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     LEI Nº 1.959 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
 

"Dispõe sobre a Organização da 
Administração Pública Municipal, 
estabelece suas estruturas, princípios 
e diretrizes e dá outras providências." 

 
[...] 
 
 

Art. 40. Aos órgãos integrantes da Governadoria Municipal e as 
Secretarias Municipais, dentre outras atribuições, compete: 

 
XVIII - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL: 
 
a) promover, coordenar e supervisionar a política pública e o Plano 

Municipal de Esporte e Lazer - PMEL, de acordo com as diretrizes dos Sistemas 
Nacional e Municipal de Esporte e Lazer; 

b) estimular as iniciativas públicas e privadas voltadas ao 
desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer, que colaborem para a 
formação do cidadão; 

c) realizar estudos e planejar, coordenar, acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do esporte e lazer, no Município de Rio Branco; 

d) prestar cooperação técnica e assistência financeira a programas, 
projetos e ações relacionados ao esporte e lazer no âmbito do município de Rio 
Branco, preferencialmente os de natureza social; 

e) estimular, promover e apoiar a valorização e qualificação dos 
trabalhadores do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, levando em conta as 
diferenças dos diversos segmentos; 

f) propor mecanismos para auferir receitas destinadas ao 
desenvolvimento do esporte e lazer no Município de Rio Branco; 

 
g) garantir o esporte e o lazer como direitos sociais valorizando a 

acessibilidade, a descentralização, a intersetorialidade, a intergeracionalidade e a 
multidisciplinaridade das suas ações;   

 
h) implantar políticas públicas de esporte e lazer, em consonância 

com as necessidades e aspirações da comunidade rio-branquense;  
 
i) consolidar um Sistema Público Municipal de Gestão do Esporte 

e do Lazer, com ampla participação e transparência nas ações públicas, de acordo 
com as legislações federal, estadual ou municipal; 



 
j) mobilizar a sociedade, mediante a adoção de mecanismos que 

lhe permitam, por meio da ação comunitária, definir prioridades e assumir co-
responsabilidades, no desenvolvimento e na sustentação das manifestações e 
projetos do esporte e do lazer;   

 
k) democratizar o acesso aos bens, espaços e equipamentos 

esportivos e de lazer e o direito à sua fruição, através da ampliação da oferta desses 
bens, qualificados com especificações técnicas adequadas, e da descentralização 
das ações do município, estendendo o circuito e implementos a toda municipalidade, 
em suas regionais urbanas e rurais;   

 
l) gerir os fundos vinculados a Secretaria na forma que dispuser lei 

específica; e  

 
m) outras atribuições que lhe são conferidas pela legislação. 

 

 


