
PROJETO DE LEI Nº. 004/2019 
 
 

 

SÚMULA: - Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder transporte gratuito 

aos atletas em deslocamento para 

competições esportivas. 

 

O Vereador EVELÁZIO RIBEIRO submete a esta Casa de Leis de 
acordo com o Art. 56, Inciso II da Lei Orgânica Municipal, para apreciação 
o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 

transporte gratuito aos atletas do Município de Salto do Lontra – PR em 

deslocamento para competições esportivas, dentro do Estado do Paraná. 

 

Art. 2° - Poderão pleitear o auxílio instituído por esta Lei as equipes 

amadoras, acima de três atletas, todos residentes e domiciliados no município 

de Salto do Lontra – PR. 

 

§ 1º. – O requerimento pleiteando o auxílio deverá ser protocolizado com 

antecedência mínima de quinze dias à data de realização do evento, na 

Secretaria Municipal de Esportes, devendo conter anexa as cópias dos 

seguintes documentos: 

 

I – Cópia do RG e CPF dos atletas; 

 

II – Comprovantes de endereço e residência no Município; 

 

III – Descrição da modalidade esportiva a ser disputada, acompanhada 

do calendário oficial da competição em que será representado o Município, ou 

documento equivalente que comprove a realização do evento. 

 

§ 2º. – Na hipótese de atleta ou membro de equipe ser menor de idade, 

o requerimento ainda deverá: 

 

I – ser firmado por seu representante legal; 

 

II – conter documentação pessoal do representante legal; 



 

III - conter documentação comprobatória da condição de responsável 

legal do atleta; 

 

IV – conter declaração da instituição de ensino comprovando frequência 

escolar; 

 

V – conter declaração de responsabilidade sobre quaisquer danos; 

 

VI – conter autorização de viagem expedida por ambos os genitores ou 

responsável legal passada por escritura pública ou instrumento particular com 

firma reconhecida. 

 

 Art. 3° - O procedimento para a autorização deverá ser mediante 

decreto do Executivo, após cumpridos todos os requisitos constantes nos 

artigos anteriores.  

 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, 

Estado do Paraná, em 03 de Abril de 2019. 

 

 

EVELÁZIO RIBEIRO 
Vereador 

 

 
 
 
  



JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo 
Municipal a conceder transporte gratuito a atletas que representam o município 
em competições esportivas.  

Não há que se questionar sobre a necessidade de incentivos à área 
esportiva do município, em declínio no decorrer dos anos pela falta de 
investimentos. 

Diante do interesse público do presente projeto de lei, além de ocorrer o 
justo investimento no deslocamento, o município levará seu nome dentro do 
cenário esportivo estadual, bem como incentivará muitas outras modalidades 
esportivas a criarem equipes. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, 

Estado do Paraná, em 03 de Abril de 2019. 

 

 

 

EVELÁZIO RIBEIRO 
Vereador 

 


