
 
 
 
 
            

 

Lei nº  0204/2014  

 
 

Cria a Secretaria Municipal de     
Cultura,  Desporto,  Lazer e          
Turismo,  e  dá outras providências. 

 
 

 ANTONIO S. DE V. MOTA, Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que me são conferidas pela 

Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º É criada, na estrutura administrativa básica do Executivo Muni-

cipal, a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto Lazer e Turismo, com as seguin-

tes atribuições: 

I. Planejar, coordenar e supervisionar atividades e iniciativas que 

propiciem a oportunidade de acesso da população aos benefí-

cios das Artes e da Cultura no âmbito do Município; 

II. Manter e administrar instâncias e instituições culturais de propri-

edade do Município; 

III. Criar, organizar e manter bibliotecas, zelando pela atualização e 

ampliação do acervo bibliográfico; 

IV. Organizar e manter documentação referente à história do Muni-

cípio; 

V. Promover, organizar, patrocinar e executar programas visando à 

difusão e ao aperfeiçoamento das Artes; 

VI. Planejar e executar medidas necessárias ao levantamento, ao 

tombamento e á defesa do patrimônio artístico e cultural do Mu-

nicípio; 



VII. Incentivar e prestar assistência artística, técnica e financeira a 

iniciativas particulares ou de caráter comunitário que possam 

contribuir para a elevação do nível artístico e cultural da popula-

ção; 

VIII. Desenvolver, mediante programação própria ou convênios com 

entidades públicas ou particulares, atividades relacionadas com 

os vários setores de sua área de atuação; 

IX. Promover a proteção e defesa dos interesses turísticos do Muni-

cípio; 

X. Promover a valorização dos elementos natureza, tradição, cos-

tumes, manifestações culturais e outras que constituam atração 

turística; 

XI. Estimular a iniciativa privada no sentido do incremento do turis-

mo; 

XII. Promover a realização de festividades de cunho artístico, espor-

tivo e folclórico que, por sua importância e proporção, tenham 

influência na movimentação turística; 

XIII. Promover e fomentar o aproveitamento de recursos naturais, 

como parques, montanhas, vales e bosques do Município; 

XIV. Celebrar convênios com vistas ao fomento das atividades de 

esporte e lazer; 

XV. Organizar calendário esportivo anual, de acordo com as ativida-

des esportivas do Município; 

XVI. Organizar o cadastro de entidades culturais turísticas e esporti-

vas do Município; 

XVII.  Realizar parcerias com a comunidade, instituições esportivas, 

iniciativa privada com vistas à realização de atividades esporti-

vas e do lazer; 

XVIII. Fiscalizar a execução da legislação esportiva em vigor, em cola-

boração com os órgãos federais e estaduais competentes; 



XIX. Implementar politicas Intersetoriais, integrando as diversas áreas 

de atração à Cultura, Desporto, Lazer e Turismo de nosso  mu-

nicípio.  

XX. Executar outras tarefas correlatas. 

 Art. 2º Será criado em lei especifica para fazer parte do Quadro de 

Pessoal do Executivo Municipal, o cargo em comissão de Secretário Municipal de 

Cultura, Desportos, Lazer e Turismo.  

 Art. 3º A estrutura interna da Secretaria Municipal de Cultura,  Despor-

tos, Lazer e Turismo será fixada por Decreto do Executivo Municipal. 

 Art. 4º A despesa decorrente desta Lei será suportada por dotação or-

çamentária própria.  

 Art. 5º Revogada as disposições em contrario a presente  Lei entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista 

                                                           do Buricá, aos 23 de dezembro de 2014. 

 

                                                           __________________________ 

                                                         Antonio S. de V. Mota 

                                                          Prefeito Municipal  

 

Registre-se e Publique-se 
 
 
Vanderlei Dimas Hoelscher 

Secretário de Administração 

 


