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LEI N°1098/2009, 
de 04 de junho de 2009. 

 
 

“ Institui o Projeto Lazer Social, no Município 
de Barra do Quaraí, e dá outras providências”. 

 
 
O Povo do Município de Barra do Quarai, Estado do Rio Grande do Sul, por seus representantes 

na Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte Lei 
conforme Art. 96 incisos IV, VI, XXVII alínea “c”, da Lei Orgânica do Município; 

 
 
Art. 1° -  °. °. Fica por esta Lei, autorizado o Poder Executivo a instituir no Município de Barra do 

Quaraí o “Projeto Lazer Social”, que deverá se realizar, no mínimo, uma vez ao mês, preferencialmente 
no domingo. 

 
Art. 2º. O objetivo do presente “Projeto Lazer Social” deverá ser o entretenimento para os 

munícipes de todas as idades. 
 
Art. 3º. O presente “Projeto Lazer Social”, poderá ser desenvolvido e gerenciado por uma 

comissão designada pelo Poder Executivo, com membros de todas as Secretarias Municipais e órgãos 
institucionais do Poder Executivo. 

 
Art. 4º. O “Projeto Lazer Social” poderá ter a participação na sua execução efetiva de qualquer 

órgão Público, Federal, Estadual e Municipal, órgão Privado, ONGS, Grupos religiosos, Associações de 
Moradores, Escolas, Universidades e Voluntários. 

 
Art. 5º. O “Projeto Lazer Social”, deverá quando do seu desenvolvimento, contemplar as seguintes 

atividades e ações como lazer: 
 

I - Oficinas em Geral 
II - Gincanas 
III - Ações Educativas de Saúde 
IV- Ações Educativas de Segurança 
V – Ações Educativas de Meio Ambiente 
VI - Ações Culturais de forma geral 
VII - Ações Esportivas de forma geral 
VIII - Ações de Brincadeiras Educativas de Criatividade 
IX – Shows com artistas locais e outros 
X - Entretenimento em Geral 

 
Art. 6º. O Poder Executivo, através da comissão de gerenciamento, definirá ações ou atividades 

que serão executadas no dia em que estiver sendo realizado o “Projeto Lazer Social”, no período de 9:00 
às 17:00 hs, convidando participantes relacionados ao art.  3º e 4º, como colaboradores, além da polícia 
Militar, corpo de bombeiros e outros. 
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Art. 7º. A Comissão de gerenciamento do Projeto, deverá definir os responsáveis pelas ações e 
atividades desenvolvidas no Projeto, sendo que não necessariamente devam ser funcionários públicos ou 
contratados, podendo ser estagiários, agentes representantes de instituições ou voluntários. 

 
Art. 8º. Como forma de incentivo na participação, no caso dos estagiários, a comissão de 

gerenciamento, fornecerá certificado de horas de participação no evento. 
 
Art. 9º. Os recursos necessários para o presente Projeto de Lei, deverão estar previstos em verbas 

próprias do orçamento. 
 
Art. 10. O presente “Projeto Lazer Social”, deverá sofrer avaliações no mínimo anuais, pela 

Comissão Gerencial e convidados que tenham participado direta ou indiretamente do projeto, servindo a  
respectiva avaliação como sugestões de mudanças e aprimoramento do respectivo projeto. 

Parágrafo único. Esta Comissão deverá ser formalizada através de portaria e poderá ser 
modificada sempre que houverem avaliações. 

 
Art. 11. O “Projeto Lazer Social” para sua efetiva realização poderá contratar monitores eventuais, 

especialistas em áreas específicas e ainda pelas vias legais de contratação criar cargos, que vão garantir a 
efetiva execução do projeto. 

 
Art. 12. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Gabinete da Presidência, 04 de junho de 2009. 
 

 
 

MAHER JABER 
            Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se. 
Data Supra 
 
 
 
SIDINEI LUIZ DA SILVA  
Secretário Municipal de 
Administração e Fazendo 


