
  LEI  Nº 1.163/2007 
 

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
FORMAÇÃO DE UMA EQUIPE DE 
FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) DO 
MUNICÍPIO DE SERRANA PARA 
CAMPEONATOS REGIONAIS, ESTADUAL 
E DE NÍVEO NACIONAL,  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
  VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE, Prefeito Municipal de 
Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
  FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte lei: 
 
  Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado formar uma 
equipe de Futebol de Salão do Município, mediante contratação de jogadores 
amadores, para participar de campeonatos Regionais, Estadual e de níveo 
Nacional. 
  Art. 2º. Os jogadores amadores de futsal serão escolhidos por 
comissão especial de avaliação, a ser designada por Decreto da Chefia do 
Executivo, a ser composta, obrigatoriamente, por membros do Executivo, do 
Legislativo e de desportistas e especialistas da modalidade. 
  Parágrafo único. A comissão especial de avaliação de que trata o 
presente artigo, terá a atribuição de avaliar e escolher os jogadores amadores, 
para composição da equipe para participação nos Campeonatos, obedecendo 
os seguintes critérios: 

I- Ser, preferencialmente, residente no Município de Serrana; 
II-  Ter boa preparação física; 
III-  Possuir habilidades e entrosamento em equipe; 
IV-  Ter idade entre 16 a 35 anos; 
V- Ter, preferencialmente, participado de campeonatos de 

futsal. 
   Art. 3º. Os jogadores amadores contratados terão a obrigação de 
comparecer em todos os jogos e treinos determinados pela Supervisão da 
Secretaria Municipal de Esportes, sob pena de exclusão da equipe. 
  Parágrafo Único. Em caso de exclusão de jogador, será 
convidado o atleta de listagem de espera, observada a escala de classificação. 
  Art. 4º. Vetado. 



  Art. 5º. Fica o Executivo Municipal autorizado a custear todas as 
despesas com pagamento de subsídio, assim como de estadia, alimentação, 
transporte e demais correlatas.  
   Art. 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei 
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, 
se necessário, sem comprometimento do percentual máximo vigente. 
    Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
  PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D’ALVA 
  30 de março de 2007. 
 
 
  VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE 
        PREFEITO MUNICIPAL 
 
   
  PUBLICADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 
  NA DATA SUPRA NO LOCAL DE COSTUME 
 
 
  JOÃO MARCEL DIAS MUSSI 
  Diretor Geral da Assessoria de Negócios  

      Jurídicos e Secretaria Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


