
    PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
    SÃO LOURENÇO – MG 

     GABINETE DA PREFEITA 
     Administração 2017/2020 

_________________________________________________________ 

 

 

DECRETO Nº 6.568 
Transfere a Administração do Parque Municipal Ilha 
Antônio Dutra e dá outras providências. 

  
 

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos 
incisos IX, XII e XVII, do artigo 90, c.c os artigos 152, 192 e 206, ambos da Lei Orgânica Municipal 
- LOM; considerando que compete ao Município apoiar, promover e incentivar o turismo local, 
como fator de desenvolvimento social e econômico; considerando que o Município, em colaboração 
com entidades desportivas e com a sociedade local, promoverá, estimulará, orientará e apoiará a 
prática e difusão da educação física e do desporto; considerando a necessidade de delimitar a 
responsabilidade do espaço denominado de Parque Municipal Ilha Antônio Dutra entre a Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; considerando que 
cabe a Prefeita Municipal dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Municipal; 
 
 

DECRETA: 
 
 

Art.1º. O espaço denominado de Parque Municipal de Ilha Antônio Dutra, ficará sob a 
administração da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, como segue: 
 
 I – tendo como referência a entrada principal do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, na rua 
localizada a sua direita, em toda sua extenção, a área abrangida do lado direito, onde se encontram as 
Quadras Poliesportivas, será adminstrada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme 
croqui, anexo; 
 
 II – tendo como referência a entrada principal do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, na 
rua localizada a sua direita, em toda sua extenção, a área abrangida do lado esquerdo, onde se 
realizam as feiras de domingo e demais eventos turisticos, será adminstrada pela Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura, conforme croqui, anexo. 
 

Art.2º. Fica determinado que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer , no desempenho da administração dos bens delegados, exare normas 
de uso e exploração dos mesmos, através de portarias, inclusive de seus regulamentos. 

 
Art.3º. Embora a administração das atividades ligadas ao Parque Ilha Antônio Dutra estejam 

por este ato delegada a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, a manutenção, a guarda e os investimentos necessários estarão ainda afetos à 
administração direta, por fazerem parte de seu patrimônio, podendo, para tal fim, acionar as 
secretarias encarregadas, na forma da Lei, de executá-los. 

 
Art.4º. Caberá a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer, somente, as ações de infraestrutura diretamente ligadas a execução de suas 
atividades especificas de seu calendário de trabalho e eventos. 

 
Parágrafo Único. Em caso de impossibilidade da Administração Direta e, a fim de atender a 

qualquer situação excepcional que possa inviabilizar a execução de suas finalidades legais, ficam 
autorizadas as respectivas secretarias a assumirem os custos das atividades previstas no art.3º, deste 
Decreto.  
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Art.5º. Fica determinado que quaisquer setores da administração direta ou indireta, que 
necessite usar o espaço/equipamentos do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra deverão consultar as 
respectivas secretarias, através de ofício. 

 
Art.6º. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a Secretaria Municipal 

de Esportes e Lazer a explorarem financeiramente os bens públicos mencionados e delimitados, 
através do artigo 1º, deste Decreto, cuja receita será contabilizada, na forma da legislação vigente, à 
sua conta. 

 
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer poderão, na consecução do objetivo do caput deste artigo, através de procedimento 
licitatório, conceder total ou parcialmente a terceiros a sua exploração econômica. 

 
Art.7º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto nº 1.593 de 

12/07/2001,este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 25 de julho de 2017. 
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Prefeita Municipal 
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Secretária Municipal de Governo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSCFL/rlsc 


