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ERRATA DE LEI MUNICIPAL 

LEI MUNICIPAL Nº 2000/2022 

 

Considerando o erro material na numeração da Lei Municipal nº 2000/2022, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doação de materiais e uniformes 

esportivos e dá outras providências, retifica-se a referida Lei nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 

LEI MUNICIPAL Nº 2000/2022. 

Leia-se  

LEI MUNICIPAL Nº 1.100/2022. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 21 de 

julho de 2022. 

 

Silvia César Farias da Cunha Lima 

Prefeita 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 2.000/2022 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

FAZER DOAÇÃO DE MATERIAIS E UNIFORMES 

ESPORTIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, Estado 

da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Constituição 

Federal e a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara aprovou e ela sanciona: 
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Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, através da Secretaria Municipal 

de Esportes, a doar materiais e uniformes esportivos, como forma de incentivar a prática 

esportiva no Município de Areia/PB. 

Parágrafo Único. As definições dos materiais e uniformes esportivos, bem como 

especificação, quantidade, padrões, modelos, tamanhos, cores e periodicidade de 

entrega serão definidas pela Secretaria Municipal de Esportes, considerando os aspectos 

discricionários, orçamentários e financeiros. 

 

Art. 2º É beneficiário desse Programa os seguintes, respeitando cumulativamente aos 

critérios estabelecidos: 

I – times de futebol ou futsal amador, desde que: 

a) Realizem cadastro prévio na Secretaria Municipal de Esportes; 

b) Comprovem que estão em atividade no Município de Areia/PB, através de fotos, 

atas, vídeos e demais documentos congêneres; 

c) Comprovem participação em pelo menos 01 (um) evento esportivo realizado 

pela Secretaria Municipal de Esportes, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. 

II – escolinhas de futebol ou futsal, sem fins lucrativos, desde que: 

a) Realizem cadastro prévio na Secretaria Municipal de Esportes; 

b) Comprovem que estão em atividade no Município de Areia/PB, através de fotos, 

atas, vídeos e demais documentos congêneres. 

§ 1º Nos casos de times recém formados que pretendem participar de eventos 

municipais, farão jus a doação mediante cadastro e análise prévia da Secretaria 

Municipal de Esportes e desde que todos os membros sejam residentes no Município de 

Areia/PB. 

§ 2º Fica de responsabilidade da Secretaria de Esportes analisar toda a documentação 

apresentada pelos requerentes de modo a proceder ou não sua habilitação no programa. 

§ 3º Uma mesma pessoa não poderá ser cadastrada para mais de uma equipe. 

§ 4º Cada equipe terá direito a 01 (um) kit de material esportivo e um conjunto de 

uniformes composto de até 20 (vinte) unidades de camisas, até 20 (vinte) unidades de 

shorts e até 20 (vinte) pares de meias. 
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Art. 3º O Poder Executivo baixará normas regulamentares, em especial para regular o 

uso e a disponibilidade autorizada dos recursos públicos investidos e/ou a serem 

investidos no presente Programa. 

 

Art. 4º Os recursos para execução da presente Lei serão oriundos de recursos próprios 

do Município de Areia/PB. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 12 de 

julho de 2022. 

 

 

Silvia César Farias da Cunha Lima 

Prefeita  

 


