
 

 

 

 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 

 

LEI N° 2.294/2017. 
 
 

AUTORIZA O CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A 
FIRMAR CONVENIO COM 
ENTIDADES LIGADAS AO 
DESPORTO AMADOR E 
PROFISSIONAL COM A 
POSSIBILIDADE DE 
COOPERAÇAO TECNICA E 
FINANCEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA – ESTADO DO 
CEARÁ. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 
 
 Art.1º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 
convênio com entidades ligadas ao desporto amador e profissional em nosso 
Município. 
 
 Art.2º. - O convênio de que trata o art. 1º desta Lei, visa propiciar o 
esporte e o lazer como fatores de desenvolvimento humano, porque contribuem 
na formação integral das pessoas e na melhoria da qualidade de vida do conjunto 
da sociedade, que no campo do indivíduo e das comunidades, por exemplo, ele 
pode trazer solidariedade, autoestima, respeito ao próximo, facilidade na 
comunicação, tolerância, sentido do coletivo, cooperação, disciplina, capacidade 
de liderança, respeito a regras, noções de trabalho em equipe, vida saudável, e 
ainda pode auxiliar no combate as doenças, evasão escolar, uso de drogas, 
criminalidade, entre outras. 
 
 Art. 3º. – O Município destinará recursos financeiros ao pagamento de 
despesas de arbitragem, premiação e aquisição de troféus e de material esportivo, 
viagens, hospedagem e transporte aos participantes de competições locais, 
regionais e nacionais, conforme plano de trabalho apresentado quando da 
realização do convenio.  
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 Art. 4º. - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por 
conta de dotações constantes da Secretaria Municipal da Juventude e Esportes, 
ficando o Município deste já autorizado, se necessário, à realizar abertura de 
crédito adicional especial até o valor do convênio. 
 
 Art. 5º. - Para receber o recurso, as entidades deverão apresentar 
documentos comprobatórios das despesas apresentadas no plano de trabalho 
firmado por meio do competente convenio, bem como, comprovar sua 
regularidade fiscal, na data do recebimento dos valores. 
 
          Art. 6º. - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 04 de outubro de 2017. 
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Prefeito Municipal 


