
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

GABINETE DO PREFEITO 

 
                  

LEI Nº 235/2016 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO 
MUNICÍPIO DE LAGOA SECA / PARAÍBA – FUMAEA - E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais, 
sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador “FUMAEA”, como órgão de participação, 
apoio e patrocínio à prática e o desenvolvimento do esporte amador do município de Lagoa Seca.  
 
Art. 2º O “FUMAEA”, tem como finalidade a captação de recursos financeiros para custear as despesas com 
as equipes amadoras do município, em todas as modalidades esportivas, nas competições oficiais ou não, 
olimpíadas, jogos regionais e outros, promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes ou Órgão equivalente. 
 
Art. 3º São receitas do “FUMAEA” Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador: 
I – Contribuições, doações, transferências de recursos, subvenções ou dotações do poder público Federal, 
Estadual e Municipal e ou do setor privado e pessoas físicas; 
II – Receitas originárias de termos de convênios, contratos ou cooperação; 
III – Transferências do Poder Executivo, proveniente de dotações orçamentárias e convênios; 
IV – Créditos suplementares especiais e orçamentários; 
V – Multas ou taxas cobradas por qualquer indisciplina a clubes e ou equipes esportivas durante 
campeonatos, torneios e partidas esportivas no município de Lagoa Seca – Paraíba. 
 
Art. 4º O “FUMAEA”, será administrado pela Secretaria Municipal de Esportes ou órgão equivalente, que 
abrirá conta específica para garantir a aplicação dos recursos financeiros. 
 
Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 60 dias, contados a partir da data da 
publicação no Diário Oficial do Município.  
 
Art. 6º As despesas constantes da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias, consignadas em 
Orçamento, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a Suplementar o Orçamento, para atender as 
despesas decorrentes da criação do presente Fundo.  
 
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 
 

Gabinete do Prefeito de Lagoa Seca - PB, em 21 de Janeiro de 2016. 
 
 

JOSÉ TADEU SALES DE LUNA 
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