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LEI MUNICIPAL DE Nº 555/2022 

 

CRIA O CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL 

AMADOR DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - 

PB, DENOMINADO DE TAÇA CIDADE 

ALAGOA NOVA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, ESTADO DA PARAÍBA , 

no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei 

Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criado o Campeonato Oficial de Futebol Amador do Município de 

Alagoa Nova, denominado de “Taça Cidade Alagoa Nova”, que será realizado anualmente 

e organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, através do 

Departamento de Esportes e Lazer, cujo o primeiro campeonato deverá ser realizado no 

ano de 2022. 

 

Art. 2º - O Campeonato “Taça Cidade Alagoa Nova” tem como objetivos: 

 

I – Incentivar a realização do futebol amador; 

II – Massificar a prática de esporte; 

III – Oportunizar a atividade física a população interessada; 

IV – Contribuir com o desenvolvimento humano, social e esportivo; 

V – Promover a transformação social; 

VI – Melhorar a qualidade de vida. 

 

Art. 3º - As equipes participantes só poderão inscrever na competição atletas que 

comprovem ter vínculo de qualquer natureza com o Município de Alagoa Nova. 
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§1º - Entende-se por vínculo de qualquer natureza aqueles decorrentes de relações 

residenciais, profissionais, esportivos, políticos, econômicos, sociais, afetivos, e/ou 

familiares. 

 

§2º - Fica proibida a inscrição de atleta profissional que esteja em atividade, 

ressalvado aquele que comprovar a baixa na respectiva federação de futebol. 

 

Art. 4º - Caberá ao Departamento de Esportes e Lazer, subordinado a Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Lazer, proceder com a regulamentação, elaboração, 

organização e realização dos eventos anualmente. 

 

Art. 5º - Poderá o Departamento de Esportes e Lazer, em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Lazer, firmar convênios e parcerias com terceiros e 

empresas, a fim de obter patrocínio ou qualquer forma de auxílio para os eventos. 

 

Art. 6º - Fica autorizada à Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da 

Secretaria Competente, a contratação de árbitros para os jogos de cada Campeonato, se 

necessário. 

 

Art. 7º - Fica autorizada à Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da 

Secretaria Competente, a adquirir e proceder com a distribuição de material esportivo para 

as equipes e atletas participantes do Campeonato. 

 

Art. 8º - As 04 (quatro) primeiras equipes do Campeonato “Taça Cidade Alagoa 

Nova” serão contempladas com prêmios em dinheiro nos valores descritos no ANEXO I.  

 

§1º - O pagamento dos prêmios constantes no ANEXO I serão efetuados 

anualmente, sempre que ocorrer o Campeonato “Taça Cidade Alagoa Nova”. 
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§2º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar para mais ou para menos o valor 

dos prêmios constantes no ANEXO I, desde que haja, para o caso de aumento de valores, 

disponibilidade orçamentária. 

 

§3º - O Poder Executivo poderá, por decreto municipal, suspender a execução anual 

do campeonato e/ou pagamento dos prêmios, sempre que necessário, atendidos os 

interesses da Administração. 

 

§4º. Fica o município de Alagoa Nova autorizado a divulgação institucional em 

competições municipais a que alude a presente lei. 

 

§5º. A Taça Cidade Alagoa Nova modalidade futebol de campo masculino será 

disputada com número máximo de 16 equipes participantes em cada campeonato, não 

podendo participar mais do que uma equipe por agremiação, com exceção das demais 

modalidades. 

§6º.  Ficam mantidos os eventos esportivos amadores tradicionais já existentes no 

âmbito do município, onde o município poderá realizar as premiações aos desportistas e 

equipes vencedoras. 

 

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 11.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a 01 de abril de 2022. 

 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 18 de maio de 2022. 

  

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 
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CAMPEONATO “TAÇA CIDADE ALAGOA NOVA”  

 

ANEXO I 

 

LUGAR PREMIAÇÃO 

1º Lugar R$ 3.500,00 

2º Lugar R$ 2.000,00 

3º Lugar R$ 1.000,00 

4º Lugar R$ 500,00 

 

 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 18 de maio de 2022. 

  

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 


