
ESTADO DE SERG:PE

PRIFEITURA DE ITABAIANA

LEt Ne. 1786
De 26 deiunho de 2014

Acrescenta parigrafo e altera artigo da Lei 1.733
de 17 de dezembro de 2013, concede Subven9eo
ao Coritiba Football Club e d6 outras
providGncias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE.

Fago saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art, 1'- Fica o poder Executivo municipal, autorizado a conceder subveng6o

ao Coritiba Football Club, inscrita sob o CNPJ ns 1G.219.57 BIOOOT_73, com sede na Rua

Coronel sebr5o, s/n, Bairro Centro, ltabaiana/SE, com a finalidade de patrocinar o time
nos jogos que disputard no campeonato Estadual de Futebol, bem como de cLrstear

despesas com o cumprimento de obritag6es decorrentes de suas finalidades estatutSrias.

Pardgrafo linico - O presente convenio tem por objetivo a cooperagao
financeira entre o Municipio de ttabaiana/SE, por interm6dio da Secretaria Municipal da
lndistria do com6rcio, dos servigos, do Esporte e do razer e do coritiba Footbal crub,
visando por interm6dio da FederagSo sertipana de Futebor, coraborar finahceiramente
por meio de conv6nio com a realizagao do Campeonato Sergipano de Futebol do ano de
2014, bem como incentivar ) pr6tica desportiva dls municipes de ttabaiana/SE.

Art.2'- O poder Executrvo Municipal concederi subvenc;o ao Coritiba
Football crub no varor de Rs 3o.ooo,oo (t.inta mir reais) durante 04 meses, sendo esse
valor repassado em parcelas mensais de RS 7.SOO,OO (sete mil e quinhentos reais) desde
que o time esteja disputando ativamente o campeonato, sob peha de ser cancerado a

subvenCao.
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l- A subvengeo de que trata o "caput" desse artigo, deveri ser ap[cada na

cobertura de despesas provenientes do objeto de conv6nio a ser firmado, na forma desta

Lei.

ll- O repasse dos valores de qlre trata esta Lei, na forma de subvencao social,

servi16 como participaeEo do municipio, no desenvolvimento social e cultural e populaCeo

Itabaianense.

lll- A entidade beneficiada por (rstai-ei deverd apresentar ao Poder Executivo

Municipal, trimestralmente, desde a as:iinatura de conv6nio, planos de trabalho e de

aplicag,o de recursos, sob pena de cance!:mento lo repasse.

tV- O Poder Executivo Municipal deverS julBar e aprovar os planos de trabalho

e de aphcaceo de recursos citados no pardgrafo anterior, enquanto o representante legal

da entidade beneficiada deveri encamillhar c6pias ,los mesmos, no prazo de cinco dias da

entrega ao Municipio e i cemara de Vereadores, sob pena de suspensao do convenio.

Art. 3'- O processo de prestaCSo de contas deve16 conter:

l- Oficio de encarninhamento da prestageo de contas enderegado ao

Secretirio Municipal da AdministraCao e Da Ge5tio de Pessoasj

Il - Relaqao de gastos efetuados oent.u lo prazo de aplicagEo dos recursosj

ill - Notas fiscais, faturas e rfcihos emitidos em nome da entidade, as quais

nao podereo conter rasuras ou emendas que prejudiquem a sua clareza ou legitimidade,

devendo constar no corpo das mesmas i quantidade, o prego unrtirio, o prego total e a

descrigao dos produtos.

Art.4e - Caso exista saldo ce recursos ,ecebidos que neo tenha sido utilizado

ou que tenha sido solicitada a sua restij:uigao,.3ite devera ser recolhido em nome do

Municipio de ltabaiana, em conta a ser indicada pelo mesmo, vinculada ) fonte originiria

dos recursos,

Art. 5s - As despesas decorrei,t,rs Ca lf licaCEo desta Lei correrEo por conta da

dotaCeo orcamentaria de 2014. sen:o vej,,,,,ls:
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● 0-15-SEC DAINDuSTRIA DO COM DOSSER DO ESP DO LAZER,

0 0-27813-tAZER;

●  0 - 278130004 - PRO,И   DE ATIV  CULTURAIS, ARTISTICAS′

DESPORTIVAS E DE LA7FR COV`ENFAZE NA QUALIDADE DE ViDA

●  0-2781300042007-lNCENTIVO AO DESPORTO E LAZER,

0  0-33504300-SUBVENcOES SOCIAIS

Par6grafo 6nico ― Caso hala altera,う o da dota,う o devido さ reforma

administrativa implementada pelas teis C(,mplemefltares 33 e 34 de 2013′ pOder6 haver a

co rre,5o da dota,5o pOr meio de dec「 etじ Executivo

Art. 6'- Esta Lei entrard em vigor na dsta de sua publicacao.

An. 7" - Ficam Revogadas as cisDosig6el em contrdrio.

Gabinete do Prefeito Municipat (ie tl ai,riana, 26 de jonho de 2014.
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ANDRttζff‖:iR活うミ「 所361MACHAD0
Subprocuradora Geral do Nlunicipio

Prefeito
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