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DECRETO N" 134 12023, DE 03 DE I\{ARÇO DE 2023. 1áú

" Regulamenta e fixa os valores dos patrocínios e cLtsteios

previstos no art. 9o cla Lei Municipal de no 1.090/22, de

l9 de dezembro de 2022, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE EDEIA, Estado cle GoiáS, NO USO dAS

atribuições que the conferem as Constituições cla Repirbiica. do Estado de Goiás, bem assim a

Lei Orgânica do Município, no exercício da direção superior da administração e no âmbito de

sua competência, tendo em vista o interesse predominante e organizacional do município e

11090122, de 19 de

patrocínios e custeios previstos no art. 9o da normativa supracitada, de modo a estabelecer a

padronização dos gastos, como também a uniÍbrmizaçào dos proceditnentos administrativos

clue derivarem de demandas desta natureza.
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no Município de Edéict - GO e dá outras providências ";

dezembro de 2022, que "Dispõe sobre o criação de Programa de Incentivo ao Esporte,

Cultura e Lazer
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DECRETA

Art. 1o Ficam estabelecidos os valores máximos e inalteráveis dos patrocínios e

custeios previstos no inciso I e no caput do art. 9" da Lei Municipal de no 1.090122, de 19 de

dezembro de 2022, com vistas a oportunizar a padronizaçáo dos gastos, como também a

uniformização dos procedimentos administrativos que derivem daquelas previsões, nos

seguintes numerários:
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RS 1.000,00POREVENTO

INSCRIÇAO:

Corresponde ao repasse e/ou reembolso de valores

despendidos com taxas e demais despesas de

inscrição e patlicipação em campeonatos, e

solenidades relacionada à prática esportiva de

desporlistas amadores ou profissionais e equipes

que se enquadrem na previsão do art. 9o da Lei

1.090122, de 19 de dezembro de

R$ 3.000,00
POR

CONJUNTO
R$ 500,00II

CONFECÇAO DE UNIFORMES:

Corresponde ao repasse e/ou reembolso de valores

despendidos com a confecção de uniformes

oficiais, que serão utilizados em competições e/ou

eventos por desportistas amadores ou profissionais

e equipes que se enquadrem na previsão do art. 9o

da Lei Municipal de no 1 .090122, de 19 de

dezembro de2022

R$ 1.000,00 R$ 5.000,00
POR

TRANSLADO
ilI

TRANSPORTE:

Corresponde ao repasse e/ou reembolso de valores

ê

^Õ

VALOR

POR

ATLELA

VALOR

POR

EQUIPE

DESCRTÇÃO DO REPASSE
ITEM

Rs 3.000,00I

§

I
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despendidos com o translado intermunicipal e/ou

interestadual de atletas, equipes, comissões

técnicas e demais pessoas envolvidas diretamente

com despofiistas amadores ou profissionais e

equipes que se enquadrem na previsão do art. 9o da

Lei Municipal de no 1.090122, de 19 de dezembro

de 2022, visando oportunizar a participação em

torneios, cursos e/ou solenidades promovidos em

outra municipalidade.

IV

HOSPEDAGEM:

Coresponde ao repasse e/ou reembolso de valores

despendidos com a hospedagem - através de

diárias em hotéis, pousadas ou locação de imóveis

- de atletas, equipes, comissões técnicas e demais

pessoas envolvidas diretamente com desporlistas

amadores ou profissionais e equipes que se

enquadrem na previsão do art. 9o da Lei Municipal

de n' 1.090/22, de 19 de dezembro de 2022, que se

encontrem inscritos e participando cle tomeios,

cursos e/ou solenidades sediados em outra

municipalidade.

ALIMENTAÇAO:

Corresponde ao repasse e/ou reembolso de valores

despendidos com a alimentação diária de atletas,

equipes, comissões técnicas e demais pessoas

envolvidas diretamente com desportistas amadores

ou profissionais e equipes que se enquadrem na

previsão do art. 9" 
%

l.Og\l22, de 19 de dezembro de-ffi@
encontrem inscritos e parÍicipando de tomeios,

cursos e/ou solenidades sediados em outra

municipalidade.

POR DIÁRIA

POR DIÁRIA

RS 120,00

R$ 60,00

RS 3.600,00

R$ 1.800,00

VI ARBITRAGEM: POR EVENTTO R$ 500,00
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Corresponde ao repasse e/ou reembolso cle valores

despendidos com a equipe cle arbitragem cle

tomeios, cornpetições e clernais eventos, por pafte

de desportistas amadores ou profissionais e

equipes que se enquadrem na previsão do art. 9o da

Lei Municipal de no 1.090122, de l9 de dezembro

de 2022.

/ PARTIDA

VII

COMISSÃO 'IECNICA:

Corresponde ao repasse e/ou reembolso de valores

despendidos conl a contratação de profissionais de

apoio técnico (Ex.: tnassagista, fisioterapeuta,

preparadores físicos, técnicos, etc.), por parte de

desportistas amadores ou proftssionais e equipes

que se enquadrem na previsão do art. 9o da Lei

Municipal de n" 1.090/22, de 19 de dezembro de

2022.

POR. DIÁRIA

POR TIPO DE

PROFISSIONAL

R$ 250,00

Art.2o - Este Decreto enttaúL em vigor na data de sua publicação, revogando-se

as clisposições em contrário.

MUNICIPAL DE E,DÉIA, ESTADO DE

GOIÁS, aos 03 dias do mês de março de2023.

JOSE WAG S DE ANDRADE
Prefeito Municipal
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REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,

E CUMPRA.SE.

RS 250,00
:


