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LEI N
o
 1203/2017 

 

 

 

 

 

      

  
           

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                               

DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e nos 

termos que assegura o artigo 53, combinado com o artigo 21, ambos  da Lei Orgânica Municipal,    

aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

                            
   

      Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a 

pagar despesas referente a participação de servidores ou não do Município de Cruzeiro do Iguaçu – 

PR, quando da participação de competições esportivas oficiais a nível estadual ou interestadual. 
 

      Parágrafo 1º - As despesas a serem suportadas pelo Município 

de Cruzeiro do Iguaçu, são as seguintes: I – Taxa de Inscrição; II – Transporte. 
 

      Parágrafo 2º - O transporte poderá ser efetivado por veiculo 

próprio do Município ou de terceiros, os quais deverão ser contratados, através de regular certame 

licitatório. 
 

      Art. 2º - Caberá ao Departamento de Esporte, encaminhar a 

programação das competições esportivas que o Município participará fora de seu território, bem 

como suas modalidades, consignando também o número de atletas, treinadores e dirigentes que 

participarão. 
 

      Art. 3º - A programação será encaminhada a uma Comissão 

Especial de Análise, a ser indicada e nomeada pelo Sr. Prefeito, a qual fará analise e definirá, quais 

as competições que terão o respaldo financeiro para  participação. 
 

      Art. 4º - O  Município de Cruzeiro do Iguaçu, para as despesas 

com taxa de inscrição e transporte, para os casos elencados nesta Lei disponibilizará o valor máximo 

anual de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizando mediante Decreto, a cada doze meses, 

com base na variação do IGPM-FGV.  
 

      Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a 

adquirir equipamentos e troféus visando premiar participantes dos eventos esportivos, mediante 

doação,  realizados pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu e por iniciativa própria ou mediante 

parceria com a iniciativa privada. 
 

      Art. 6º - Como incentivo a pesca esportiva, fica o Poder 

Executivo Municipal, autorizado a adquirir equipamentos, tais como motor de poupa, motor elétrico, 

barco, carreta para barco, equipamentos de pesca, acessórios e troféus visando premiar participantes 

dos eventos de pesca esportiva, mediante doação,  realizados no Município de Cruzeiro do Iguaçu e 

por iniciativa própria ou mediante parceria com a iniciativa privada e associações e ou clube de 

pesca responsáveis por torneios de pesca tal como CAPEVI, PE-2, PATO PESCADOR, entre outras 

organizações, que deverá ser sorteado entre os participantes do evento. 

 

SÚMULA:              Dispõe sobre o incentivo ao esporte, pesca 

esportiva e auxilio financeiro em competições 

oficiais Estaduais e Interestaduais e dá outras 

providências.  
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      Art. 7º - O Município de Cruzeiro do Iguaçu, para as despesas 

com aquisição de equipamentos mencionados no artigo 6º desta Lei disponibilizará o valor máximo 

anual de até R$:40.000,00 (quarenta mil reais), atualizando mediante Decreto, a cada doze meses, 

com base na variação do IGPM-FGV.  

 

      Art. 8º - Para o incentivo com premiações e troféus será 

formada uma Comissão Especial de Análise, a ser indicada e nomeada pelo Sr. Prefeito, a qual fará 

analise e definirá, quais as competições que terão o respaldo financeiro para o incentivo disposto 

nesta lei e os valores que poderão ser disponibilizados para tal finalidade. 

 

      Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a 

realizar despesas com alimentação aos servidores municipais e demais participantes dos eventos 

esportivos previstos nesta Lei quando realizados no Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR, sendo 

que tais despesas não estão dentro dos limites de valores previstos no artigo 4º e 7º desta Lei. 

 

      Art. 10 - Todos os eventos esportivos realizados por iniciativa 

própria ou mediante parceria com a iniciativa privada e associações deverão ter o caráter de 

divulgação e de promoção do Município, sendo vedada a promoção pessoal de quem quer que seja. 

 

      Art. 11 - As despesas oriundas desta Lei correrão por conta de 

dotações da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e para os exercícios seguintes serão 

consignadas dotações especificas. 

 

     Art. 12 - Os incentivos previstos nesta Lei serão suspensos 

dentro do ano em que for atingido o teto estipulado no artigo 4º e 7º, ou no caso de indisponibilidade 

temporária de recurso financeiro. 

 

      Art. 13 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra 

em vigor na data de sua publicação.      

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos seis dias do mês de dezembro do ano 

de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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