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D E C R E T O 
 

Nº 7544/2019 
 

“Dispõe sobre a regulamentação da 
Lei nº 1765/2005 que autoriza o 
patrocínio de viagens a atletas do 
município.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica regulamentada a Lei nº 1765/2005, que autoriza o patrocínio de viagens a atletas do 

município, termos deste Decreto.  

 

Art. 2º. Para pleitear a concessão do benefício, o atleta deverá realizar pedido no protocolo 

central, devendo comprovar, cumulativamente, o atendimento aos seguintes requisitos, além daqueles previstos 

na lei: 

I - residir na Cidade de São Sebastião há, no mínimo, um ano, comprovado por título de eleitor;  

II – apresentar plano de viagem, com data, localidade e período, demonstrando a competição que 

pretende disputar e probabilidade de resultado ou posição que almeja obter;  

III - contar com a anuência de seus pais ou representantes legais, no caso dos menores de 18 

(dezoito) anos, mediante declaração expressa nesse sentido.  

 

Art. 3º. A concessão do Patrocínio não gera qualquer vínculo, laboral ou de outra natureza com 

a Administração Pública Municipal.  

 

Art. 4º. O patrocínio ficará condicionado ao compromisso do atleta em ostentar o símbolo do 

município em seu uniforme e equipamentos esportivos, sob pena de devolução dos valores cedidos. 

 

Art. 5º. O auxílio será concedido mediante despacho do Secretário Municipal de Esportes, após 

parecer da comissão de seleção e avaliação de prestação de conta de atletas.  

 

Art. 6º. Caso o atleta desista da competição, não ostente o símbolo da cidade ou deixe de 

prestar contas dos valores recebidos a título de patrocínio no prazo estabelecido neste Decreto, ficará obrigado a 
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devolver os valores, ficando impedido de receber novo patrocínio ou auxílio, além de ser lançado em dívida 

ativa, enquanto permanecer o débito.  

 

Art. 7º. O atleta deverá apresentar prestação de contas do patrocínio até trinta dias após o 

recebimento dos valores, através da entrega de: 

I – Resultado e fotos da competição; 

II – Recibos e notas fiscais.  

Art. 8º. O valor do patrocínio é reservado exclusivamente para despesas abaixo, sob pena de 

devolução total ou parcial. 

I – passagens e traslados; 

II – alimentação e hospedagem, vedado consumo de álcool ou gêneros não alimentícios; 

III – Taxa de inscrição em competições; 

 

Art. 9º. Fica cedido ao Município o direito ao uso de imagem e nome do atleta para fins de 

promoção e divulgação, sem quaisquer ônus. 

 

Art. 10. O Atleta obrigatoriamente deverá expor e manter o nome e símbolo do Município em seu 

uniforme, equipamentos esportivos, em publicações, declarações e divulgações que promova em mídia e redes 

sociais. 

 

Art. 11. As despesas com a execução deste Decreto correrá por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.  

 

Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

São Sebastião, 22 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
 Prefeito                                                                  


