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DECRETO N° 87/2010

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1°- Nomear os senhores e senhoras a seguir indicados para constituírem a Comissão Municipal de
Eventos Esportivos e Recreativos: Adilson Alves de Oliveira, Adriano Gembarowski, Clarice
Novacki de Oliveira, Douglas Ariel Vianna, Edson José de Oliveira, Edson Paulo Klemba, Evandro
Artner, Félix Hessel Júnior, Fernando Alves Cordeiro, Geraldo Zen de Morais, Igor Popovicz, João
Batista Gautto, José Aguinaldo dos Santos, Luiz Edison Zuconelli, Maria da Conceição Burko,
Osvaldo Kosciuk Júnior, Paulo Sérgio Valentim, Silvana Aparecida Alves de Oliveira, Silvioney
Portela e Simone Ribi,

§ único- Os membros elegerão sua diretoria.
Art. 2°- São atribuições da comissão:

I- Incumbir-se do planejamento, organização e realização de eventos esportivos e recreativos;
II- Arrecadar recursos - ingressos, taxas, locações e outras rendas -, efetuando o depósito dos

valores arrecadados em conta específica bancária do município, destinada à Secretaria
Municipal de Esportes e Recreação, até 15 (quinze) dias após a realização do evento;

III- Demarcar e destinar os locais a serem utilizados ao esporte ou a realizações recreativas por
locadores e para estacionamento de veículos;

IV- Apresentar sugestões e recomendações para proporcionar maior brilhantismo e sucesso aos
eventos esportivos e recreativos;

V- Contratai* bandas, shows, espetáculos, artistas, apresentadores, seguranças e outras empresas
técnicas que se fizerem necessárias para a realização do evento, mediante anuência do Prefeito
Municipal;

VI- Organizar a segurança do evento - prevenção de incêndios, acidentes, primeiros socorros e
solicitar a presença de policiais militares, quando necessário;

VII- Prestar contas das receitas arrecadadas e das despesas realizadas em até 30 (trinta) dias após a
realização de cada evento;

VIII- Adquirir materiais necessários à realização do evento, obedecida a disposição do inciso V;
IX- Se houver necessidade de adquirir material permanente, este incorporar-se-á ao património do

município;
X- Ocorrendo aporte de recursos da União, do Estado ou de outros entes para o patrocínio de

eventos, aqueles serão depositados ern conta própria e movimentados separadamente de outros
recursos;

XI- Para cada contrato firmado é indispensável a apresentação do comprovante de despesa e o
respectivo recibo;

XII- Havendo necessidade de licitação, essa será efetuada pela Comissão Municipal de Licitações
da Prefeitura;

XIII- São habilitados para assinarem os documentos de despesa: O Prefeito Municipal, em conjunto
com o Secretário Municipal de Finanças e o Presidente da Comissão de Eventos Esportivos e
Recreativos;

§ único- Serão também responsáveis pela arrecadação e movimentação bancária.
XIV- Todos os atos e fatos ficam sujeitos à fiscalização pelo Sistema de Controle Interno do

Município;
XV- Os assuntos omissos serão solucionados de conformidade com a lei e entre o Prefeito

Municipal e o Presidente da Comissão.
Art. 3°- Este Decreto entra em na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio^Tzúl 29 de novembro de 2010.
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