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DECRETO Nº 0124/2019 

Em, 08 de agosto de 2019 

 

ESTABELECE REGRAS PARA CAPTAÇÃO 
DE PATROCINIO  EM ÓRGÃO PÚBLICOS E 
NA INICIATIVA PRIVADA PARA EVENTOS 
E PROJETOS PROMOVIDOS PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA ,  Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais,  
 
    D E C R E T A: 
 

   Art. 1º - Fica estabelecidos regras para Captação e Utilização de recursos 
financeiros ou outros, via patrocínio para Eventos, campanhas, feiras, concursos, festivais, congressos, 
seminários, festividades e projetos.  
 

   Art. 2º - A busca de patrocínio deverá se dar de forma transparente mediante 
documento escrito e com autorização prévia do Secretário ou Coordenador do órgão que promoverá o 
evento ou Projeto. 
   Art. 3 – A busca de patrocínio deverá ser comunicada  ao Conselho Municipal 
corresponde, assim como o resultado da captação e a utilização do patrocínio. 
 
   Art. 4º - Quando se tratar de patrocínio em forma de recurso financeiro, este 
deverá ser depositado em conta de Fundo Municipal especifico, será depositado em conta específica e 
servirá para pagamento das despesas inerentes ou necessárias para realização do evento. 
 

   Paragrafo Único – A Utilização de recurso financeiro  captado através de 
patrocínio deverá ter prestação de conta específica apresentada ao Conselho Municipal correspondente 
ao Evento ou Projeto. 
 

    Art. 5º - Poderão ser patrocinadores dos eventos públicos municipais, pessoas 
físicas ou jurídicas, com ou sem finalidade lucrativa, desde que comprovem regularidade fiscal. 
 

   Art. 6º - Os recursos financeiro depositado em conta bancaria do município, 
seguem todas as regras para a sua utilização de acordo com a Legislação vigente. 

   Art. 7º -  Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

                                     
                                               GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                     Em, 08 de agosto de 2019. 

  
  
                                      
                   DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                              Prefeito Municipal 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 08 de agosto de 2019. 
 

 
 
     EDILSON NUNES FRANCISCO           
Secretário Municipal de Administração 


