Tabela de Honorários para jurados
Oficiais da ABCCCampolina
EM VIGOR À PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2018

1 - Abastecimento
Será pago pelo promotor/realizador do evento: 40%(quarenta por cento) do valor do preço dolitro da gasolina x
quilômetro rodado, indexado ao valor da nota fiscal apresentada.

2 - Alimentação
Será de responsabilidade do promotor/realizador o pagamento da alimentação do árbitro ou, se acordado entre
as duas partes, o reembolso mediante apresentação denota fiscal no valor de até R$ 60,00 (sessenta reais) por
refeição.

3 - Hospedagem
A hospedagem é de responsabilidade do promotor/realizador

4 - Cancelamento
Caso haja cancelamento do evento, o promotor/realizador terá até 20 dias antes da data para comunicar ao
árbitro e a ABCCC, caso contrário, será de responsabilidadedo promotor/realizador remunerar o árbitro da
seguinte forma à titulo de multa:
1) 2 diárias em caso de exposição.
2) 1 diária em caso de copa de marcha.
Obs: A entidade que não pagar a multa ficará impossibilitada de realizar eventos oficiais da raça.

5 - Honorários
Jurado Oficial
Valor da Diária

R$ 1.320,00

Carga Horária

Almoço

Valor da Hora Extra

8 horas

1 hora

R$ 40,00

Inspetor de Entrada de pista: recebe 60% do valor referente ao Jurado Oficial

6 - Nacional
É facultado à ABCCC o direito de negociação da remuneração do árbitro, por ocasião de
convocação para participaçãoda Semana Nacional do Cavalo Campolina. A oferta será
realizada antes da emissão das cédulas de votação para escolha dos árbitros, estando
habilitados para tal somente aqueles que estiverem em acordo com as condições
técnico/comerciais acordadas.

Tabela de Honorários para Inspetores da ABCCCampolina
EM VIGOR À PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2016

1 - Abastecimento
Quilometragem de deslocamento: R$ 1,40 para Inspetores de Registro.

2 - Alimentação
Refeição conforme nota R$ 40,00 por refeição.

3 - Inspetor de Entrada de pista
Recebe 60% do valor referente ao Jurado Oficial

Valor de Referência
Inspetor de Registro
Valor da Diaria

R$ 720,00

Meia Diária

R$ 360,00
Inspetor de Poeirão

Valor da Diaria

R$ 1.000,00

