FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL
Fundada em 24.04.1924

Tabela de ajuda de custo:
Até 50 km
51 a 100 Km
101 a 200 Km
201 a 350 Km
Acima de 350 Km

R$
R$
R$
R$
R$

25,00
40,00
60,00
80,00
90,00

1- Os oficiais locais não têm direito a ajuda de custo.
2- Os oficiais do ABC que trabalharem na capital receberão a ajuda de custo de R$ 25,00
3- Os oficiais da capital que trabalharem no ABC receberão a ajuda de R$ 25,00.
4- Entenda-se por ABC – Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Guarulhos, Mauá, Osasco.
5– Os oficiais do interior que trabalharem na capital, ABC, Barueri, Poá e Suzano receberão R$ 40,00.
6- Os oficiais da capital, ABC que trabalharem em, Barueri, Poá e Suzano receberão a ajuda de R$ 35,00.
7- Os oficiais da capital, ABC que trabalharem em Mogi das Cruzes receberão a ajuda de R$ 45,00.
8- Os oficiais escalados em dois clubes distintos na mesma cidade deverão dividir o valor da ajuda de custo e as taxas de transporte (quando
aplicável).
9- Os oficiais que escalados e viajarem sozinhos, entre sua cidade de origem e destino, receberão: passagens de ônibus (ida e volta) mais pedágio e
a ajuda de custo correspondente a distância, exceto viagens para a Capital e ABC.
10- Quando for escalado oficiais de cidades diferentes para o jogo na mesma cidade, deve-se aplicar o item 9 para todos os oficiais. O oficial que
estiver com o carro deverá receber as passagens referente aos oficiais que estiverem no carro, os demais oficiais que estiverem no carro receberá
apenas a ajuda de custo.
11- O oficial que for responsável pelo carro que estiver com a equipe de arbitragem deverá organizar o trajeto afim de pegar todos os oficiais para a
viagem.
12– O oficial que viajar sozinho por opção, receberá apenas a ajuda de custo referente a distância.
13– Todos os cálculos de deslocamento devem ser feitos no site MAPEIA.
(CIDADE DE ORIGEM / DESTINO), (Valor do Combustível R$ 0,65, KM / Litro = 1) (http://www.mapeia.com.br/).
14– Os casos omissos o oficial deverá consultar o departamento de arbitragem da FPB.
15– Os árbitros do interior escalados na capital na categoria A1 receberá de acordo com o item 9.
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