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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Processo Administrativo n.o 1012022

OBJETO - Contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviços de arbitragem para o campeonato de futebol de
campo.

VALOR - R$ 16.920,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte
reais).

DOTAÇAO -

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova 1

D

DotaçÕes

t' t'
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Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av.: WalÍredo Bittencourt Moraes,222,Z (43\ 3266.1222 C.N.P.J. N." 95.561.080/0001=60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, I(43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa BáíbaÍa - Paraná
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CO RRES PON D ENC IA I NTE RNA

DE: SECRETARTA MAN. DE r»UCeçÃO, ESPORTE E
CALTURÁ

N'01712022

Data:0710212022

PARA...SEIOtr DE LICITA o

AS SLINTO..,4AET TURA D E LICITA O PARA SER DE ARBITRAGEM

Tem a presente, a frnalidade de solicitar de Vossa Senhoria a abertura de

Processo Licitatório para a contratação de serviço de arbitragem para Futebol de Campo

contendo I (um) ÁRBITRO E 2(dois) AUXILIARES.

Informo que o serviço solicitado será para o evento de Campeonato de

Futebol de Campo, previsto para início no dia 06 de março de 2022, com 12 times e 36

partidas de jogos.

Conforme planilha abaixo, seguem datas e horários dosjogos:

Datas Horários

06103/2022

t3/03/2022 09:00-13:30-15:00

20103/2022 09:00-13:30-15:00

27103/2022 09:00-13:30-15:00

03t04t2022 09:00-13:30-15:00

10t04t2022 09:00-13:30-15:00

17t04/2022 09:00- l3:30- l5:00

09:00- l3:30- l5:00

01/0s/2022 09:00-13:30-15:00

08105t2022 09:00- l3:30- 15:00

09:00- l3:30- l5:00

24/04/2022



03
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Av.: Walíredo Bittencourt MoÍaes, 222, A @3\ 3266.1222 C,.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, I (43) 3266-1033 -

E-mail: dêp_educâ@nsb.pr.gov.br - Nova Santa BáÍbaÍa - PaÍaná

l3:30 - I 5:00

22/0s/2022 l3:30 - l5:00

29/05/2022 13:30 - l5:00

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Símoní A cída tsraz le [.íma
SecÍetária Mun I de Educação, Esporte e Cultura

Portaria N" 35/2021

b?toL t't-oLRecebido por:
Nome

1510512022
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0710212022.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo a correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a contratação
de serviços de arbihagem para o evento de Campeonato de Futebol de Campo, para
que seja verificada a possibilidade de dispensa de licitaçáo.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

ntct

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I43.3266.8100,8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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CERTIDÂO POSTTIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATTVA DA UNIÃO

Nome: LIGA NORTE PARANAENSE DE FUTSAL
CNPJ: 30.358.870/000146

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisqueÍ dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a seÍ apuradas, é certiÍlcado que:

1. constam debilos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspênsa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certificação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constâm inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 ê 206 do CTN, este documênto têm os mesmos eÍeitos da certidão
nêgativa.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnlernet, nos
endereços <http:/irÍb.gov.bÊ ou <httpJ/www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão em mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, dê 2t10t2014.
Emitida 1611012021 <hora e data de Brasília>
Válida

o: 1 1 FF.2053.C10D.FC1 B
Qualq nda invalidará este documenlo.

23:29 do

ra ou

14t04t2022.
controle da

ffi MINISTÉRiO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
PÍocuradoria-GeÍal da Fazenda Nacional

Código

Esta certidão é válida para o estabêlecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da adminislração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as conlribuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 I da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.



07 10212022 10:29 Consulta Regularidade do Empregador 0?

Voltar lmprimir

Cá.'XA
CAIxA EcoNôMIcA FEDERÂL

Certiíicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição3 30.3s8.870/ooo1-06
RAZãO SociaIIIGA NORTE PARANAENSE DE FUTSAL

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA SN SALA25 / CENTRO /
coRNELTO PROCOPTO / PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situaÇão regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuíções e/ou encargos devidos,
decorrêntes das obrigaçôes com o FGTS.

Certificação úmero: 0294593859104

Informação obtida em 07lO2/2O22 10:29:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

08/03/2022

https://consultarrÍ.caixa.gov.br/consultací/pages/consult€Empregadoí.jsf 1t1

validadetDT /02/2022
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNscRrÇÃo
30.358.870/000í.06
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

20t041201a

NOME EMPRESARIAL

LIGA NORTE PARANAENSE DE FUTSAL

ÍIÍULo Do ESTAaELECIMENTo (NoME oE FANTASIÂ) PORÍE
DEMAIS

cÔDrco E DEscRrÇÁo oaaTrvrDADE EcoNôMrca pRrNctpAL

93.12"3"00 . Clubes soclals, espo.tivos e similares

ENTE FEOERATIVO (EFR)

ÂTIVA

CAOASTRAL

cÔDrco E DESCRTçÃO DAS^TTVTDADÉS ECONôM|CÂS SECUNDÁRAs

Não inÍormada

E OA NAÍUREZÁ

ENDEREÇO EIETRÔNCO ÍELEFONE
(43) 99264íí 0

DICA

399-9 - Associação Privada

LOGRAOOURO

R MARECHAL DEODORO DA FONSECA
NÚMERo

SN
COMPLEMENTO

SALA 25

86.300{00
BAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

CORNELIO PROCOPIO PR

OA'ÍA DA SIIUAçÃO CADASTRAL

20104t2014

SITUAÇÁO ESPÊCIÁL OATA DA STTUAçÂO ESPECIAI

Aprovado pela lnsauÉo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia OT|OA2O22 às í0:29:51 (data e hora dê Brasília). Página: 1/1

1t1
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F-877.255.339-15

xandre Gonçalves Neto,

09
RUA MATO GROSSO NÔ 53 - FONE: (43) 3524-1972

âáp sis00o0o - coRNÉLlo PRocÓPlo ' PARANÁ

NILSON FUMEGALI LOPES VILAR
CPF: 023.6í4.009-44

Agcnte Delegado

NILSON FUMEGÀL| LOPES VILAR; Registrador de Tltulos e Documentos, eglstro Civil de

Pessoas JurÍdicas e Tabelião de Protesto da sede desta Comarca de Cornélio Procópio, Estado

do Paraná, República Federativa do Brasil, na íorma da lei, etc...

CERTIFICO

documentos exígidos pela Lei n'6.015, de 31 de dezêmbro de 1973. Certifica maiS ue a diretoria rao
perÍodo de 2O18n021 anos ficou assim constituÍda: PRESIDENTE

casado, aposentado G-4.994.905-7, residente â Rua Joel Gomes, 79, Vila Moreira,

Comélio Procópio, Pç VICE-PRESIDENTE: Anderson Freitas de Moura, casado, professor, CPF-

221.393.6í8€í, RG-36.766.012-X, residente à Rua Jabuticeb eire, 441 , Jardim Figueira; DIRETOR

ADMINISTRATIVO: Everson Dias Gomes, divorciado, professor, CPF-025.U7.549-83, RGó.036.151-7,

residente á Rua Joáo Pêlegrini, 40, Vila Santa Terezinha; DIRETOR TÉCNICO: Rogêrio Alves de Araújo,

casado, professor, CPF-035.970.359-30, RG-7.670.407-4, Íesidente à Ruá Esteváo Ruza yno, Conjunto

Uniâo; OIRETOR DE FINANÇAS: Kleber Junqueira Cuenca, câsado, Funcionárío Publico Estadual, CPF-

026.266.699-54, RG6.101.5426, residente à Rua Emilia de Menezes, 3í5, Mla Moreirai OIRETOR DE

ARBRITAGEM: João Carlos Romano, solteiÍo, empresáÍio, CPF-083.053.549-70, RG-10.252.303-2,

residentê à Rua An io Cassíano,69, Jardim Bela Vista; DIRETOR DE MARKETING: Joâo RodolÍo de

Oliveira Busquim, professor, CPF-045.29í.589-9 , RG-7.575.696-8, residente à Rua Francisco

Aíhur Femandes, 3 Jardim Vale do Sol; 1' SECR Alana Teixeira Mellado, solteira, estudante,

9.251.839-89 RG-í2.6í 0.í 60-0, resÍdente à Ru General Euclides Zenóbio da Costa, 16, Jardim

SECR lO: Jhonatan Camargo lane, sol pintor, CPF-096.438.729-80, RG-12.879.2724,

res;de à Rua azonas. 393, cenl ; coN O FISCAL: MauÍicio Salvador Amaral, casado.

Fun rio Pú unicipal, CPF-03í.3 1.229-33 -7.6U.920-7 , residentê à Avenida Portugal, 909,

Vila Pedro|,

â Rua

dro Martins da , soltei dustriário, CPF-o5 1.698.659-70, RG-8.833.439-2,

, 667, centro; lodos

raná.- (Protocolo ,

TABELIONATO DE PROTESTO

REGISTRO DE TITULOS E DOCUIúENTOS

nÉorsrno cNtL DE PESS0AS JURíDlcAS

CPF-1

Pércla

Â

Registrador fiz r, conferl, gubscrevl, dato e assino

Cornélio côpio, 0 de abril de 2018

ME LOPES VILAR

dor

r,.)}-.r,.:
crÂ ( ^\11Í).l

ilo 5r r,,,
Ct,,.,i. ,lt t'

ítEc,st;
c0c

?'1r,,, .^'

Eu
fftado 

do

NILSON

eg

atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesta serventia a meu c€rrgo, os livÍos de

'REGISÍRO CIVIL DE PESSOAS JURíDICAS", deta existente e neles no de número A-17 (A-

DEZESSETE), de lNSCRlgÃO DE PESSOAS JURID|CAS, foi efetuada a lnscriÉo sob número MIL

SETECENTOS E VINTE E NOVE (1.729), do ,,ESTATUTO", de ,,LIGA NORTE PARANAENSE DE

FUTSÂL", com sede e foro provisório à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Mercado Municipal, sela 25,

nesta cidade de Comélio Proópio, Estado do Pâraná; ficando devidamente arquivedo êm cartóÍio os

residontes s domicillados nesta cidade de Cornélio

"NADA MÂ|S". O ÍeÍerido é verdade e dou íé.
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ATA DE cONSTlrulÇiio E ruND^Ç^O D^ Llo,\ llonrE Pr\RA NSÊ

DE rUTS^l- EM 22 DE M^RÇO DE 201Íl

^os 
vinlo o dois ttlflB «lo ntôs do ntntço tlo rtoia mil o doroilo, rls ng viot

nir ovcnidn XV rlo Novonrbto, no Clnrlslo «lo llspollos Ouinzo da taio .

(Ournrlto), ant Cornólio Ítrocôpio, Eslndo rJo Pnraná, Íounlíam'so os abaixo-

ossrnRtios ÂNDERSON FREITÀS DE MOUR^, brasiloiro, casâdo, poílador do

ItG 36.700.012-X o insctilo no CPF: 221.303.818-Bí, íosidenle na Rua:

Jaboticabcira no 441 Jardim Figuoira, na Cidade de Cornólio Procópio, Estado

do Paraná, EVERSON 0lAS GOMES, brasileiro, divorciado, poÍladoÍ do RG:

6.036.151-7 c inscrilo no CPF: 025.847.540-83, íesidente na Rua: João

Pelegrini no 40. Vila Sanla Terezinha, na Cidade de Cornélio Procópio, Estado

do Paraná, RocÉRlo ALVES DE ARAÚJo, bÍasilêiío, casado, porlador do

RG: 7.670.407-4 e inscrilo no CPF: 035.970.359-30, residente na Rua: Estevão
Ruza íno, Conjunlo Uniáo, na Cidade de Cornélio Procópio, Estado do Pannâ,
JoÃo RoDoLFO DE oLlvElRA BUSQUlir, brasileiro, €sado, porladot do
RG: 7.575.696-8 e inscrilo no CPF: 045.291.589-93, residente na Rua:

Francisco Arthur Femandes no 37, Jardim Vale do Sol, na Cidade de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná, KLEBER JUNQUEIRA CUENCA, brasileiro,
casado, poÍtador do RG: 6.101.542-6 e inscrito no CPF: 026.266.699-t4,
residente na Rua: Emllia de Menezes no 315, Vila Moreira, na Cidade de
Comélio Procópio, Estado do Paraná, JOÃO CARLOS ROMANO, brasileiro,
solteiro, portador do RG: 10.252.303-2 e inscrito no CPF: 083.053.549-70,
íesidente na Rua: Antônio Cassiano no 69, Jardim Bela Msta, na Gidade de
Cornélio Proópio, Estado do Paraná, MAURÍCIO SIUVaOOR AMARAL,
brasileiro. casado, portado do RG: 7.634.920-7 e inscrito no CPF:
03í.361.229.33, residente na Av. Portugal no 909, Vila Sâo Pedro, na Cidade
de Comélio Procópio, Estado do Paraná, LEANDRO MARTINS DA SILVA,
brasileiro, solleiro, portador do RG: 8.833.439-2 e inscrito no CPF:
05í.698.659-70, residente na Rua Ceará no 667, Cenlro, na Cidade de Cornélio
Proópio, Estado do Paraná, JHONATAN CAMARGO IANE, brasileiro,
solteiro, portador do RG: 12.879.2724 e inscrilo no CPF: 096.438.729-80,
Íesidente na Rua Amazonas no 393, Centro, na cidade de Cornélio Procópio,
Estado do Paranà. para construir corpo juridico e íundar uma liga desportiva.
Nessa opoíunidade, assumiu a presidência dos lrabalhos, por aclamação, os
senhores ALEXANDRE GONçALVES NETO, brasileiro, casado, portado do
RG 4.994.905-7 e inscrilo no CPF 877.255.339-15, residenle na Rua Joel
Gomes no 79, Bairro Vila Moreira, na Cidade de Cornélio procôpio, Estado do
Paraná, que agradeceu a sua indicação e convidou a mim ALANA TEIXEIRA
MELLADO, brasileira, solteira, portadora do RG: .,12.610.160-0 e inscrita no
CPF: 109.251.839-89, residente na Rua: General Euclides Zonóbio da Costa no
16, Jardim Pérota, na Cidade de Cornélio procópio, Estado do paraná, para
secretariar a sessâo, o que aceitei. Foram postos os seguintes assuntos: a)
Fundar uma Liga Civil, sem fins lucrativos; b) Decidir sobre o nome da

U6}t\to !"r"'n 1"r5""' \ti\t"o'' J-"ní,t*:;"G"r

)
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'"_'Associação; c) Decidir sobro a íormn do pngnmento da Taxa de Fili od
Liga. O Sarrhor ALEXÂNIIRE GOONÇ^LVES NETO esclareceu ob
necessidndes do crinçllo tín rcícridn Lig;a o sobro a escolha do nome q a
Enlidnde dovo ler. Colocndo o nomo om votaÇâo íoi decidido, por unanímidade,i,
que a Enlidado sejn dcnonrinnda LIGA NORTE PARANAENSE OE FUTSÀL.
Nn sequcncia dos trabnlhos, o Prosidente encaminhou o processo de leitura,
discuss{lo e aproveçâo do estatuto, quê foi feita pela secretáíia Sr,. ALANA
TEIXEIRA MELLADO, para quê lodos os presenles tomassem conhecimento
do seu inleiro leor. Ao Íinal, foi feila votaçáo, sendo o estaluto dpíovado pot
unaninridade. O estaluto social aprovado é o seguínte: TITULO I - D.A

oENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINALTDADES - CAPITULO I - DA
OENOMINAÇÂO E SEDE Aú íO . A LIGA NORTE PARANAENSE DE
FUTSAL, denominada daqui por diante, simplesmente pela sigla "LNPF",
fundada em 22 de março dê 2018, constituída consoanle termos deste
instrumento, e que, nos termos do artigo 16 da lei 9.615/1998, goza de
autonomia administrativa, quanto a sua organização e íuncionamento, é uma
Liga civil de direito privado, para Íins não econômicos, sem Íins lucrativos, de
caráter desportivo com personalidade jurÍdica e patrimônio próprio, que se
regerá pelos termos dos artigos 53 a 61 da Lei 10.40612002, pelo presente
Estatuto e pelas disposiçôes legais que lhe forem aplicáveis, Íormada por
equipes participantes de campeonatos Masculinos e Femininos de Futsal. AÉ
2o - A LNPF seÉ representada, ativa ou passivamente, judicial e
extrajudicialmente, pelo seu presidente. Art. 30 A LNPF, compreendendo todos
os seus poderes, órgãos e dirigentes, não exerce nenhumâ função delegada do
Poder Público, nem se caractenza como entidade ou autoridade pública. Art. 40

- A LNPF terá sede provisória na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Mercado
Municipal, Sala 25, na Cidade de Cornélio Procópio, no Estado do Paraná.
CAPíTULO il - DA DURAÇÃO E FINALIDADES. ArL 50 A LNPF, cujo prazo

de duraçào é indeterminado, tem por objetivo: a) Coordenar, dirigir e promover

a realizaçâo de campeonatos e torneios nacionais, assim como outros eventos
de Futsal, na categoria Masculino e Feminino, com incentivo e/ou
reconhecimento da CoNFEDERAÇÁo BRASILEIRA DE FUTEBoL DE sAúo
(CBFS); b) Desenvolver e incentivar a melhoria lécnica e organizacional
técnica do Futsal; c) Conlribuir parEr o processo e atualizaçâo lécnica e material

dos associados Íilíados; d) Divulgar as atividadês relativas ao Futsal: o)

PraÍicar, no exercÍcio da coordenaçâo de campeonatos nacionais de Futsal,

lodos os alos necessários à realízaçáo de seus Íins, em conformidade com a
legislação em vigor; Í) Aplicar penalidades, no limite de suas atribuiçôes, aos
responsáveís pela inobserváncia das normas estatutárias, regulamentares e
legais; g) Estabelecer de Íorma autônoma as regras para inscrição,
participaçáo, colaboÍação e responsabilidade das equipes interessadas nas
competições, cumprindo e fazendo cumpÍir aos atos originários da
FEDERAÇÁO INTERNACIOS DE FUTEBOL DE SAúO (F|FUSA) paÍa a
modalidade e de acordo com a CONFEDERAÇÃO BRASILLEIRA DE

t, ,l
:1

ürle,ililh \l.ort' \*rr*" \rllrlô§
J*ur^o ,l,e*' A;f

N l(t êrq CAO 'l
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FUTEBOL DE SAúO (CBFS): h) Roallzar a negociação autôno
contratos de inragens, de logomarcas, de logolipos, símbolos e qualq
produto visual ê sonoro gerado pelas competiçóes que organizar inclus tve

contratos para televisionamento, íilmagem, rádio, cibernética ou qualquer oul
meio de difusâo ao púbico; i) Negociar, de forma autônoma, merchandising e
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assemelhados nas quadras em que se realizarem os jogos das competiçÕes
que organizar; j) Promover o estudo e o desenvolvimento de projetos de
marketing e soluçóes para o financiamento e cusleio das competições que
organizar; k) Representar e deÍender os interesses dos seus integrantes,

iudicial e extrajudicialmente, na forma a legislação em vigor e do presente
instrumento, naquilo que disser respeito as Íins da Liga. Parágrafo Único - As
normas de execução dos principios Íixados neste artigo serão prescritos nos
regulamentos, regimentos, resoluções, portarias e avisos. TíTULO ll -
FORMAÇÃO E NOMEAçÃO DA olREÇÃO E CLASS|F|CAçÃO DOS
ASSOCIADOS - CAPITULO t: FORMAÇÃO E NOMEAçÃO DA D|REçÃO.
ArL 10: Iicou decidido que a formação do quadro diretivo da L.N.P.F. será das
seguintes funções: Presidente, Presidente de Honra, Vice PÍesidente, Diretor
Administrativo, Diretor de Finanças, Diretor Técnico, Diretor de Arbitragem,
Diretor de Marketing, Primeiro Secrelário, Segundo Secretário e Conselho
Fiscal. ArL 20: E Fica nomeado para as seguintes funções diretivas:
Presidente: ALEXANDRE GONÇALVES NETO, Presidente de Honra: JOSÉ
GOMES, Vice Presidente: ANDERSON FREITAS DE MOURA, Diretor
Administrativo: ÉVeRSOtt DIAS GOMES, Diretor Técnico: ROGÉR|O ALVES
DE ARAÚJO, Diretor de Finanças: KLEBER JUNQUEIRA CUENCA, Diretor
de Arbitragem: JoÃO CARLOS RoMANO, Diretor de Marketing: JoÃo
RODOLFO DE OLIVEIRA BUSQUIM, Primeiro Secretário: ALANA TEIXEIRA
MELLADO, Segundo Secretário: JHONATAN CAMARGO IANE e Conselho
Fiscal MAURICIO SALVADOR AMARAL e LEANDRO MARTINS DA SILVA.
CAP|TULO ll: CLASSIFICAçÃO DOS ASSOCIADOS - Arr 10: A L.N.P.F. se

constitui de Associados diskibuídos nas seguintes categorias: a) Associados
Ativos - equipes de Futsal Masculino e Feminino que forem admitidas na
LNPF e que estejam em dia com o pagamento da taxa de filiação, mensalidade

de custeio ou com o cumprimento de outras obrigaçóes eventualmente

aprovadas pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Adminiskação, nos

termos deste lnstrumento. b) Associados lnativos - Consideram-se lnativos
os associados que solicitarem sua inatividade ou que deixarem de pagar a taxa
de íiliação, mensalidade de cusleio por dois meses consecutivos ou três meses
intercalados. Art, 20: Qualquer associaçâo será desÍilada da LNPF, em caso de
renuncia expressa, dissoluçáo ou qualquer outra forma de exlinção, ou ainda,
fusão com associa.ção filiada ou não, sem o consentimento da entidade,
observadas as noÍmas da legislação vlgente. Art. 30: Nenhuma associação
Íiliada poderá, em seus Estatutos, Códigos, Regimentos ou Regulamentos,
incluir disposiçôes que conúariem este Estatuto ou a legislação desportiva
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: GREMIO PROCOPENSE DE ARBITROS
CNPJ: 04.17í.502/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do su.ieito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refêre-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previslas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. íí da Lei no 8.212, de 24 de jutho dê 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.bt ou <http://www.pgfn.gov.bp.

itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no '1.75'l, de 2t10t2014.
Emitida à ia 1811012021 <hora e data de Brasília>

Código d rtidão: FB87.630A.48D6.475F
Qualquer menda invalidará este documento.
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Certidão

Válida 16t04t2022.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Socia l:
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GREIVIIO PROCOPENSE DE ARBITROS

RUA HAIANNE HADDAD 310 / JD PRIMAVERA / CORNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8,036, de 11 de maio de
1990, certifica que. nesta data. a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validadetl3/02/2022

Certificação Número: 2 L02288234t600

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade
no site da Caixa: www,câixa.gov.br
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ESTATUTO DO GRÊ I\{IO PROCOPENSE DE ARBITROS-G. P. A.

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO, FINALIDADE E SEDE

Art. lo - O Grêmio Procopense de Arbitros, neste Estatuto denomina
lanrbem cle G.P.A., entidade conr grersoualidade Jurídica, na fonna cla Lei
Civil. com sede e fórum nesta cidade de Cornelio Procópio, estado do Paraná,
a Rua Haianne Haddad, 310, Jardim Primavera, fundado aos vinte dias do mês
de outubro do ano de dois mil, é uma entidade de caráter esportivo, constituida
para fins de Estatudo. Coordenação e Proteção aos árbitros e representantes
desta entidade, regido pelo presente Estatudo, a que todos os sócios deverá
obedecer e cumprir.

Par. Único: O G.P.A. se absterá de qualquer envolvimento em questão de
politicas ou religiosas, incompativeis com a sua finalidade.

Art. 2u - O G.P.A., duraá por tempo indeterminado.

Art. 3" - O G.P,A., tem por finalidade precípua, agregar e proteger
todos os árbitros e representantes desta entidade.

Art 4n - O G.P.A. tem ainda por firn:

A) aprimorar a uniformização da arbitragem em todos os niveis,
obtendo assim melhor o índice técnico e disciplinar na sua aluação.

B) Promover a aproximação e a solidariedade com as entidades
similares da região.

C) Defender de todas as formas o seu alcance os interesses da
classe procurando sempre incentivar o espírito de cordialidade entre seus
associados.

D) Manter sede social para reuniões, debates e recreações dos
associados.

E) Promover reuniões de caráter social, cultural e desportivo
entre seus associados.

F) Proporcionar aos seus associados, arbitragens não-oficiais
amparando-os como rege este estatuto.

GÉ

trlUtOr
rtoS

t'

/W



t8ú

tÍu!os
to§

Art. 5o - O G.P.A. adotará como símbolo um apito estilizado, visto em
relel'o e terá as cores: azll, arnarelo, trrancn e preto.

CAPITULO II_DO QUADRO SOCIAL

Art 6' - Os seus sócios não
obrigações contraidas pelo G.P.A..

respondern, subsidiariamente por

Art 7o - O quadro social do G.P.A. tení as seguintes categorias:
a) Sócios fundadores;
b) Sócios contribuintes:
c) Sócios honorários;
d) Sócios benerneritos;

Art. 8" - Sâo considerados sócios fundadores aqueles que teúam
participados da Assembleia Geral de Fundação da Entidade e que nesta época
preeneheram todos os requisitos estabelecidos no Art. l6o deste Estatuto.

Art 9'- São considerados sócios contribuintes aqueles que praticam ou
que já praticaram arbitragens de lutebol e preencheram da mesrra fonna os

reqr.risitos estabelecidos no art. 160 deste EstatuÍo.

Art l0' - São considerados sócios honorários aqueles que tenham
prestado relevantes serviços ern prol do G.P.,r\.

Art. 11" - São considerados sócios beneméritos aqueles que tenham
prestado elevartes e excepciouais serviços ern prol do desporto amador da
regiào.

Aú. 12" - Os sócios r,ão poder pertencer indistintarnente a mais de uma
categoria, observadas as exigências estatutárias.

Aú. 13" - Os direitos dos sócios sâo pessoais e intransferiveis

Art. l4'- São direitos absolutos dos sócios:

A) De qualquer categoria:
l - FreqÍientar as depenclências sociais e recreativas do G.P.A.;

{W
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2- Participar de todas as atiüdade sociais, desportivas e
promoüdas pelo G.P.A..

3- Solicitar reunião com a Diretoria quando para trato de

assuntos de interesse do Associado ou do Grêmio. mediante
solicitaçãojunto ao Presidente ou ao üce-presidente.

B) Que es§a em dia com suas mensalidades:
l- Participar das assembléias gerais;
2- Votar e ser votado;
3- Requerer, com número superior a 30% ( trinta por cento ),

convocação da assembléia geral extraordinrária, deüdamente justificada e

fundamentada.
4- Propor por escrito, a inclusão de qualquer tipo de socios.

§ lo - Somente brasileiro nato ou naturalizado poderá ser eleito para a
diretoria e Conselho Fiscal do G.P.A..

§ 2'- Considera-se sócios aqueles em dia com suasi mensalidades, bem
como não teúam quaisquer espécie de débitos junto o G.P.A..

§ 3o - Somente podeú ser eliminado o sócio porjusta caus4 quando o
pedido for devidamente apreciado, julgado e homologado pela Diretoria.

§ 4'- poderá ser concedida licença a quaisquer sócios contribuintes,
independente da sua função no G.P.A. por período máximo de até 2 (dois )
anos, todaüa se Eatando da entidade não üsa lucros e onde as contribuições
são aplicadas e rwertidas em bens parimoniais para uso dos próprios
associados e dependentes, os licenciados pagarão 50% (cinqüenta por cento )
do valor correspondente a mensalidade durantç todo o tempo que estiver
ausente. Porém, neste período os licenciados não gozarão dos direitos
estabelecidos nas letras: "a" e "b", deste artigo.

Art 15" - São deveres dos sócios:

A) obedecer as disposições estatutárias e as decisões emanadas da
Diretoria e assembleias Gerais;

B) acatar as decisões dos componentes de qualquer órgâo do G.P.A..
C) comunicar a Diretoria do G.P.A. toda e qualquer mudança de

enderego residencial e comercial, estado çivil e outras informações
consideradas necessárias e de interesse da Secretaria do G.P.A.;

tuLos
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D) exercer corn dedicação e zelo qualquer cargo para o qu venha ser

escolhido ou indicado;
E) abster-se de discussões em assuntos de natureza política e religiosas

nas dependências do G.P.A. ou mesmo em reuniões por ela promadas,
F) zelar pela conservação dos bens e benfeitorias do G.P.A.

indenizando de qualquer prejuízo que lhe causar por imprudência, negligência
ou irnperícia.

G)Pagar em dia sua contribuição mensal de acordo com o que for
tletermiuado na assembleia Geral.

Art. 16o - Cabe a diretoria decidir sobre admissões de novos sócios
contribuintes. desde que o candidato apresente:

A) diploma de iírbitro de futebol ou representante fornecido por
entidades oficiais, ou na falta, documentos expedidos por qualquer Federação
clu Liga Regional de Futebol, no qual consta que o {randidato praticou
arbihagem em competições oficiais pelo periodo mínimo de I (um ) ano,

Aú. 17" - Os sócios estarão sujeitos, as penalidades previstas neste
estatuto quando:

A) Rescindirem nas faltas do artigo 
.15';

B) Atrasarem o pagamento de suas contribuições mensais ou de
outros compromissos para com o G.P.A., não saldando com o prazo máximo
de 30 (trinta) dias a contar da data da expedição do respectivo aviso, salvo
motivo relevante alegado em tempo hábil e aceito pela Diretoria.

Par. Único: O Sócio excluído poderá ser readmitido no quadro social desde
que solicite por escrito à Diretoria, cabendo a este decidir sobre a readmissão
ou nâo, sendo que esta readmissão somente poderá ser concedida pela
Diretoria.

Art. 21'- Estão sujeito a pena de exclusão do quadro social os sócios
que:

A) sendo incorporados ao quadro social do G.P.A., apresentem
inforrnações inveridicas ou documentações. fal sas.

B) Por procedimento incorreto tragam desprestígio à classe, ao Grêmio
e aos Membros da Diretoria;

C) prejudicarem os interesses relevantes ao G.P.A.;
D) por atos, palawas ou gestos, denúo ou fora da sede, ofendam o

nome, a representação e o crédito da entidade;
E) lancem discórdia e a desarmonia entre os Associados;

/,i1q
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F) por sentença passada emjulgado, sejam condenados crime comum
cuja coisa os lome indesejáveis à convivência do grêrnio ou incom
seu ambiente moral, profissional ou social;

G) desviem receitas e valores do grêmio;
H)sejam envolvido em caso de suborno, que como agentes ou

pacientes, intennecliários ou alterem documento, afinr de colher ott
proporcionar beneficios próprios ou a terceiros.

AÍt. 22" - Nenhum sócio poderá ser punido com pena de
SUSPENSÃO, EXCLUSÃO ou ELIMINAÇÃO, senr que seja por ele
apresentado sua defesa.

§ l" - A defesa deverá ser feita a Diretoria e seni por escrito ou vertral.
em tempo hábil;

§ 2" - O sócio que não apresentar sua defesa dentro do prazo
estabelecido pela diretoria, estará automaticamente assumindo sua culpa.

§ 3" - Este prazo estabelecitlo pela Diretoria não poderá exceder 5

(cinco) dias consecutivos, em rnenos de 48 horas.

.{rt. 23o - As faltas não enumeradas no artigo anterior, serâo apreciadas
ejulgadas pela Diretoria de acordo com suas gravidades.

Art. 24" - Qualquer sócio poderá dar conhecimento a diretoria do
G.P.A de suas faltas ou atos irregulares cometidos por associados sempre por
escrito.

Art 25' - O sócio EXCLUÍDO e ou ELIMINADO, nâo poderá
fteqüentu a setle e demais dependênoias da Associação.

Art.26 - A Diretoria proibirá o ingresso nas suas dependências sociais
de pessoas cujas presenças sejam consideradas prejudiciais às atilidades
desenvolvidas pelo G.P.A..

ArL 27" - Das penas de Suspensão, Exclusão e Eliminação, cabe
recurso à Assenrbléia Geral.

Par. Unico: A Assembléia Geral convocará para apreciar estes casos,
que lerá caráter extraordirrário de acordo com o disposto no afl. 35 e seus
respectivos parágrafos.

ível com
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Art. 28" - Em caso de suspensão ou exclusão de um s , haverá
sempÍe um comunicado em caráter confidencial as entidades interessadas

ApÍTULo rrr-Dos óRcÃos DA AssocrAÇÃo

^rr.2y 
- São considerados Ôrgãos do G.P.A.:

A) a Assembléia Geral;
B) a Diretoria;
C) o Conselho Fiscal.

Art 30o - Poderão existir órgãos colaboradores criados mediante ata da
Dirstoria subordinados ao presente estatuto e regulamentos internos.

CAPÍTULO Iv - DA ASSEMBLÉIA GERAL

ArL 31" - A Assembléia Geral é constituída pela reunião dos
Associados contribuintes em pleno gozo de sens direitos sociais, e tem por
fi nalidade e competência:

A) resolver os conflitos entre os demais poderes da G.P.A.;
B) reunir-se ordinariamente uma vez a cada três anos para eleger a

nova Diretoria, e extraordinariamente quanto por isso for convocada.

AtL 32" - A Assembléia Geral funcionará em primeira convocação
com a presença de no mínimo 30% ( rinta por cento ) de associados em
condições de compor, em Segunda e última convocação, meia hora após a
primeira com qualquer número de associados;

Art 33o - A Assembléia Geral, ordinária ou extraordinári4 deliberani
por maioria de votos dos presentes, salvo expressa determinação em contraria
deste estatuto, e só poderá ocupar-se dos assuntos mencionados no edital do
respectivo Grêmio.

Art 34o - A Assembleia Geral reunirá em sessão Extraordinária quando
convocada pelo presidente, ou o requerimento assinado por mais de 30% (
trinta por cento ) dos associados em dia com suas obrigações estatuüârias,
devendo no seu entanto, ser expressaÍnente mencionado o motivo da
convocação.

úru
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§ 1" - Quando for convocada por requerimento dos as sro
mesmo deveni estar acompanhado do valor numerário relativo ao custo da
publicação dos editais na fuoca.

§ 2o - Compete ao presidente do G.P.A., convocar a Assembléia Geral
Exhaordinária, no prazo máximo de 8 ( oito ) dias a contar da data de entrada
do requerimento de solioitação na secretaria.

Art 35o - As convocações para a Assembléia Geral Ordinária ou
Exhaordinri,ria serão feitas em Edital na sede do Grêmio, publicada I ( uma )
vez e jornal de larga circulação na Região com 5 ( cinco ) dias de

autecedência no minimo.

ArL 37o - A Assembléia Geral será instalada pelo presidente do Grêmio
ou pelo seu substituto Legal.

§ l" - Na ausência do Presidente do Grêmio o seu substituto legal à
hora regimental da abertura dos trabalhos se fará pelo associado mais idoso
presente, em dia com suas obrigações estatutárias.

§ 2o - Este gremiado mais idoso solicitani a seguir aos sócios presentes

na Assembléia a indicação de um associado para presidir os trabalhos cuja
indicação sení feita por aclamação e havendo mais de um candidato
proceder-se-à eleição pela verificação de voto simples.

§ 3" - E permitida a escolha por aclamação para qualquer função, cargo
ou delegação, necessitando rrnanimidade para a homologação da escolha,
fazendo se assim a obrigação de voto secreto, quando a mesma não for
atingido.

§ 4o - Atingido a direção dos trabalhos , o Presidente completará a

mesa com mais um ( I ) membro a seu convite, secretário.

Aú 38 - Compete ao Presidente da Assembléia:
A) orientar os trabalhos;
B) manter a ordem durante a mesma;
C) resolver as questões de ordem;
D) conceder ou cÍssar as palavras dos oradores;
E) abrir e enceÍrar as discussões e preceder as votações;
F) proclamar os resultados.

sÍro
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Art 36" - A cada Assembléia Geral convocada, seja ela Ordinária ou
Exkaordiúria, haverá na enhada para a mesm4 um liwo de presença onde
todos os associados prosentes aporão seus nomes e respectivas assinaturas.
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Aú. 39 - Compete ao secretário da Assembléia:
A) ler o expedinte;
B) ler as propostas e indicações apresentadas à mesa;

C) proceder a contagem de voto;
n) substituir o Presidente em seus impedimentos legais.
E) rediEir a ATA da Sessão da Assembleia tomando nota dos demats

debates a proporçâo dos desenvolvimentos dos trabalhos e deüdamente
assinada pelos componentes da mesa diretora;

F) proüdenciar a apresentação do liwo de Presença em local de fácil
acesso aos associados presentes.

CAPITULO V _ DA DIRETORIA

ArL 40o - A Diretoria do G.P.A. será composta de:
A) Presidente;
B) Vice-Presidente;
C) Secretrírio;
D) Tesoureiro;
E) Diretor Desportivo;
F) Diretor Social,
G) Diretor Juridico.

Par. Único: Não poderá ser concedida licença simultaneamente a mais
de (2) dois mernbros da Diretoria; a falta de courpareciruento de qualquer urn
deles a (3) três reuniões consecutivas sem justificativas comprovadas
importará na ren(rncia do cargo.

Art 41" - Em caso de viagern, enfermidade ou outro impedimento que
impossibilite o Diretor de exercer suas funções, este devera requerer licença à
Diretori4 mencionando o tempo de duração de sua ausência.

§ I " - As licenças requeridas não poderão exceder a quatro ( 4 ) meses;

§ 2o - As filnções de Diretor licenciado serão exercidas pelo substituto
legal, e na sua ausência pelos Suplentes ou nomeados pelo Presidente.

CAPITULO VI _ DO CONSELHO FISCAL

Art. 42" - O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização do G.P.A. será
composto de sete ( 3 ) mernbros eleitos por Assembléia, junto com a diretoria,
com mandato de três ( 3 ) anos e tem como função:

i7lW
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A) examinar mensalmeote, ou em qualquer tempo, e obri
na primeira quinzena de novembro de cada ano, os liwos, doc tos

te
e

fr'

balancetes da tesouraria e posição do caixa, devendo a Diretoria prestar todas
as informações soticitadas;

B) apresentar à assembléia, parecer anual sobre o moümento
econômico e adminiskativo do G.P.A.;

C) dar parecer sobre o projeto de orçamento opinar sobre a cobertura
de créditos adicionais ao orçamento, tendo em üsta os recursos da
composição quando implantados;

D) denunciar à Assembléia Geral, enos administrativos ou qualquer
üolagão da lei ou do Estatúo, sugerindo as medidas a serem tomadas
inclusive, para que se possa em cada caso, exercer plenamente sua função
fiscalizadora;

E) opinar sempre que solicitado por qualquer órgão do G.P.A. sobre a
compra ou alienagão de bens imóveis e móveis;

F) convocar Assembléia Geral quando entender ocolrer de motivo
grave e urgente.

Par. Único: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariameote, uma vez ao
mês e, exhaordinariamente quando necessário, mediante convocação da
Assembléia pelo Presidente do G.P.A.

Arü 43" - Os trabalhadores escritos do Conselho Fiscal só serão
considerados paÍeceres quando assinados pelo menos por dois de seus
membros ou efetivos.

Art 44o - Os membros do Conselho Fiscal não poderão ser reeleitos
para o mesmo conselho.

oocu
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CAPÍTULO VII-DA DIRETORIA E SEUS MEMBROS

ArL 45o - O G.P.A. seú administrado por uma Diretoria conforme
coDsta no art. 40 e capítulo V, do presente Estatuto.

^rL 
46" - Somente os cargos de Presidente e üce-presidente são

eletivos.

AÍt. 4T - Os demais cargos são considerados de confiança da
Diretoria" e deverão ser preenchidos no miiximo de trinta ( 30 ) dias após a
eleição da Diretoria.

Art 48" - Vagando o cargo de Presidente, seja por qualquer motivo,
curnpre ao Vice-Presidente assumir a direção do G.P.A., convocando
imediatamente uma Assembléia Extraordinária para eleição do novo
Presidente, o qual completaní o tempo restante do mandato se o mesmo não
tiver sito cumprido até a sua metade.

Par. Único: A eleição de um novo Presidente denüo do mesmo
mandato, será para um período integral de nês (3 ) anos se o mandato anterior
tiver ultrapassado a metade do período original.

Art 4f - Compete à diretoria do G.P.A., coletivamente, além de outras
atribuições contidas neste Estatuto:

A) administrar executivamente o grêmio, pugrrando pelo seu
en grandecimento e prosperidade;

B) cumpú e fazcr cumprir o estatuto, Regimento Interno e outros
regulamentos;

C) adquiú mediante anuência da Assembléi4 Título de Crédito e bens
Imóveis;

D) reunir-se ordinariamente uma vez a cada mês, e
extraordinariamente, mediante convocagão do Presidente ou Conselho Fiscal;

E) conceder licença para qualquer de seus membros na forma deste
Estatuto;

tu
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F) elaborar os contratos, ajustes e obrigações do G.P.A
verbas orçamentárias depois de aprovadas pelo Conselho Fiscal;

G) apresentar, em forma de impresso, o Relatório anual do Presidente
relativo aos trabalhos sociais, culturais e desportivos abrangendo os diversos
setores de administração, o qual será apresentado aos associados.

Art 50' - Cabe a Diretoria a elaboração dos Regimentos ou
R.egularnentos Internos referentes aos órgãos cooperadores e. só serão
aplicados após a aprovação da Assembleia.

CAPÍTULO VIII - DAS COITPETÊNCIAS DA DIRETORI.{ E
SEUS N1EIVIBROS DA PRESIDÊNCIA

Art. 5l' - A Presidência do Grêmio compõe-se do Presidente e Vice-
Presidente, eleitos para o periodo de três ( 3 ) anos, ern votação direta e
secreta, podendo serem reeleitos para mais dois ( 2 ) mandatos.

Aú. 52" - Ao Presidente do Grêmio compete a firnção executiva na
adminisfiação da entidade, com amplos poderes de representação, inclusive
em juizo, podendo constituir Procuradores.

§ l" - Ao Presidente em exercício, cumpre a adoção de quaisquer
rnedidasjulgadas oportunas à ordem ou aos interesses da associaçâo, inclusive
nos casos omissos ou urgentes que sujeitarem este Estatuto a controvérsia de
interpretações.

§ 2" - Ao Presidente alem das demais atribuições aqui prescrita.
compete:

A) presidir o Crêmio. superintender as suas atividades e promover a
execução de seus sen'iços;

B) cumprir e fazer cumprir este estatuto e demais leis acessórias, como
também cxecutar as resoluções próprias e as dos poderes do Grêmio;

C) convocar e presidir as reuniões da diretoria, obedecendo o disposto
nas leis ou atos da entidade, com direito o voto de qualidade;

D) nomear e dispensar os membros da Diretoria, bem como dos
departamentos e demais órgãos de hierarquia superior delegando competência;

E) assinar, juntamente como Tesoureiro, cheques; bem como quaisquer
papéis de credito ou documentos que envolver responsabilidade j urídica e
Íinanceira;

',d
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F) rubricar os liwos do Grêmio e assinar com o Diretor cretário os
diplomas e tíhrlos conferídos

G)Assinar as atas das reuniões da Diretoria e das Assernbleias,
juntamente com o Diretor secretário e, autorizar a publicação do comunicado
oficial de todos os seus atos e decisões, assim como os demais poderes ou
órgãos, kansrn itindo-os aos associados.

§ 3" - Ao Presidente do G.P.A., membro nato da Assembléia, são
reconhecidos os direitos de debates e votação aos assuntos submetidos ao
respectivo plenário.

Art 53" - Ao Vice-Presidente, compete substituir o presidente nas suas
faltas ou impedimentos com os mesmos direitos e responsabilidades e sucedê-
los no caso de vaga para o fim previsto no artigo anterior.

Par. Único: Ao Vice-Presidente compete
atribuições que lhe forem designadas pelo
assessoramento.

Art 54o - Compete ao Secretário:

A) orientar as atividades do secretário;
B) secretariar as reuniões e assembleias, elaborando as respectivas atas;
C) expedir e assinar, juntamente com o Presidente, os editais, Avisos e

Circulnres;
D) manter a guarda e a boa ordem da escrituraçào dos Liwos e demais

papéis de arquivo do G.P.A.

ArL 55'- Compete ao Tesoweiro:
A) a direção de todos os serviços de tesouraria, caixa e a

responsabilidade pela escrituração dos Livros Contábeis, fiscalizaçâo de
arrecadação de rendas, e a organização dos balancetes mensais preüstos neste
Estatuto.

Par. Único: O Tesoureiro deveÉ também assinar juntamente com o
Presidente do G.P.A-, todos os cheques, papéis de crédito, docuruentos e
cootratos que instituírem obrigações de caráter financeiro, cumprindo-o adotar
as proüdencias necessiirias ao perfeito funcionamento da tesouraria.

Art 56" - Compete ao Diretor-Social:
A) auxiliar efetivamente, juntamente com o Düetor de Esportes, na

colaboração do Regimento Interno do Crêmio:

ainda exercer quaisquer
Presidente inclusive de

lru
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B) nomear comissões auxiliares compostas de que também
tenham afinidades com essas atiüdades, pelas qual será responúvel,
submetendo-se a aprovação da Diretoria;

C) organizar o calendário social e cútural do Grêmio, submetendo ao
Presidente da Diretoria;

D) propor ao Presidente a contratação de espetiiculos artísticos e
cúturais, bem como conjuntos musicais, observando o orçamento;

E) incentivar a cultura literária e científicas com a finalidade de
desenvolver o nível intelectual dos Sócios;

F) estimular a cultura ciüca entre os sócios e suas famílias vem como
dentro do grêmio;

G) organizar progamas de conferencias e cursos litení,rios e científicos;
II) exercer outras firnções que lhes sejam atribuídas pelo regime

interno.

Art 57o - Compete ao Diretor Desportivo:
A) dirigtr os auxiliares técnicos dos esportes praticados no Grêmio;
B) organizar e dirigir os torneios do Grêmio, decidindo sobre assuntos

respectivos;
C) deterrrinar o treinamento dos sócios em todos os gêneros de

educação Íisica.

Arü str - Os membros da Diretoria não respondem pessoalmente pelas
obrigações que contraírem em nome de G.P.A., na pÉtica do ato de sua gestão,

mas assumem a responsabilidade, pelos prejuízos causados em virtude de
infração da Lei ou do Estatuto.

Par. Único: A responsabilidade de que se trata este artigo prescreve-se
no prazo de I ( um ) ano, contando da data de aprovação da conta do exercício
em ügor.

CAPÍTULO Ix - DO PATRIMÔNIO

Art 5y - Constituirão patrimônio do G.P.A,

A) as contribuições dos Associados;
B) as doações e os legados;
C) as receitas extraordinárias que obteúa por ouEos meios lícitos .
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Art 60" - Os recursos, inclusive de renda da Associação, somente
poderão ser aplicadas üsando a assistência social, cultural, recreativa e

desportiva dos associados.

Art 6l'- O patrimônio só poderá ser alienado, anendado ou agravado,
por deliberação Assembleia Geral, homologada pela Diretoria.

Par. Primeiro - Dispensa a deliberação da Assembléia aquelas
despesas de ordem operacional.

Par. Segundo - Será constituído, em nomenclatura específica, reservas
financeiras denominado Fundo Financeiro do Grêmio, em conta-corrente
bancária, recursos necessários para atender a situações em que os recursos
disponíveis em caixa e bancos não sejam suficientes para cumprir com as

obrigações da entidade. .

Par. Terceiro - O Fundo a que refere o parágrafo anterior não poderá
ser emprestado a nenhuma pessoa fisica ou jurídica, saldo para financiamento
na aquisição de rnateriais destinados ao uso do sócio ou pagarnento de seniços
por ele prestado.

AÍt. 62' - O G.P.A. somente poderá receber doações quando não
importarem em quaisquer restriçôes as suas finalidades e não tiverem o cíuáter
pessoal, devendo a respectiva aceitação ser manifestada pela Diretoria.

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Aú. 63" - Todas as funções e cargos existente na conformidade deste
Estatuto e que venham a ser criaclos como conseq[iência dele, dos regimentos,
e dos regulamentos com as repetições dos dispositivos estatutários, serão de
uso privativo dos sócios e não poderão ser direta ou indiretarnente
remunerados, salvo caso especiais, coln a aprovação da Assembléia Geral para
esse fim convocada.

AÍt. 64 - Na elaboração do Orçamento Anual, torna-se por base as

rendas de caráter normal, auferidas no exercício anterior, não podendo ern
hipótese alguma a despesa exceder a estimativa de arrecadação, procedendo-se
a sua compreensÍio quando se verificar no decrrso de cada trimestre, a

possibilidade de "défi cit".
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§ 2" - a proposta orçamentária seú submetida pela Diretoria à
deliberação do Conselho Fiscal ate o dia 15 ( quinze ) de novembro de cada
ano.

Art 65'- A dissolução do G.P.A. só poderá ocorrer por motivo de
dificuldades insuperáveis , e que deliberará em assembleia especialmente
convocada juntamente com os associados contribuintes em pleno gozo de seus
direitos.

Art 66' - Cabe a assembleia, convocada nos termos do artigo anterior
clecidir sobre todos os asstmtos relativos à dissolução, inchrsive o destino de
bens imóreis e mór,eis, que reverterão em beneficio de instituiçào de caridade
devidamente oficializadas.

Art 67' - As deliberações sobre a dissolução do G.P.A. somente será
juridicamente válida, se aprovada por dois terços( 2/3) no Íninimo de seus

associados contribuintes, em pleno gozo de seus direitos.

ArL 68" - A iniciativa de propositura da reforma do Estahrto do G.P.A.
cabe a Diretoria oü por iniciativa de 2/3 clos sócios em pleno gozo de seus

direitos.

Art. 69 - O valor da contribuição mensal será estípulada e reajustada
sempre em Assembléia, com no rninimo de 30% ( trinta por cento ), dos sócios
contribuintes presentes, em pleno gozo de seus direitos.

Art 70'- Sendo o sócio convocado na escala de arbitragern para prestar

sen'iços, deverá este, na condição de árbitro ou auxiliar, colnparecer no local e
hora marcada, portando-se de todos os materiais necessários para realização
do seu trabalho.

Par. Único - O sócio que convocado para prestação de serviços e não
atendendo o que dispôe o presente Altigo, será penalizado, ficando fora da
próxima escala de arbitro ou auxiliar, bem como sofrerá rnulta de dez por
cento do valor da escala do dia , sendo descontado da próxima partida em que
for atuante.
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§ 1'- As verbas estipuladas não poderão ser aplicadas
que não sejam os estabelecidos na organização do orçamento:
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Art. 7l' - Todos os materiais comprados pelo Grêmio lle r

repassado para os sócios deverá ser reembolsado pelo mesmo
mais parcelas de acordo com o que for estipulado pela Diretoria.
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Par. Único - Os materiais a que se refere o presente artigo
compreendeú na sua totalidade ou parcialidade: uma bolsa, par rle chuteiras,
par de meia, bermuda, camisa., caneta, Iápis, cartão amarelo e vennelho, um
par de bandeiras sendo amarela e vermelha, um apito e um relógio
cronômetro.

Art. 72'- Os assuntos pertinentes ao Grêmio deverão ser discutidos
somente nas reuniões interna, e , agindo o Assoçiado em conffário poderá ser
sofrer penalizaçôes.

cApÍTULo xr - DAs DrsposrÇÕEs rRANSrróRrAs

Art. 73" - A primeira Diretoria e o Primeiro Conselho Fiscal do G.P.A.
serão empossados ao termino da Âssembleia da Fundação.

Art. 74' -
vigente, entrani
Ordinaria.

Este Estatuto. que será registrado na forma da legislação
em vigor na data da aprovaçâo da Assembléia Geral

(

;

'' A presente cópia confere com a original.

, Cornélio Procópio, l0 de novembro 2000
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TABELIONATO DE PROTESTO

REGISTRO DE TITULOS E DOCUMEl'lTOS

REGISIRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS

RUA MATO GROSSO No 53 FONE: (43) 352a-1qpl
cEp 86300.{,00 - coRNÉLro pRocópto - plnenÀ5

NILSON FIJMEGALI LOPES VILAR
CPF: 023.614.00944

AgEnts Dolegado th
NILSON FUMEGALI LoPEs vlLAR, Registrador de TÍtulos e Documentos, de Registro civil e
Pessoas JurÍdicas ê Tabelião de Protesto da sede desta Comarca de Comélio Proópio, Estado

do Paraná, República Federativa do Brasil, na forma da tei, etc...

GERTIFICO

atendendo a pêdido verbal de parte interessadâ, quê revendo nesta serventia a meu cargo, os

livros de "REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS", dela existentes e neles no de número A-

18 (A{)EZOITO), às fls. 44, foi efetuada nesta data a 3r AVERBAÇÃO ao REGISTRO N' í.342,

cujo têor é o sêguinte:- Protocolo n" 2.283. Certifico tendo em vista o requerimento assinado por

Jair RodÍigues dos Santos, na qualidade de Presidente do(a) .GRÊMIO PROCOPENSE DE

ÁRB[ROS", inscÍita no CNPJ/Í\4F sob o n' 04.17'l.fi2lOOO1-36, com sede e foro à Rua Haianne

Haddad no 310, Jardim Primavera, nesta cidade de Comélio Procópio, Estado do Paraná; faço a

averbação da Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 23 de junho de 2018, de eleição e

posse de sua Diretoria para o perÍodo dê 201812021 (três anos), que ficou assim constiluÍda:

PRESIDENTE: Jair Rodrigues dos Santos, casado, seguran@, CPF427.768.119-77, RG7.631.953-7,

residente à Rua da Figueira no 341, Jardim Figueira; VICEPRESIDENTE: Adriãna Costa, divorciada,

profussora, CPF-058.559.179-24, RG{.386.754-0, residente à Rua Rodolfo Brambila no 291, Jardim

Florêncio Rebolho; SECRETÁRIO: Joáo Carlos Romano, solteiro, professor, CPF-083.053.549-70, RG-

10.252.303-2, Íesidêntê à Rua Antonio Cassiano, 69, Jardim Bela Vista; TESOUREIRO: Fagner Oscar

Pêreira, câsedo, professor, CPF{76.283.089-10, RG-10.8í3.087-3, resident€ à Rua Aliomar Baleeiro, 35,

Bloco 7, apto 13, Conjunto Odilon Seganti Atheydê; DIRETOR DESPORTIVO: Joâo Betiste Gonçâlvês,

câsado, desempregado, CPF-729.296.009-00, RG-5.694.963-1, residente à Rua Antonio Leovegildo

Cassiano, 675, Jardim Beh Vista: DIRETOR SOCIAL: Jair Jandozo, casado, proÍessor, CPF-362.580.249-04,

RG3.250.648€, resídonte à Rua José Pilêgi, 211, Vila Amérka; DIRETOR JURIDICO: Francielly Aparecida

de Lima, casada, advogada, CPF-068.355.39925, RG{.938.192.4, residente à Rua Antonio Mastêlaro, '133,

iados nesta cidade d Comélio Procópio,

Estado do Paraná. Documentos aprêsentados arquivados neste rvlço istral: 1)-

requerimento; 2)- Ata de Assembleia ral Ord ria; 3) Edital de 4) Certidão

Negativa de Débitos Relaüvos aos Tri

RG e CPF dos diretores. Registro antê

Fede e à Divida Ativa da U fotocópias do

élio Procópio,2à , do livro A-15,

20 de agosto de 20'18.- Eu, (a) Nilson F egali

éve
Mlar, Registrador , conÍeri,

dato e assino. NADA MAIS.- O refe e dou fé.- Eu

Registrador que â Íiz digitar, conferi, s i, dato âsstno_

o,20d agosto de 20í8.

LOPES VILAR

OE IIIULOS
oocu$ÊN-os

c ALfo
Eo

E

istrador

Jardim Primavera, todos brasileiros, residentes e

Comélio

NILSON
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GRÊMIO PROCOPENSE DE ÁRBIROS . ATA DE ASSEMBLEIA GERAL

Aos vinte e três (23) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (2018

Procopense de Arbilros, localizada à Rua Haianne Haddad no 310, Jardim Pri

GRÊMIO PROCOPENSE DE ÁRBITROS, para tratarem do Edital de Convocaçáo, datado de 05

de junho de 2018, que se lratava da eleiçáo da nova diretoria para o triênio de 201812021. A

presente sessáo foi presidida pelo senhor Jair Rodrigues dos Santos. Presidente da enlidade, que

solicitou para que eu, José Carlos Romano, servir como secretário da mesma. O Presidenle, deu

as boas vinda aos associados, fez um breve relato de sua administraçáo e agradeceu a pÍesença

de todos, logo após, este secrêtário fez a leituÍa do Edital de Convocaçáo sobre a eleiçáo da nova

uinte ch a'. PRESIDENTE: Jair

RG-7.631.953-7,Rodrigues dos Santos bÍasileiro, casado, segurança

residente à Rua da Figueira no 341, Jardim Figueira; VICE-PRESIDENTE: Adriana Costa,

brasileira, divorciada, proíessora, CPF-058.559. í 79-24, RG-8.386.754-0, residente à Rua

RodolÍo; SECRETÁRO: Joáo Carlos Romano, brasileiro, solteiro, professor, CPF-083.053.549-

70, RG-10.252.303-2, residente à Rua Antonio Cassiano, 69, Jardim Bela Vista; TESOUREIRO:

Fagner Oscar Pereira, brasileiro, casado, proÍessor, CPF-076,283.089-10, RG-10.813.087-3,

residente à Rua Aliomar Baleeiro, 35, Bloco 7, apto |3, Conjunto Odilon Seganti Athayde;

DIRETOR DESPORTIVO: João Batista Gonçalves, brasileiro, casado, desempregado, CPF-

729.296.009-00, RGs.694.963-1, residente à Rua Antonio Leovegildo Cassiano, 675, Jardim Bela

Msta; DIRETOR SOCIAL: Jair Jandozo, brasileiro, casado, professor, CPF-362.580.249-04, RG-

3.250.648-8, residente à Rua José Pilegi, 2'Í4, Vila America: DIRETOR JURIDICO: Francielly

Aparecida de Lima, brasileira, casada, advogada, CPF{68.355.399-25, RG-8.938.í92-4,

residente à Rua Antonio Mastelaro, 133, Jardim Primavera: CONSELHO FISCAL: Jair Vicente,

brasileíro, casado, serviços gêrais, CPF-007.043.499-90, RG-7.784.036-2, residente à Rua

Hermenegildo Del Roveri, 207, Jardim Flonâncio Rebolho; Fernando Domingos dos Santos,

brasileiro, casado, pedreiro, CPF-035.438.909-21, RG-6.085.40s9, residente à Rua Manoel

Genésio da Silva, 110, Conjunto José Benedito Catarino; Marcos dos Santos de Jesus, brasileiro,

casâdo, serviços gerais, CPF-847.039.899-72, RG-6.152.863-6, Íesidente à Rua das

Jabuticabeiras, 200, Jardim Figueira; todos residente nesta cidade de Comélio Proúplo, Pr. Logo

após o Sr. Presidente, falou aos presentes, se haveria qualquer oposiçâo pela presente Chapa,

náo hâvendo qualquer oposiçáo, o senhoÍ Presidente colocou em volaÉo a chapa únicâ por

aclamaÉo dos pÍesênte, declarando êleita a mesma poÍ unanimidade. O Presidente proclamou

eleita a Chapa e deu posse aos mesmos, perguntou aos presêntes de quisessem se manifeslar-

Não havendo maniíestação, o Presidenle agradeceu a presença de todos ê deu por encerrada a

presenle sessáo, devidamente assinado por mim e pelo presidente

dr*> Eaê01à/4r4 4-,
JAIR RODRIGUES DOS SANTOS

PRESIOENTE

ROMANO

EG.{

c c
^

(
A§RI

OS

cPF-O27 .768.119-77

A-2,
s FrÁRro

Cidade de Cornélio Proópio, Estado do Paraná, reuniram-se às 19:00 horas, os membros

diretoria para o triênío de 2018 à 2021, onde foi proposto a
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CONSELHO FISCAL: MARCOS DOS SANTOS DE IESUS, brasileiro, casado, serviços

ne CPF: 847.039 .899-72, RG: 6.152.863-6, Ja rdim Figueira, na rua das iaboticabei
200, em Cornélio Procópio-Pr.

PRESIDENTE:.JAlR RODRIGUES DOS SA

VICE PRESIDENTE: ADRIANA CoSTA

à t.
SECRFTÁRO: JOÂO CARLOS ROMANO---

DIRETOR DESPORTIVO: JOÃO BATISTA GONçALVE

DIRETOR SOCIAL: lAlR JAN

DIRETOR JURíDICO: FRANCIELLY APARECIDA D

CONSELHO FlSC.At: JAIR VICENTE----------

E LIMA

CONSETHO FISCAL: FERNANDO DOMINGoS DOS SANTOS

CONSELHO FISCAL: MARCOS DOS SANTOS DE JESU

coRNÉHO pROCÓprO-PR 23íUNHO/2018,

JAIR RODRI6UES DOS SANTOS

PRESIDE

JOÃO CÂRLOS ROMANO

SECRETÁRIO.
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@
IABELIONATO DE PROTESTO

REGISTRO DE TIIULOS E DOCUiJ|ENTOS

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS

NILSON FUII'EGALI LOPES VILAR
cPf 023.1t{.a0rl4

^6E 
íIE 0€tl0^00

RU IAIO OROssO,5! . FOtlÉ: {a3} itl+tsz - CEP $30fi00

CORT{ÊL|o PROCÓPIO. ESIAT'O DO PARANÁ

NILSON FUIíEGALI LtrPES VILAR, TabeLiao

Comarca de Êornelio Procopio, Egtado

Federativa do Brasil ! nà forínâ dÀ lei,

de Protesto da sede desta

do Parana, da Republ ica

etc. -.

CERTIFICO

atendendo pedido de parte interessada, quê revendo nestà

serventj.a, a meu cãrgo, §E REGiISTROS DE INSTRUI.IENTOS DE PROTESTg.

dela e:{istentes e neles verifiquei que por parte de

EEEMI0 FROCOPENSE DE ARBITROS, f irÍnà inscrita no CNPJ/ gob o n.#

t)4 . L7l. 502,/0(101-3ó, estabelecida nestà tri.dàde de Dorne o Ér'ocopio

Estado do Parana, * I lr ,* rí * * * * * * { * t 'tt** * )t * x *t
nao consta qualqner tit-Lrlo protestado. NADA AIS. F o que, nÀ

forma solitritãdâ, e:{peco a presente CERTIDAO EGAT I DE PROTESTO

e do seu conteltdo e aqueles registros me re ed f e "

N. Õ(11-T1/í-,8,/ 19 COFI.IEL I O PROCOF'IOI ?1 E T0 DE 20t?.

NILSSN FUHEEALI
TAEELIAO DE

FE:i V ILAF
EROTES

,\Ú

Ar0 LEI 17S58,/ 13 uÊc

CERTIDÊO
EUSCA
FUNARFEN
FUNÉE.TU5
ISS
FADEP
TOTAL

TAB XV - IV
TABXV-V
LEI 15??8/01

a7 .0
15 ;0

82r0

8?

?3
79
79
LC

SELO DI0ITAL - htto://funaroen.com.br
tI ISR. kT9 x-i . P,V j j I Controle:EDs-ix.?Zzf2

E l,l0L. u r.íE r{'r 0 s

\§rO

72,
7..}.

T,
:t

74;
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ASSOCTAçÃo DE ARBITROS DE CORNÉLrO pROCOptO
CNPJ 81 .7 60.225t0001 48

Rua Marechal Deodoro, sala 27 - Centro Cornélio Procópio - PR

ORÇAMENTO

TOTAL R$ íg.OOO,OO

CORNÉLIO PROCÓPIO,29 DE NOVEMBRO DE 2021.

IDENTE O\í u ? ?o4 1% 1í"1-18HÁ AMARAL

t81J60,225/0001_4g 
Í

^;:?.Jâfff,ffS8i;H;
Rua-t4atlechal Dc,odoro, ;,.o 27

Lp'.l[ú,ifl j:':B:"",,?.J

01
Serviço de arbitragem para Futebol de

Campo com 01 fubitro, 02 Auxiliares. R$ 500,00 36

AOS CUIDADOS
PREF. MUN. DE NOVA SANTA BARBARA

ITEM sERVrçO UNID. QTDE
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB[os RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIAO

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secrêtaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida pâra o estabelecimênto matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos ê íundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alínêas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lêi no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÇão desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternêt, nos
endereços <http://rfb.gov.be ou <http://www.pgfn.gov.bp.

Certidão emit ilamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014.
Emitida à 1)12:04 dia 2911012021 <hora e data de Brasília>
Válida a 27104t2022
Código d côntrolê d rtidão: F714.5C70.2577.83F8
Qualquer ura menda invalidará esle documento

Nome: ASSOCIACAO DE ARBITROS DE CORNELIO PROCOPIO
CNPJ: 8í.760.2251000148
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Voltar

Cá,'x.A
CAIxA EcoNôMIcA FÉDEFIAL

Inscrição: 81.760.22slooo1-48
RAZãO SOCiAI:ASSOCIACAO DE ARBITROS DE CORNELIO PROCOPIO

Endereço: RUA MARECHAL DEoDoRO 27 SALA / CENTRO / CORNELIo PRocoPIo /
PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7. da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos.
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade.O4/0212022

Certificação Númêro: 135543364509

Informação obtida em 07 /O2/2O22 lO:27:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov,br

os/03/2022

https://consulta-cí.caixâ.gov.bí/consultacíÍ/pageíconsultaEmpregador.jsf 1tl

Consulta Rêgularidade do Empregadoí

lmprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO OE INSCRIçÀO

81.7ô0.22sl000í.48
MAÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E OE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA
'1,{/0í rí 99í

NOME EMPRESARAL

ASSOCIACAO DE ARBITROS OE CORNELIO PROCOPIO

Í[ULo oo ESTAaETEC|MÊNTo (NoME DE FANÍI§A)
AÂCP

PORTE

DEMAIS

CÔDIGO É oESCRIÇÀo DA ATIVIDADE EcoNôMIcA PRINCIPA!

93.í9.1.99 . Outras atlvldades esportlva8 não especificadas anlêdormêntê

cóorco E oEScRrçÃo oês ÂTrvrDÂDES ÉcoNÔMrcÀs SECUNDÁRBS

Nâo lnloÍmada

E OESCR OANATUREZAJUR

COMPLEMENÍO

SALA
NÚMERO

CEP

86.300{00
BAIRRO/DISIRITO

CENTRO
MUNrcIPlo

CORNELIO PROCOPIO PR

ENOEREÇO ELETRôNrcO ÍÉLEFONE

ATIVA

CADASTRAL

ENTE FEDERAÍIVO RESPONSÁVEL (EFR)

DATA DA SITUAÇÃO CAOASTRÂL

03/íí12005

ESPECIALS OAIÂ DA SITUAçÁO ESPECIAL

Página: 1/1

1t1

42

399-9 - Assoclaçáo Privada

LOGRÂDOURO

R MARECHAL DEODORO 27

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n'1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 0710212022 às í0:28:16 (data ê hora de BrasÍlia).



2410212022 09,00 Consulta CNPJ AacplAssociacâo de Aôitros de Cornelio Procopio

Pesquisa: Nome ou CNPI ou telefone Buscar 43

CNPJ.info CNPJ mline ggGsu Lis1ã de emÊÍÊtls Consulta ooí CNPI Compartilhar no Facebook

Associacao de Arbitros de Cornêlio Procopio I Aacp

Cuidados Para o Corpo no Verão
Hidíôtantes com a Í|-êgrância e o ÍÍescor de NatuÍô Tododia paíô vocé crridôr da sua pete. Natura

Informaçáo principal

laéo cada*al

do íesponsávêl

Contatos

Sócio

de entÍada

Atividâdês de nêgócios da emprcsa

93.19-1-99 - Outras atividades espoÊivas não especificâdas anteriomente

Em outras aüvidadês espoÍtivas, nâo especiftadas anffiamente, eíquadrám-§e 06 se.vlçc de profissioÍràis autônoaÍro6 que atuam nestas auvidad€s - como ruízês,

áràit 05, at €tas e tÁnks (beinadoíes). AhurniE catêqoÍiôs êspoítivas apaÍeoeín aqui, coíio o alpiniÍno (escaladâ de íloíro3, pi!6 e Írbnbnhas ao rdor dô murúo), â

& hlÉúoano6" Enüe 6 usuárbc dêatês sêriço5, não podeín ser €sqrealros 06 oíg ira&.es e assoctses eapoÍtlrô,
qÍEdo-l-reíIDção_de_dad§

-

CNP] 81.760_22510001-48 [ MATRIZ ]

Nome dô empresa

Fântàsiô nome AACP

Inicio ôtividade data 1991{1-14

Nâture2â iuÍilica Àssoajação Pri,/ôda

ÂTIVA d6de 2005-1 1{3

Presidente

Poíte da empresà

Opção pelo simples NÂO OFIAI.ITE

Opção pelo f4EI NAO

Código orF***133359*r

íee Uonta-nfra lmant

2018{5-1a

Qlalficac;o

cnpj.inlc'/Associacaode-fu bilÍosde-ComelioProcopio-Aacp 111

ASSOCIACAO DÊ ARBITROS DE CORNEUO PROCOPIO

DEMÂIS

Endêrêço

Rua MaÍ€d|al Moro, 27

Sôlâ

CENIRO

CORNEUO MOCOPIO - PR

863fl}<m

Presidente
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Aos 06 dtas do nâ3 da Juúo dê 1.988, nr rua ltatêchal Dcodolot saLa

27, pátlo. de baixo, de estação Rodoulátrr. do municípiro, dc cornétio

Procôpio, 8oi !êalizada a clcição de t0 Dbêtorla da ú Assáct'tçio /
dc Ár.bitros dc Cornêrio Procôpio', Para o ttiênlo dc I.988 à 1.99]
assumiu E presidcncia do! trabel,jho! o senhor Sergio Vlctou. Procadt

ga a cleição c apuração, o rêsultaalo, o presidcntc da nela conuíóou/

os' nenbros elêiitoppara I'ccGbGrê|! a!; rcsPcctiivag crcdenciais, dccla-

lando-os ornpossados nos 3êrrt cargp3 a scguir dcscrinlnadog I

DIRETORIÀ: EFEITO§ - S€rgio, viictor (rresidente); a"y vicira ( vicc-
Presidcnte)i carlos Eo! Rels. Silva (lesccretário); Donirêti Blaggi
(2e secrctário); n:.c:ci,lson da orjivêira (tre Tesourciro): praneisco, r/
dê. Assis' Andraitê (2e tcsoureiao); Josó Roeha Passos. (oi,rctor uspbr-
tir.os); Eidnêy ronaa de Azcvcdo. (Di,rêtor sociial): conic]Jho, Bilsca! ;
Flavio Dias.i l{êlson Francisco, ilos Santosi PedDo, Biigou; Aparêcido, /
Sil\'ai Bcnêdito Si].vai Nagl,b Nacur; gosê oon:iciano, Pêrclra; 5oaà /
pau].o dê carr..!ho:; Josê ltarla Lucas; Josê Gonça]JvGs dê olj.vêira ê

Paulo SêrgLo !'rancisco. CüJos rnandados palsaD a gêr contadoi a par-
tir dêrta alata. Cunprida dêstuúdc a unica .ei,nalitladê dêclarou -- 

/
encerz'ada a seção têndo cu Cirl,o3 dos RÊis Silvarrlg Sccrctário qga

!.avrêi, cacrevii, confcrL e assinci {(1),.cer1os, ilas Bcl3 Si],!a
juntaocnte corí o, presidêntê

.ata coDterc ca! a ariginal,
e dema mênbros prêscntê. z(, hêsentê .

a

a

ü À1tG^Ll 1.0

a-t\

Dt{

íiEcr§lto oE ÍlÍtf,-osl
É 00cr!,!1: tos

- oFlí.jl,\t, -
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rro PRocq !t
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]

a

Los 29 dias do nês de !{aio dc 1.9gg, as 20 hcras, rêuniram-sê
na sêde da Liga dc putebol de nosse cidadc, cs álbltreg de
futêbo] de Cornétio, procópir c Região. sito a &ua llarechaL l

Dcodoro sala 27 pátic debalx. da Estação E.dcviár,ia, con o

fat. de Êurder a Assrciação dc Árbitros dc cornéIio procáplo,

Para traballb junto à liga dc Futebol de ncssa cittailc bcn ,

c.Ào Ju.ntc a Autalquia Müicipa! dê Esp.rtê c Becrcação (À!c-

-SP) c outros avêntos espontiv.! quc sêjer pr.Dovid.s er
nossa cidrdc ê regÍão. AprÊvaala a ruadação ata As3cclaçã., ês-

.-colhcu-sc dcltre diversos noncs, a scguíntc ilenoninaçãr. i

Àssociação dc Árbitros de ccrnêlio rr:ocópio (Á.r.c.P.); en sc

guide o prêsidêntê Sr. SêrgÍo Vj.ctor, sêcrêtariad., pêIr, g!, !

Carlos. dos Bcls: stliva, ênccrrande a reunião egr.decêncs a Pre

sêDça dê tedcs, fÍcando: para o pr6xino dia o5 dÍas do mês de

Junh. do colrênt€ ano â Assenbléla Garal irstra.rdinária para

a aprovação dos Estatut.s. Eu Carlos d.s Bêis sitrva,secretari
o, (^) carros dos Rcis s i}?a , quc datilogratêi, c.nfêrirdatc
e assi.no Juntamentê cotn o PresÍdêBtê

prêsent€ ATÁ, cc[8êrê can a ôriginal-
C Prcsêntê-

- oFtclÂl' -
DE

lsno 0E TlÍ'.r!

É OOaU 
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côpie fiéI <la asscrnbléia GeralJ Extraordinárle para aprovaqão doc

Estr'rtutôs da Âssociiação ile Árbltaos de Cornê11o F?ocópío P.ra o

triêiiio ne r.988 a 1.991.

Áos 05 üies do, rnês de Junho de 1.988, Teuniu-se a dirêtaríe da /
Associação de Árbltros, Juntemente com os seus corpo' de associados

quê csta subscreveu e afln de Aprovação dos Estatutos, o qual eI€

gerá a entlidadê a sua rlgencia. Aberta a scção por seu plesidente

sr. setÀio- victor e seu secretáriado 8r.- Carlos dos Reis sllva' foi
0

lida por nim o esboço dog estatutos com seus caPitulos, artigos e

papágrafos..

O sr. Prêsidentê franqueou a palavra Para quam gú5êsse fazer uso

da mesna cora referencil aos. €statutogs todos acharaD conforDrrlr ê/
não apresentarae nênhura suge stão. En, seguida posto ên, votação /
o êstatuto o, [esno !oi; aprovado poi, unaniEidade. Não ]avendo uais
nada a tlatar, o sêrllor plesidendc agradeceu a presênça dc todos/
cncerrando a presetltê reunião dcclarando enposados o seus mcnbros_

Eu ca!1os dog Béís s ii].va sêclctár1o. que cacrêvi. subcrav1 dou fê
c demai cnbros prescn

}ÀÉGALI to
- oflerÂr. .

DÃ

REGTSI\o i! I .. ._ .i
E 00CJ*r:.{."i

t.riÀNÁ
to

dato e assino Juitam6ntê corn o P!êsÍdentê

tc. Â prcsênte ATA c.nfe!ê car, a .riglrnalj
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REI,AçÃO DA tP DIRETORI,{ DA AssocIAçÃO DE ÀRBITROS DE COBNELIO

PR0cÔPIo !,.

PRES IDETTE c ro,, casadof regid -
orne 1ot copilo

ICE-PRES IDETflE - Ary Vj.eiira,pedre ,brasi,l.eliro, casado,,res idente
Cornelio' Procopijo, cPF; 062 -2113..00í-91

1e s SCRETÁ&Io - carlos ilos Beiis S iilhra, êscrlturário, Brasi,lêito, easa-
tlo, residente cornelio Procopio r cP8444.354.609-04

2s sEcRElÁRro - Donlrêttí BÍaggi, func- Publico Estadua}, Brasilei.ro
casado, residente Conneliô ProcoPio, CPF4 35. 9 40. 859-35

1q TESoUREfRO - trrancisco. de Assis,notolirsta, Brasilêiro, casado,
residente CorneLrijo, Procopio, cPP i239. 375. 569-15

2e TesolreÍro -..1osê l,,aria Lucas, comerciár'io, Brasileilo, casado,
res idente cornel.io Procopio, CPF ; 932 ..8? o. 898-20

D fREToR EspoRTrvo - Joeé Rocha passos, func. Publiico. !,runÍcipaL, Brl
-silLeiío, casado, resitlente qornelio F'j"rocopio, CFE; 7
o23.6%.039-72

DfRETOR SOCIAT - Si.dney Tobz rtle Ázevedo, cornercÍáriio, Brasil,eiro ,
casado, resJdente cornel jJo, Procopio, cPF.190.267.659-9l

COÀ§ELHO FfSCAIT - Flario D 1âs:, func; lÍunÍcljp a It, BrasiileÍro', casado, /
Easátlente cornÊ1io Procopioi cPF r2O4.131. 819-87; NeIson
Fi.ancisco, dos S antos , comêlciêrio, Brasi!., casddo, res.
t,raí, cPF; ?55.545too9-?8 i Pealro. Eiigon, corner..c.1'Êi;ási
1eiÍ.o, res. C. Procopfo. CPP i 36?. 748,.93I-30 ; A!êrssiq_-o. /
S iIl§.a, pihtor, Brasil. Casedo, Besiid.C.Proeopio.; CpF.

,< R-o. -r"ot, 'à?nr- ti.i Bendíto, Silva, necânico, casado.,, Bras iiliêe
iíà., res. Corneüio procop:üo, Cpp i4j1.414.749-g7; Nagib
NaEur, Conerc'iârio, nrasllàÊrq Solteiio, CpF;OI2.235.
795-16, .1osé Doniciano tereiira, ltititar, BrasiL-casado.
c?F.L42..532.?59-1i5, Josê paüIoi de carvalho, f,unc. publ.
municipal, Brasl}eÍroi casado, resiil.Urai,CPF2O6. ?53.
1,3 9-53, Jee é_ @nçê.l,Jves. de oljiveLra, escri turário, Bras iL -solteiro, res{tdeíté, C.procopijoi CpF.Rg. 544.361,-SppR.
pau].o, Sergio, !.!a!c!sco, Comerct Solrtekor Srasileiro, ,/resjdente C-hocopío, CPp. 849.745J39-34.
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S ergior Victo!
9.539.509-06PF;1
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ESTÀEUTO

cÂt lTULO I

/rrt. 6s - oo ooua sócloo não resDontleo, neu
o!*igações contr&Ítlas peL& A.Â.c.P./Pn.

Árt. ?p - o quadro gocial tla À.Â.c.P.r/m to
rlas:

o) Sócloa Funaleilorea;
I) Sócioa Contrlbulntesi
c) Sócios Honor;írios;
A) §ócios Eene&érltos.

.À!t. 2s - Â 
^.^.c.?.,/IR 

ôurará por teDpo lnaleteroinaalo.
i-rt. 3p - â .À.À.C.f ./m ten por finaliilade preoílr:a congre$ar ,'çi /
exeÍcer a proteção nútua entre toilos oB ártltros e representaate /
tlegta entidade .

.Alt. 4e - Â Á.g,ôc.?.r/fR teE ainda lor flo:
a) colaborar ile roanefu:a estrelta e tleclsiva com â entlda

Ae, objetivantlo o aprfuoramento e a unlforoizaqâo das erblf,ragen /
era todoo os níveie, obtendo assija oolhor índice tecnlco e dlscipli
n,r.no t"tiloi;ororer 

a aBroxl,agão e e sorrtratlariedatr " ,o^ u" )
entitlatles Êfuni1ares da região.

c) Defentler tle todas aB forEaÊ e Éêu alcançe oE interess
ses da classe procurando sempre incentivar o eepírito de coraliali-
dlade entre seus ÍrÊsociatlos.- d) Líanter ae posoíveL, setle social para reunlõea, debate
e recreaçõee àoa ÂBsociaaloB.- e) homover reun!ões dle carríter socLall culturale despol
tivo entre Beus Bssociados l- f) holorclonêr aos EeuB assocladosl srbltrageoa lão ofi
ctais seDlre que poagíveLr a.nparanÀo-os como ].ege este eBtatuto.

LÍt. 59 - Â Â.À.c.P.r/Pn atlotará coDo un slnboLo un alLto estillza-
ào "r.t. 

eB relerro q terá coroo côres o azul, solre3'o, bralco é / :
I)reto.

CÀ?ITIJIO rÍY
DO OUAINO SC)CIÂ],

a

..4

ra as ae tos catego

Àtt. 1e - À Àsoociagõo do Árbltroo do Colnullo Procoltlo, Eotatlo do
Pürand, nostc f,utatúto, tlcnomlna taDbor do 

^.L.C.P,/PR 
â1tlalads /

coa poroonalldadc Jurldlca, na foroa d& Lo1 c1ví1, corl sealc e
f onu na ciilailo ale Corridtto Itoctíplo, Eot&dlo alo Paraná, fundoila ee
29 dlae rlo môo de UÂüo ile 1.988, ó uroa Àoooclagão ale caróter eopo!
tivo, constltulala Bora fins alc cotutlo, coordenação ê lroteção aoo
ârbitros e repreoentante tlssta eatidlaalc, regido 1eIo preaente /
Estatuto, a que totlos oo sóc1os aão obrlgados a obedecer o cunlrlr.
Panigrafo mIICO - Á Â.À.C.!./?R ee absterá de qualquer envolviEen
to en questões po1íticas ou ral1gio6os, lnconpatívels con a eua /
flne-Lidade bco co&o nõo pLelteaú poctos estranhos à eua flnallcla-
-de .
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Àrt. Be - S[o conslüonriloo oóoloo fundudoroo aquoloo quo tonhao ,/partlclptdo drr, Âoaornbldlu 0orúr1 do funilação do ontldoalor o quo /
ncsta óIloco proonchonrm todoo oo roqulolion ootab.rlocldoo no Àrt
L6 dootu Eutotrrto.
hrt. !s - §iio corrnlrlonrilon odolou c(rntllbttlnuoo üquol.rÍt quo Prctl-
coE ou rluo lri pr0tlctnrn trrbltro8ons d0 futobol o Droonchor8! da
tllo§Er fsrmo oo ro(lulúltoo otrtoboloolalorr no /rrt 16 dosto Eotatuto.
Àr't. 10e- Siio oócloo honoulrloo uquoloo rluo tonhao prootedo rslovú
ntoo ool lgou ü,r.l.C.!.,/tn.
lrorli6r'rnfo úrtco - somonto os drbltroo o roproaontanto Doilorôo con-
[or oôto qutrdro do odcloo honordrloo.
r'.rt. Ila- São conoliloruitoo oóoloo bonondrl too aquoloo quo l,onhaÁ /
prestado rolcvuntea o oxcopclonolo sorvlgoo oo lrol do eslorto /
u&ailor da Roglõo.

Ârt. 12!- 0u sócloe poilorão portencer lndl stl,ntqmesto r a rí.ds dc
rloâ catêgoria, oboewoilao ao oxlgôncluo eatatutírlao.
Ârt. 139- Oe allroltos tlos gócios oão poosoale e lntnrnsfsr{vcls'
Ârt. 1.4!- São dlroitos aboolutoo tlos sóclog:

a) De qualque! cetegorlai' f) frequentar as ilelondênclag soclalo e recreatlvae f-
ita Â.Â.C.p.rât.

2) Psrt lcipÀr Ao todas as atlvlalades ãoc1als, ôeaportl
vas e cuJ'turals prooovidaÍr pela À.Á.C.?./Pn.

b) Contrlbulntcs er0 dla coEt 6uaa rqsnoaLlilaôeo
1) Partlclpar tlae Âsaelobldia,E cêraiai
2) Yotar o ser votado i
J) Requercr, con núoero sulerlor a 30É (H.ntB), z /

convocação tlc AsseÀb1é1À Geral EÍtraordinátí.a ustifl
c:rda e furtla8entada;

4) lazer l>e:cte do CoulssõeB,
çoea;

sóc1o.

§ fe - Sonente brasllelro nato ou na
!R.

e que losBr.re na qualldailo de contrlbulnte o rêapectlvo

adeo, /
À.c.P.tts
ost&r eD.

dla coa ouas Eenealldades conÍor:ros ostobeleco o slsto d6 cobran-
-çB ell vlgor

§:e - Sononte poalord aer ollelnealo o oóclo por juota /
sÍ.tuBÍr, senalo a, oeaúa ilevidaosnts alr(}claalar Julgaala o hoaologada ,/
pela Dtretôrl.a, quanilo entõor sorão casoadoo todos os Eeus tllrelto

§ 4 ! .{.Poalqró ssr concodida 11gsnça o qualquor sóclo con-
-tr1buÍntc, ln'dàpcdente ila oua lunçõo ns Â.Â.c.P.r/Pl por período/
uríxtoo ile até dois (02) anorl tottavfu., or! ao trêtatrato tlo ontltlatle,/
Bue não vlsa lucroa e onilo os contrlbuiqõos siio apltcattas ô rever-
-tldas en ben"6 patrlt0onlals pâra uso do proprio .raôool,ado e depen-
-ilenteo, os llcencladoa Ixrga!ão 5&l (clnquonta) clo valor corrsslo-
-ilentas í neneallilaito duranto toilo o tôopo quo eotlvor euoonte.
Porau, nooto poríotlo oB llconoladoa não 6ozarõo dos diroitoo esta-
boleclaloo Das lstros oBÍstrb! deote Ârtlgo.
lrt. 150 - §ão devero ilos uóolost

u) Obodocor ae dlopoalgõoe estatutdrlas e aÂÍ! declaões ,/
emanatlas dla Dlretorla o ÂsEoobtdlas 0era1§i

50
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5) P:ropor po! escrlto, a inclu o

e1e1to I)ara a Dlretorle e ConeeLho !1$cal- da Â.Â.C.P./
§ 29 - Conalalcra-oe sóclo eo tlla coo auÂ nrena

aquele quc não tonha quaLquor ospdcie de débito Junto
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a

-l-
b) Àcatar os alsol,sãoo aloo co6ponontoo do qual-quer órgõo ttaa.Á.c.I./pRi

Â_.-^- . c) coounicur ü Dlrutorlo, dÀ 
^.^.c.!.r/pR 

toda o qrrÂlquor Ísugançe de_cnücroço roaldonclol o comorolqlr ootudo c1v1} o oitrac /rnrorrrrçõos concitlcraüno nocooorírltn o ilo lntorôooo tla Socrotarla,/ila assoclação i
ú) I*orcor con ilctllcação o zolo qualquo! cargô psra o qual

vcnh:r o aor oocol[lalo ou inrtlcado;
c) Àbotor-oc do dlocuooôos oo o,oauntoo do naturoza lo1,7tl{

9a_c ou r.cLlgloou nao ilspcntlônclao de Â.,Â.C.?./pR ot, oesEo er! reg
nt ocs 1lor c1u, progruntüao i

. f) Zclar pola conso!Íração ttoo bens s bonfeltorlas tla ,L.Á.c
P.I/PR lndcnizurdo-a ilo qualque! proJuízo quo the caulrar lor laBnr-
dÊncial negligôncla ou trnlerício;

g) Paaar eo tHa sus contrlbulgão aonaaJ. de acortlo coro o /
que for AeteJEinaalo eE AB8edblá1a Gelal.
lrt. l6s- cabe a l)lretoria tlecitllr sobre a ailalssão tlo novoe eó-
-cios contrlbu1ntee, desde que a caIltlldaco alresante:

a) ])lplouo de Írbitro de futêboI ou representaÍrte fornecl-
-do por entiilatlea of1cial6, ou n& sua fa1ta, docuoento expetlitlo ,/
por qualquer lederação ou f,1ga Reg"i onal ale futsbol, no qual conste
que o cenalltlato praticou arblüragens eD coepetlções oficlais pelo
períoclo mínlno de 1 (uo) ano;

b) Âteatatlo de fdoneidatle lflotal;
c) cortidõee negatives de cartórloa de Protestos.

Parágrafo único - Os iloctroentos pr€vistos nas letras Íbrr e Icrr pre
vistoa n6ste srtigo deverão ter a alata atual tle no oáiuo 30 7
ftrlata) dtas.
Afr. 1?o- Oa sóclos egtarão suJeitoa àe se

a) .[ilvertâncla;
b) Suspensâo;
c) rxelusão;
tt) Eli nr nação|

farrígrafo único - Âs pena.ualadee eerâo lmpos q.ue
eerá aenpre por eecrlto, see no ontanto torntí-L úr3

Ârt. 18e- Eetão euJeitos a Iena ale ÁDvDnItNcIÂ os sócioe
teren atos de Íntllocllli:la.

ue ooc

'-,
Att. t9c- Áp1-lcar-oe-d e pena de SUSPEIISÃO!

a) Âoe oóc1os rclncldenüôs oopecíflcoo ou gendrlcoa naa /
fa.].tas prevlata8 no altigo anterlor;

b) Aoa quo lnfrlnglreD quaLquer dos ôisposltlvos tleste Es-
tÊtuto, tle regl&entos lntetlo8, rogul.Àeentedoo ou dooals resoluçõe
ou portarlas balxadae Delog órgãoo da Atlnlnlatragão;

c) Âoo que doroo publlcldailo a quostooo prlvadaa da rtaeoil
eçÃo con lntulto de oscândalo o vlolaçõo títlca profleeloncl, reao4
tcndo oeopre I dlrelto de críü1sa honsota,, londoreala e conoinrtiva

d) Âoa quo desrospoltarern os aeubros dos órgÊoo da ÂalÀlnig
traçÃo ou aeus roprooontontes a.utorlzadoo, qualdo no orercício ile
euao fungõoa a atribui çõoo;

e) Aoe guo pratlcrrres agreooõoo físlcao ou Eoro.lo, ou sopoltarea de foroÍr lncorrota nao dopendônclas da A.Â.C.?.,/ig ou en
ouas reunlões do qualquor natursza por oLa organlzudaa, alentro oufora da Bedc soclaL.
?aráCrafo 10 - Â pena. ds sUSt DHSãO ter.í sua tturação estlpuLeda pe1
lelÍr Dlretoria, Benalo no nínlao 30 (trlntâ)ill." à no rruíxirao iAO
lcento e oltenta) dles;
larágrafo 2e - Â pena ale SUSpEsslO lnlbe o sóclo alo gozo doÂ alirel

E

À
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direitos ostatutdrloa,
Een§alldqdco.

-4-
pordrnl não os laontu d9 pagamento do

^rt. 
2Oc -.Egtõo suJoltoo À ponu do EXCI.USÍO, qs oóc1oo que:

u) Itolncldlrem nao faltas alo arti{lo sntorlor;
- b) Àtr&z&ron D pogooonto do ouÍro contrlbutgõco !iens&1a ou
ue outroa conproxriaooo }aro com u ,..O.9.!./pn, não oo oaldaniloo no
lrazo ndxlDo do l0 ( trlnta) dlao a contÀr da áata ilo expedlgão dlo
rs§lectlvo &viso, Bulvo ootlvo roLcv&Ílto elogado on tempo hdbil e
acel to pclo Dlrotorla,.
Parrigrafo únlco - 0 oóclo orcLuÍiio podorá oor reclroltltlo no quailro
soclal. ilêsde quo solicite lor oocrlto à Dlrotoria, cabendo a est-.1
Ceclillr solre a reatkdosão ou não, oenilo clue esta ratralmlssão eoaen
te podcrá ser concetlitla pela nova ,lretorla a ser eÁloÊeaala daque-
Ia que dccidlu pela sua SUSIENSÍO.

.l'rt " 210 - 3stão suJêltos à pena tle ElIIíIIÍAçÍO oa aóc1oo que:
a§, sentlo lncorlorados ao qu.atlro Bocla1 cla L"L.c.P./m, '/

apresentem lnf oruações lnverídicae ou tlocuoentaçâo fa.lsoo ;
b) ?or procetli-aento ircorreto tra6an deêlreetíglo à clas-

se, à Aesociação e aoe raembrog tla Diretoria;
o) Ite judlcB.ren oe interôsses relevantes tla À.4.c.P./FRi
tl) Por atoe, palavras ou gestoÊ, clentro ou fora tla setle ,

ofeda! o noare, a repreaentação, o crédito tla Aosociação;
e) lancea a discó?tlia ê a desaimonls. entre o9 Àssociaalos;
f) Por sentenga pa.ssada ero julgatlo, sejam condenaclos por

oug

tla /

O

a

cLines cooua cuja colsa og torne lntleseJáveio à c
Assoclação ou imconpatíveis com seu anblente rao
ou social,;

g) DesreipeltareE ostensivs.oente ou
).ugões ttos órgãos adninistratlvoe ila Â.Â.C.P.

h) De61rleo receitas e valores ila ÂrAr
i) Seja.o envolvi.dos eÍ[ caso dê SIIBOBNO,

ou pacientes, j.ntorBediíírios ou &utercx0 tlocu.nentos
ou proporcionan benefícios prólrlos ou a, terceiros.
,.;rt. 221 - crúuu sóclo poaterá ser punldo cotIr lena do SUSEENSÃO ,
SXCIUSÍO ou ELIáÍNLçÍO seu que. apreaentê antes sua tlefesa e'nlr1a.

§ ts'- I tlefesa a8p1a, dcvení ser felta à Dlretoria e sení /
t)or eacrlto e ou verbsl I ilentro alo teapo háb1I;

§. ec - O cóc1o que não apresentar sua tlofesa arlp}B tlêntro /
dloe prazos eetabeleclaloe pela l)lretoria, ootard autonaticamente tle
Detlilo 6us culpa;- § 30 - Estc prazo estabelêcldo Ilola Dirotorla nôo potterrí /
âer tronoa que 48(quarenta o olto) horna e naia de cirrco(5) dlas ,/
coÍrgecutlvog.

i.?t. 2!9 - Âs faltas nÃo enurueradas no no &rtigo óuterior, oerâo /
apreclatlao o Jtrlgadao !e1a Dlrotorla de acordo coltr Í,u{t gravidatle.

Act. 24a - Qurrlque! góclo potlorú tlêr conhocloento À Dlretorla aln
Â.Â.C.P.,/IB tle fa-ltBe ou atoê lrrogul&rsB coEêt1alo6 por asoociarlos
Eelrlr?ê poI escrlto.

^bi. 
25e - 0 sócio EXCIUIDO o ou ELIIIIIADO, nâo potlerá frequentar,/

a Eede doella rlependônclao ato, Âssoolaqõo.

^rt.. 
26e - ^ 

!1letorla 2rolblrá o lngrcaso nas suaa {ependênclao ,1_

Íroci.a1s ale pesBoaa cuJas presongas ooja.u conslderadaa l)rejuatlclals
às ativitlattee ileseÍwolvlales tr)eLe À.À.C.p.,/p.n

^rti.. 
27e - DaB lensa ôe Suspenoão, Erclueão e Eliuinação, cabe /

1

t
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Coselho 1ócnlco o Consul-tivo;
Depalto&ento Jurídlco ;
Departaroonto Social.;
DelartBmento Esportlvo ;
Departamento de Patriaônio.

eradoEes !ô
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rocuroo À Àooonb dlt oonrl.
Duri6rrrfo úrlco - À ÂoomLt.ríl-u 0ortrl oonvoou Doru üproclôr ostoo ca,eos toni rnrrit,rr oxtraorrl t nrírl",l; -,r;;;i ;-;;'';i;;;;;i;- 

";-;;. i;o ôello rooloctlvoo llrrtillnr fou.
À:rt. 2Ba - nm crso tlo Euuponcíio, [xclugíio do oóclo, ht* oré, oaagro/ur conuri,c§rio on cnrrttor. confLdárrctuf oo-nop"rtr"onüo TÍrcrlco co&_!atênts drr |o(oryç[6 ]nrirnucnoc do futobol.

!9s".gtsl9!="?4_={stwu! Ão

Àrt. 29e - São conciile:oioo órgõoa its ÁtÂ.C.p./m:
a) .n locnb).ríla GoraI
b) À Dlrotorla
c) O Conoelho Flaca]"

llrt. 3O0 - D<istirão alniter órgãoo Colaboradores subordÍnaitos a
reguJ.a.oontailos e s, nortDa,s aprova,<tos po).a Dlretorl&, u lrrt oo"ão olscBuintes:

QIIUq!9__irr

a

a

a)
b)
c)
d)
e)

Parágrafo rínlco - Outore ór6ãoa coop
critério de. Dlretoria.

d

FG,§IB.r
r I§ oo: , rt,.

DÂ Â§SljI'ü}TÉIÀ GENÀI, r','.t-,;_-t

:o PRocô

,Lrt. 31s - Â .tl8serabldj.a ceral é constlrulcla pela rouniõo dos 3SO-

(

clados contrlbulntcs en pleno gozo ale seue direitos soclato
ior flnq.lidade c cooBotsênclal -

e teB

a) Reoolver oB conflltos entro oo ileEals lorlôros tla Â.â,
c.?./?Ri

b) Rorurlr-ae ordlnarl&oente um& voz a cada três (llanoe
lara eloger a nova Dlretolia, o sxtraordlnarlaeento quantlo por 1:o
lsso eorvocada.

Lrt. 32e - Â ÂsoelobIdlÍr CercL funclona oE lrleslr'rr convocaçõo coxr
ê prêÍleng& tle no oÍn1oo loÉ ( trlnts) do assocl..raloa en condiçõeo de
a coopor, eo seguntta e rí.].tloa convocaçõo, llelê hor& trpós tr prlnoi-
!ê, cor! quolgucr Düraero ale alrsoclaaloo.

Ârt. 33e - Â Âcooobl4lo Gcrull or{lnárla ou ox üraortlitiúria, dollbe
rrr por trúj,orle it€ votos iloo prsgentear aalvo oxlt'gssa tleteroinaçõã
Ea eolrtrír1o ilusto Eotatuto, o oó poalo ocupar-go iloo trosuntos ./
,Ãonclonailoo no Ddttnl rl& realectivso convocagão.

l,rt. 34c - â ÀsBo$b1éia Gsral !:sune-oo oeo ooosõo uxtraorititrdri& ,/
quanalo convocrrdê polo ltsÍrlalontrr, ou a rsquoriBento assltrad.o lor
uaig de 30É Ít;!lnta) rlos aasoci&ilog oa clla coo aua obrlgeçõoa /
estBtutáflas, alsvendo no entanto, Bor axpresaa,oerlt8 noenclonad,o o

:lo tlvo ila convocação.
§ 19 - Quando for convocsdo lor loquorLÂento dos aosoclados,

o slestao tlovorá ostar aeolrllenbÀtlo tto valor Éal.atlvo eo eueto da pu-
t1lcação dos E ltais na élocal

-§-

t
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§ 20 - Coupeto oo ProBlôento da À.À.C.p./!R convocar a Âsseo-

b1ó14 oerul Exüraodinrír1a, no !!ozo níxloo da oito (8) dtao a
contar alu. ttata, de entrêil& rlo rcquorlnento dc EolicltuÇão na Secre-
t;rr1a.
Art. 35e - 

^B 
convocaqõeo para ÀoocubLóio ccral OÍdinÍíria ou Extra

Srtlinrír1a sorÃo feltao ou Edlta.]. na Boalo da Àssoclação I publicatta/
uca (f) vez eD Jorna]. alc lnrga clrculeção na Bogião- 

"o^ "irr"o 
(t)

allaa de antccedôncio no raínino.
l!rt. 36! - ^ 

cotla ÀssonbLéia coral convocada, oeJ4 e1s Orattnírla
ou Ertraoctinríria, havcró na entrada po"o u .ó".o, ua 11vro de l,rg
-sença onde todoe os associa{oa preaentes aporâo seuo noaes e respectlvao aaslnB,turas, Êonalo ê6te ato de carater obrlgatóri.o por tod;
aquelea que estiveretr presentes na reapectlva Âsseúbléiag Gera1.
â!t. 3?! - a ÂssenbléüL Geral i instalada pelo presldeute da Â.À.C
?./Ptt-ou pclo seu substituto l.êga1.

§ Ic - lla ausencia do Presiilente da Á.À.C.P.,/PR e sues substl
tutos 1cgâls, à hora reginental a abertura dos trabalhos se farí /pelo aseociado Ir.aÍe ldoso presente, em dia com grur obrigação esta-
tutártas.

§ 2e - Este ÂBsoci.ado mais idoso solicttaxá a 6egu1r aos sóci
os fresentee na .e.seenblóla GeraL, a inttlcação d.e rB associatlo par.r
presldir oe tz'r.rba1hos, cüJa a lnalicação oerá felta por 4s1oôngão,,Í"
Havendo Bais de uu. candldar,to, procetler-se-à a elei.ção pola verifl-
cação de voto simlLea.

§ 3e - É pe:mitida a escolha lor aclaoaqão para qualquer /
função, cÍrrgo ou delegação, neceseitaÍrilo rmaliüLdarle para e hoao-
logagão da escolha, reih.uodantlo na obrigaçõo de votagão secreta /
[ur.mâo ecta unanimiilatle não for atlngida.

§ 4e - etincintlo a direção dos tr&ba1hos, o ?re6ialente ila
ÂsserobLdia Geral coEpletará a uesa diretora coB !041s ttoÍs (2)nen -

54

o

bros, a seu convite r tle s6nado-os ale 19 s 2c Serre
mente.

Àrt. 3Be - cooBete ao Fesiilente,,ata Àsseoblélâ o
a) Orientar os trabalhos i
b) líanter a ordeo ilurante as neBtrEs;
c) Resolver as questões de ortlea;
tl) Coneeilcr ou ctrssar e lala]rra dos oréalores
e) atrtr e encerrár cllscussões. e preoeiler as

ID
votaço

f ) Proclaoar os r,-'su.1taalos.

àrt. 39e - CoEpeta ao Lg secretdrlo tla ÂssentrIéla Gsral:
a) L,er os expeilleates;
ti ler aB Ialpostas e Índicaçõea apreôcntatlaa à raesa;

e) ?roceder a contagen ds votoêi
tl) Subetitui-r o Presldcnte em aouo Írapedlnentos Lêêals.

frrt. 4Oc - Conptite ao 2! Secrotdrlo tla 'lsoenb1ó1a Geral:
a) ncátgir a Àta da Seaaão tla Aseeroblóla 0era1, tonandlo,/

nóta dos dánals àebatoa ô proporção alo desenvolvlnento doa trebaL-
faàur-ao oo<lo a so achêr concluída para ser votarla na roeeúa gesgão

ê alevidaBente aosÍnaala. pelos coÍ0ponentea ala tríeaa Diretora.
b) ?roviilenclar a apreocntagão do 1lvro do Itosengss erl

l_oca1 de fác11 aoeeso soo assocladlos presentes na Atseob1é1& Geral
para que estec losss.n &notor suas presenqaa e assiú-Io'

CAPÍTIILO V

DÀ DIRDIORTÀ
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i!t.t. 41e - 
^ 

Dlretoria tt& À.Â.c.P./m, órgão üe loder Âdloinletratl
vo, d compgsta de:

a) Plesidcntc;
b) VÊce-lro oidcnto ;
c) ].o Secrctúrio i
ü) 2o Secretúrlo;
o) to Ienoulello i
f) 20 lesouroiro i
6) D!.rctor Eol)ortlvo i '
h) Dilütor socla)_;

Partí5ruio rlnico - ilõo poderá ser consedida llcenga sloultônel
Eente a !0ais ile dols(2) sembros aI& Dlretoria, e a falta tle conpaÍe
ci.aento de qualquer qm deles a três (3) Reuniões consecutivas seg
Ju§tificativao cooprovadas inportará na renúncla Ao cargo.á'rt. 424 - Etr caoo ile vlagen, enfe:coidade ou outlo impetlfuaento que
iaposslbilite o Diretor dã exercer suas firnções, eats deverá requc
Ier-licença à Dirêtoria, oecionand.o o tenlo tle tluração rle sua /
ausância.

§Iq - r'o licenças raquerltlas úo poderão cxcecler a quÀtro( 4J
lÀescs;

encj,ado serão erercidae pc]-
elos SuBlenteÊ ou outro nooe

CÂPÍTI]IO VI

a - §ee - As fungõeo Ae Dirotor 1ic
Bubstituto legal e, n8 Bu.a, ausôncia I)do polo hesidente.

o

n0 cot{§Euto rlscÂI,

o Flscal, or8ao Ae fisca].l IN^rt. 
434

coopôr-s
e].eLtoB
de lràs.

- 0 Consqlr
e á eete fi)
gor ÁssemüIé

oerobrog efetivos e três (3) menbroe sup nt

a

ia Cerel, junto con a Dlrêtor1a, co& to/
(3) a[os, telo cono firnção:

§:qa) Exari-nar menaalgente r ou em qualq\er tenpo, e obrigato
Íianente na 1! quinzena de novenhro de cada ano, os Ltvros, tlocuIoe
ntos c Sal,ancetss da Tesourarla e posiqão do calxaralevêndo a Dlret
torta trlrestar todas as infornações sollcÍtadaa;

b) tpreeentar ô ÂssenbLé1a Geral !ar:ec6r anual sobre O
noovlDento econôoico, f lnancelro e atlDinistrativo ala À.À,C.?./3Ri

c) Dar parecer sobre o projeto de orça.nento e oplnar /-
sobrc a cobertura de crédÍtog atlicionals ao orqa&ento, tendo ela
vista os recursos tla courposlgão i

d) Denuclar à Aesenb1éla Gem.I, erfoB adDiatrativos ou
quolquer vlo)"açâo da 1ei du d.o 'êstatuto, srrgerlnAo as uedirles a
se:reu tolurdÍ.rs j.nclu6ive, laxa que 1lossa em catla caso, exercer /
p).cnsüentc sua frmgõo fiscallzadora;

e) Ctr)inar qeoprc que solicltatlo por quâlquer 6rgão da À.
Â"c.I.r/PR gobre a conpra ou aIlneação tle bens inóveis e oóveis;

f) Convocar a ÂBsêobldla GeÍEJ- quando ocorrêr motlvo /
grave e urgente o

tarrígrafo rínlco - o Conselho tr'iscal rêunlr-se-d ordlnariauen-
te, uoa vez ao nes o, extraodinádanento quarrlo necessdrio, úedlan
te convocagão da Âssenblóla Geral pe].o heslilento d& À.Â.c.?.,/Pn.
Art. 44e - Os trabalhos escritos dlo conseLho }iscaL só gerão /
conslderarôos parecerea quando eselnatloe, pelo nenoÉtr por aoig(2)
de sues ueabroe efetlvoa ou efctivatloo.
iirt. +ln - o 6 meÍobros do Conoelhos Ílsca1 não podcrão ser reeleL
tos lara o nesoo conseLho.

'',€tl, i
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CÀPITULO VII

================

=!4:Pg=EI9gâ==E==§EgE==rIru§g!=

tÂentos Internog raferentee aos órgãos coo!êratlo
aplicâaloa após a aprovação ala Âssenbláia GeraL.

=cÂPÍtulo vIIr
DÁS CO!ÍPETÊI{CIÂS DA DIRETOBIÂ E SBSS

Ârt. 46e - Jl A.A.C.P./!R ocró admlniatra{a Dor t.oa Dlrcto!1a confoae consta no Ârt. 42, Cap{tulo V, ao pràoãrr'tã' lotototo.
Art. 429 - Somente oa cargos de Ibcsiilento e Vlco_preoLdcnte oíioeletlvos.
Art. 48c - os ca.go. doo órgãos-.cooperêdores são con'lderúrrdos tt6conflança'ile, Dlretorr,, e dãverÃo 

"ã" 
piã""ãúaos no nóxrno trlnta(3o) ofae após a oleiçâo du Diretorio..

Àrt. 49c - Vaganilo o cargo de hoeldente, eeJrl por qualquer Eotivocumpre ao ylce-preslaente assuni! " ai""iaã-áà i..l,.i.r37trR, 
"orruo-canao inealat'.eeEte r,-a trEg.r516ia-c"r"r'iltilfii;;iJ i."í" 
-'- - telei(ão tlo novo heaidente, o quar coir,1eLri' o tunpo reotante dornadato s: o Tesgo não tivár .ia" "r*p'íããiia-"-""ã-.";;ã;;--laragraÍo únlco - A e1eiflão de url novo hesialeltts rleutro ôomeeuo.Eandato, será ;lara ur leríoao r"iue""1. a" irà" 

-ii: -a"""- 
"u-Ànandato anterlor trver u:.trapauuaao a rEiãá; ã; p;;í"à;'"iieirãi.-

Ârt. 5oe - conpete à Diretoris. da A.A.c.p.rêB, coletlva&ente, a1énde outras atribuiçõeo eontiôao neste Eataúto:
a)eaniniatrar executlva&ente a Áesoci.ação, pugnando leloseu engraale eloento e prosperi,dade;
b) Curoprir e fazer "rrprir o Estatuto, Reginsnto Internoe outros Aegulanentos;

- c) Âttquiri! ,oedi8rtte anuência ita. Àsseúb1éla eeraI, Bltulo
de CrétHto e bene iroóveis;

d) neunlr-se ortllnariamente una vez ca.Aa roeâ, e extraorôl
narlaeente, meôlante convocaçâo do Preslalentê ou Conselho llscal;

e) Conceder l.ieenga lara qual,quo! de seus trelobros na
f oi.na tleste Bstatuto;

f) Xlabolar os contratos, aJusteÊ e obrigações rla Â.A.C.P
PRl tlcntro das verbas orgamentdri.as tlepois de aprovadas pe1.o Conse
tho Ilscal;

g) Apreaentar, em foroa cle J.apresso, o Itelatório .ê-nue-l Ao
Preslalente relatlvo aos trataLhoe soclais; culturaiB e ilesportivos
abragentlo os tliversos setorea de adnlnlstraçâo, o quol será eprese
ntadlo aos asgoclaalos.

Ârt. ,Is - Cabe a Dileto]eia a elaboração ôoe RegJ.nontos ou Regula-

56

t

a

res e,
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^rt. 
52s - Á Presidêncla Aa Â.^.c.?.,/!R ooropõe-se tlo ?resldentê e

Vice-Presialente, eleitos para o períotlo tlo três (l) anoeq ea vote-
ção tllreta na forna estebolecÍtla ao artJ.go 14 {eete l}stÍrtuto, /
potlênalo seren reeleí.to8 par? r0a1s dole (2) nandato sooente.
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Art. 53e - Âo Presl,donta dc A.Â.C.p.,/pR cooDete a ftngão exocutÍva
na atfuninistragÃo ila ontidatlo, coE n-l}oo poderee de repreaentaçÃo1
lncl,usiue om Julzo, poalonôo conotltulr hocurs.dorea.

§ to - eo proaldontc no exercloio tlog poaleroe refsrialoB ncs
to artôgo r cunpre ê adogõo de quÂloquor rosdldae JuJ.gailB,s olortrrnas
à orden ou Boo lrrtersBooo ôo Aeeoclsgõo, lnc1uoive noa casos o6iBo
ou Lrrgcnt€a que ouJeltoretn ests Bstêtuto à controvérslaa de lnter-
pretoçoãs;

§ 2e - Âo ProBlilente aldm das tlenals atribulgõee qquí !ree-/
cnLtaE, conpete alntla:

a) heslchir a Â.A.C.p.^,Il' auperlnteder & BuaÊ ativldaales
e prorDove! e execugão ôe seus selÍlçoe;

- b) Cunprtr e f&zer cultrI)rlr- sste Xstatuto e deur,is Leía /
aceeaóriae, cono tambéu executa.r. as resoluçõeo próprias e aa dos
poderea tla Àoeociagão;

c) Couvovar e presidlr as reunlões ale Diretorla, obedecer
tlo o ilispoeto nas lels ou atos da entldailesl com direlto a voto
de quêli<laôê;

al) Nonear e disponsar os EeEbros alÀ Diletoria, ben como /
tlos tlepartamentos e deaals órgÃoo 6ujeltos à eua superintendência1

- e) Âselnan', prlvetlvamente as corrosponilências da Assocl-
ação, quanalo ilirigltlas aos pocleree e órgãoa de hlerarqule superlo!
deleganalo copetêeia;

f) âssinar, Jültaneute conoo Iêsour€iro, chequos, beo /
cooo quaisquer papáis rle crédito ou tlocu.oentog quo envolver respon
Bablllatatte juríttica e finarceira.

g) Rubrlca.r os livros tla Âaeociagão e assinal con o Dirôt
tor §ecretárÍ.o oB diplorsao ê t{tuloo conferitloa.

h) Âesinar as atas Aas reunlões rla Diretoüia e tlas Âs6ên-
bIáias, juntanentê coa o Dhetor Secretárlo e, autorizar a Publlca
gão alo coÍou[icadlo oficial tlo toalos oÉt seus atos e tlecisões, asslro
collo os tleuais podleres ou órgãoa, trangnitindo-oe aos aeeociadoso

§ 3c - eo Fesltlente ata À.À.c.P.,êR, EeBbf,'o do tla Âsseablé:
5.a, eão reconhecitlos os §lloitos, debateg e votar og assu&tos eub-
eetlôos ao respectivog lIenírio.
Ârt. ,ra - Ào Ylce-healtlerto, coDp€te substltulr o EesÊalents nas
auê fa]-taa ou i-upeilimontog coü oa EêÊDos tlirê1tos e responaabllida
tle e suceÀô-Io no caso de vaga para o flo prevlsto no artlgo arrte
rlor.

?arágrafo único - Âo VLce-hesldentê con!êt
qtralquBr atrlbuições que }ho forotr deÊignaalas !e
lnclusLve de aeaeesord,Dento.

o

a
e

LO

Át, -. -

àE

^tt. 
,59 - CoEpeto ao D.lretor-secrotdrlo:

a) orlentar eE atlvltlatteo tla Secretdrla;
b) Socretarlar a rounlõeo o .AEsenblélae

fr I!..).§
,rrt{t

alo aa roapectlvas Àtao;
c) Ê<pedtr e aaslnêr

ta,lE, Âv1sos e Clrcu].eros I

Pftü( ol'
, Junt8rente colo o PrêBlden

al) [tanter a guarda o a boa ortleto ala escrlturação doa /'
]-1:rros 

^tas 
e dern&le I,lvroB ô !âpdls do arqulvo da Â.Jf .C.P.,/m

Ârt. 56s - Conlete ao 20 Secrotdrlo;
a) §ubetltul.r o Dl.retor Secretárlo ero totlas as auas fun -

gões1 nae srBs fa.Ltaa ou LopedlDentoB 1Bga1a, coe oB EeBDos dlrel-
toE e obrlgaçõêE i

b) De acordo coE orlontaçâo de aeu superlor, ajudar nas
otrlgações tle secretária.

A!t. ,7c - CoDpete ao feEourglro:

to-/
f



a) Â dlregõo alo toaloa oo 6orlr1gos de tesourâda, calxa o a
re sponsoblltdÍralo pola escrituragão dos trlvroa Contdbels, beE corlo

a gusrtla ilo va1oroe, nbotüra ilo contoo bnnc&r1a6, f1sca1lzação de

arrecndnçõo do rentlao, o R orgonlznçho dos balancetee rnenoalo pre

vlstoE naoto n8tntutoB.
.Pnro6Tafo únlco - O Dlrotor llooourelro deveró tombem assinar

Junta.Eante con o Pre€Lalente ila À.Â.c.p./pfr, toôos os chequearpapéi
tle crétlltor doctütcntoa o contra,too que lnstltuon obrlgagoes alê ca-
-ríter flnturcelro, cunprlnalo-lhe ailota.r aa yrovlilênelag nêcescarl-
aa ao perfêlto firncl onannen bo tla Ienourarla.
Ârt. ,E! - uornpete ao z! teêourolro:

a) gubBtituÍr o Le tesourêiro 6ln J,odBs as Íunçoês, ia ave /
ÍÍrlta ou impedLnento ]ega1, con todos os dlreltos e obrj.gaçóee;

b) ,e acordo con a orientaçlio de aeu superlor ajudar nas /
obrigaçoãs do aetor.
/Irt. 59e - coropete ao Dlr€tor Social

a) Âuxi11ar efetlvauente, junta.nante com o Dlretor tle Ssport
tes, na' cotaboraçiio ito ReglBento Interno de A.A.C.P.,/.PR;

b, IÍooêar coElBsoes êux1l.1ares compoetas de assocLados que

tanbeu tenha-o a^flnltlades cÍr esÉ|aB êti\rldatles pelas eeni responsa-

ve1s, sublnêtenclo a aprovÊçao da Olretorlae
e) .JlgarLlzar o ce-lendririo Eocial e eulturat- ila Ássoclaçáo ,

subtretendo ao ràeslilente ila l)lretorlai
d) Propo! ao Fe8identê a contrrrtagâo de eBpetaeulos artis-

tlcos e cultural§, beB cono conJuntos nuslcalE, obsevantlo o orÇa-

B€nto I

e) Incentl"ar a cuLtura l1terÁE1a e clentificas con I flna-
fltlade ile desenvolve! o ÍLível lntelêctual doê sóc1o8;

f) EstiEu].ar a cultura civlca ontrê oÉ sócios e aua,s fâml1i

a6 beB coroo dentro da .rlasocÍegõo;

E) wgosrLzlÍ pro8tramaE ile conferânclas e curaoa lltcrÍirlas e

clentlficos I

h, Exorcêr outra6 filtrçoôs qu8 tha

llento lÍrtêrro.
Àrü. óurl - (:oEpste ao llLfotor Esportlvo.

a) Dtr181' Os auxllidrês têcnlcos

Âasoclação;
b) organlzs? o Íllr181r os torn61o6

sobre aBEuntoB regpctlvoai

6eJaI[ &tr1bu1

iloo esporte

5P\o

da Âeoociagiio, alecld ô

ú, Det?rDínêr o treluamento iloE sôc1os eE todos oa genéros /
ale educaçâo flslca.

58
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A::t. 614 - os ncnbrog da Drrrêt.lir nã. respandên pcg3aalncntcr
P.Ie .br.lgàçõês quê ccntral.rem ern nonê A.A.c.p. /?1, na pratica
d. et. rcguler ilc sua gcstic, Ilas assu[ên e rêsp.n9abrld.d.dc r

pelos preJulzrs caugadog ern rrÍrtude dc infraçãr ih Lc1 ou ôo
Estetut..

Parag?ef. único - A resp.nsrbl,Iidaitc de quc trata estc
artlgo Prêscrêvê ne grazr dc (urn) 1 enr. c.trt.nal. ile data tta
aproveção de crnta ilo cxcercl.chs, ên Siinda .r nandat..

capitu1. IX

DO PATRIMôNIO

Art. 66e - Todlas as -Êunçoãs ê cargos cxigtentês na o a-

-dê dêstc Estatutaoau quc vcnhan a sêÍ @Íados como) coDsêquen-

Gla ôeIr, dos rcgi.ncntos, ê dos rêgmlamcntas, cam as restrLçoês

,t

CUMENT
iÀNÁ
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,íÉLt
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Àrt. 62! - c.nstLtuirão patrinôn1o da AJ.c-p./pR:
a| Os bcns ln6vcig. c as vaL).rês adquiinidos, ê as rênale

prrporcionadas pêIos: nêsaai
b) os .Búüdoa dê x.esêrr/a i
c) es contrlôuiçães dcs AssocÍados i
d) as doeçoãs c rs legados;
e) As rcccitas cxtraedinárLas quc .btÊlha por .utr.sr

ncles armpat{vq{sr ccm os prcpósl.tos da Âssoclaçãr.

Ârt.639 - Osi rcciEsos, imcJ-uslrve rêatlas ala Associação, soEcntc

potlcrão sêr apIÍcaôas uisando; r assístênaie sacialr cultural ,

!êcrêativa c dcsportirre drs asscciatlos.

Art-6rs - Os iuntlos patrinoniais c sue :lcndas s.Dentê pedcrãr-'

sêr allênados, atrcndailos .u gravados, Pc dêlirbêtação ilc Assc

BblÉ1a CêraI honol€Ceila Pêla Diret.Íh.
A!t. 65e - A LJ..|.P./!R sor4cntê podcrá rcceber doaçoãs quando

êst.s nãe iuportarcn cn qualquêlr rêstr1çoãs às suas 6inalridade

c não tivcrcn o carâtcr Pêssoal, dêvêndo a rcsPêcttvr accite-

-çãc sea naní.8êstaal. PcLa Dlrêtarí..

cepitulo x

DâS DISPOSIçOES GTRAIS
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dos tlisposltlv.3 êstrtutárlos. scrio de ugo, prlvativo ilos sócios
e não poderão scr dl.rGtr .u indttÍ,etrnontê lenuncrad.s, 9a1v. ca_
-sos êspecliatg, con r rproveÇão dl. Consclho, FLgcal ca) rcspctivo
rval, do prêsÍdêntê d. A.^.C.p./tR.
Árt.6?e - Nr êlaborrção do orÇamcnto AttuaL, tona-3ê_ão p.r base I
as rendas dc carátcr troDntlt, ruferlda3 no excrcÍc1o, antarlor .não podcndo crn hlpotesc algura a dcspcsa excedcr a ê3tiríatlya dê
arrêcadãgãa, proccdendo-sc a sul coÍÍpreênção quendo. sc vcrlflcar
no decunso ilc ceda tri&êsttrc, a possÍb1,1idaitcdêidcficitú.

§ :,rs - As, vêrbas êstipuladas não poilcrão 3G! aplicada para
outros fins
çanênto ;

§ ee - A ploposta o!çarncntálrâ será subrnetÍrra pê}a Diretori
a à dclibe ação dor ConsêIhal pÍscal?atá o.ttia 15 dc t{ovêmbro alê r

cade ano i
Àt!'t. 68e - A dÍssolrrção da AJ_c..p./t* s6 poderá ccorrer por mo_

-tiivo de itifisuldades insuperávcis, e quc deliberarâ cn Assenblc
ia Gêral especialmcntc qonvocada para êste fÍ.n, eon. e prêsênça .

de 2/s gtlois terços ) doi núne:ro totar de associaaros eontribuintes
en prreno gozor de seus direitos
Á!t- 69e - Cabe a Assenblêla cêral, convocada nos tcrnos alo art.
anteri.o:r decidir sobre todos o, assuntoE rêIativo8 à dissolrução ,
inclusívê o. destino de bens irnóvels e nóveis, quc rcverterão eu
beneflci.o tte hstituiçaõ de Carádadc devidanente oficializadas.
Â?t- 7ot - As, tlelibêriççoãs sobre a dissolução ôa ÀJ.C-p./rf. ,

somentê ser'a julialÍcanente váIida, sê aprovada por 2/3(dois r

ter!ço) no nÍnino de scua. assocl,aatos eontribuintês, crtr pleno goro

de sues direltos.
ATt.TLe - A lnicL'atisa de propositura da re.0orna do Estatuto. da

A. A..C.P. /P9, cabê cxc]JusÍvamentc da D Íretorija.
Att - ?2e- O valor da conttrl-bulção mensal será estipulada e reaJu

Istada senpre 8rt en Assernbláia Gê!al, col0 ninimo de 3Ol do§ .

sócios cortribuLntes prêsenteg, êo; em pIêno gozo ito

DAS DISPOSIçõES TRANS ITóRIA

Ârt.73e - A prinelra D:iinetoria eo ltineilo' Conselho Firsc a A.

quê neo seJam os estabelecldos na organização do.or_

a

I

oPIoÍÂ

Â.A.C.P-/PR scrão enpossaalos ao ternino da Assembléia ceral de

Capitulo xI
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NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

coRREspoNDÊr.rcn truteRruA N' 019/2022

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de serviços de arbitragem.

Senhora Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contrataçáo de serviços de arbitragem para o evento de
Campeonato de Futebol de Campo, em atendimento a solicitação da Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cultura, num valor máximo previsto de R$
í6.920,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris dos San

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 0710212022.

Setor de Licitações
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 15 de fevereiro de2022.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 01912022 que

solicita Dotações Orçamentárias para a contratação de serviços de arbitragem para o evento

de Campeonato de Futebol de Campo, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

63

Laurita de S Ca Almeida
Contad

Rua Walfredo Bittencourt de Moares no 222. Íone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001€0
E-mail: polsU@!§b+rgqtlbl - Noya Santâ Bárbara - Paraná

{5te-@Recebido por:
No datara
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NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊHcta tHtenrua

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 1710212022

Prezada Senhora,

Outrossim, solicito a emissão de um Parecer Jurídico, levando-se
em consideração a possibilidade de dispensa de licitaçâo, conforme solicitado pela
Secretaria Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura.

Atenciosamente,

Elaine CriS a dos ntos

Setor de Licitações

Rua Walfredo Binencourt de Momes, 222 - Cep. 86250-000 - Fonc/Fax (043) 3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/000160
E-mail: licitacaoú)nsb.or.gov.br - Nova Santa Barbara - pamná

Em atençáo à correspondência expedida pela Secretaria Municipal
de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a contratação de serviços de arbitragem
para o evento de Campeonato de Futebol de Campo, num valor máximo previsto de
R$ 16.920,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte reais), conforme cotaçÕes de
preços realizadas pela própria Secretaria solicitante, sendo que foi informado pela

Divisão de Contabilidade a existência de previsâo orçamentária.

Sendo o que se apresenta para o momento.
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NOVA SANTA BARBARA
PARECER JURIDICO

Assunto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de

arbitragem para o Campeonato de Futebol de Campo.

Solicitante: Setor de Licitação.

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a realização de processo

de dispensa de licitação visando a contratação de pessoa jurídica para

prestação de serviços de arbitragem para o campeonato de futebol de

campo, atendendo solicitação da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

Houve justificativa da secretaria solicitante que após a estabilização dos

casos de Covid, entendem necessário o incentivo ao retorno gradativo da

prática desportiva, que se encontra suspensa por longo período.

Preliminarmente, algumas observações pertinentes, nota-se pela

correspondência interna enviada pela secretaria interessada na

contratação, pouca ou nenhuma informação detalhando os serviços que

pretendem obter, tão pouco as especificações técnicas para o

desenvolvimento dos mesmos, o que por si só gera alto risco de insucesso

da contratação.

Não veio a esta procuradoria, a íntegra do processo, portanto não foi

possível aferir a existência do detalhamento dos serviços pelo

Departamento de Esporte, tão pouco as cotações de preços e seus

parâmetros a fim de verificar que são compatíveis com os valores
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praticados, portanto a presente manifestação somente trará a previsão

legal, caso cumprida todas as exigências previstas na legislação em vigor,

não acarretando responsa bilidade a este jurídico o seu desatendimento,

uma vez que o competêncio deste departdmento cinge-se em emitir porecer

técnico sobre o licitoção sob o prisma estritomente jurídico, náo

cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da

prática dos atos administrativos, tampouco examinar a veracidade das

questões de natureza técnica (como a autenticidade da documentação

acostada, especificação e necessidade das contratações, preços),

administrativa ou financeira, a manifestoção levada o efeito foi de

ndturezo meramente opinotivo e, portonto, não vinculonte pora o gestor

público, o quol pode, de forma justificoda, odotor ou não o orientação

expostd no pdrecer. Ou seja, o porecer tem noturezo obrigotória (art. 38, Vl,

da Lei ne 8.666/93), porém não vinculante".

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou

contratação de serviço, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi

modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988 no aft. 37, XXl, que diz que "ressalvados os casos

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão

contratâdos mediante processo de licitação pública...".

A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário

do princípio constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal

de 1988 (art. 5s, l), pelo qual, todos devem receber tratamento igual pelo

Estado. Evita-se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos por

critérios de amizade pessoal e outros interesses que não o da consecução

6?

NOVA SANTA BARBARA
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68

da finalidade pública. Assim, o objeto imediato e próprio da licitação é

evitar a ocorrência do arbítrio e do favoritismo.

A contratação direta, sem realização do prévio certame licitatório,

somente é admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria

lei. Tais situações, contudo, configuram-se em exceções à regra geral. A

licitação é regra; a contratação direta, exceção.

Assim, retiradas as hipóteses de excepcionalidade, é obrigatória a

realização do procedimento licitatório pela Administração Pública. Em que

pese à obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, o próprio

dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao

efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a

dispensa e a inexigibilidade de licitação.

O artigo 24, da Lei 8.666193 elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo

em vista o valor da contratação, o responsável pelas Licitações, Compras e

Contratos sugere que a aquisição se dê por dispensa de licitação, com

fulcro no art.24, inciso ll, da Lei 8.666/93.

Aít.24. É dispensável a licitação: ll- para outros serviços e compras de valor

até IO% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do

artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que

não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Depreende-se, pois, que, nessa hipótese, em razão do pequeno valor

envolvido, cotação juntada de RS 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos

reais), a legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às

contratações pela Administração Pública, desde que obedecidas as demais
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prescrições legais, em especial quanto ao não fracionamento das despesas

públicas.

Diante de todo o exposto, o dispositivo legal citado excepciona a regra de

exigência de licitação para serviços de até 10% do limite previsto na alínea

"a", do inciso ll do artigo 23 da Lei 8.666193, o qual com a alteração

promovida pelo Decreto ns 9.412, passou a ser RS 17.600,00 (Dezessete

mil e seiscentos reais), desde que se refiram a parcelas de uma mesma

compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Conforme demonstrado, o valor da contratação pretendida mostra ser

compatível com o limite previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo 23 da

Lei 8.666/93 (limite fixado pelo artigo 24, ll, da mesma lei) e alterada pelo

Decreto ns 9.412.

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta por

dispensa de licitação no presente caso, substancial restar comprovado que

não ocorrerá fracionamento indevido, assim entendido que as

contratações de bens e serviços previsíveis devem ser objeto de concreto

planejamento, em sua integralidade, visando a adoção de procedimento

licitatório, na modalidade adequada, pois o Tribunal de Contas da União,

no acórdão ns L.874/201,7, determinou que à Administração deve abster-

se de fracionar de despesas que pela sua natureza, possam ser objeto de

programação tempestiva, visando sua aquisição por meio de regular

processo licitatório. Portanto que seja verificada contratações compatíveis,

que possam conotar fracionamento.

Ainda, a proposta ofertada deverá ser a mais vantajosa para a

administração, demonstração de que o valor do serviço é equivalente ao
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praticado no mercado. Para tanto, sugiro sejam anexadas ao presente

processo no mínimo três cotações de preços, eis que a validade da

contratação depende da razoabilidade do preço a ser desembolsado pela

Administração Pública. Desta forma, o gestor deve demonstrar o

cumprimento dos princípios atinentes à licitação, principalmente os da

impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo, além das

exigências gerais previstas na Lei ne 8.666/93, tais como a comprovação da

regularidade da empresa a ser contratada, demonstração de que o valor

contratado é equivalente ao praticado no mercado e a motivação da

decisão da Administração Pública.

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados

acima, opina-se pelo encaminhamento a Autoridade Superior, para análise

e decisão, após formalização do processo de contratação direta, nos

termos do artigo 24, ll, da Lei ns 8.666/93, cominado com o art. 26 do

mesmo dispositivo legal, se assim decidir.

Nova Santa Bárbara, 23 de fevereiro de2022.

I

.1 ,-
Caimen Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica
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Estado do Parará
rc*§f;xrir

DTSPENSA DE LTCTTAçAO

N" 4/20.22

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bá,rbara,

objeto do protocolo n" 1O12O22, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, para CONTRATAçÃO DE PTSSOA

WRÍDICA PARA PRESTAçÃo DE sERvIÇos DE ARBITRAGEM

PARA O CAMPDONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, em

atendimento a solicitaçáo da Secretaria Municipal de Educaçáo,

Esporte e Cultura, e sendo atendidas as norÍnas legais

pertinentes e na forma do inciso II, artigo 24, da lei 8666193,

cominado com o art. 26 do mesmo dispositivo legal, caracteriza-se

a referida dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR, Z4lO2l2O22.

CI,A
pa1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43.3266.8100, E - 86.250-000 -Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacaol@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

,1, i]
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TCEPR

Detalhes processo licitatff o

Entidade âecütora MUNIAPIO OE NOVA SANTÀ BARBARÂ

Ano. 2022

No licitação/dispensa/inexigibillJdeú 4

Modalidôde* Processo Dispensa

Número editaupro(esso* r012022

IrÉtituiÉo EÍÊncêira

Cóotrdto de Émprérttrno

Desoição Resumkla do Objêto'

I
Coôtr_atôção d€ p€isoa iuúib para plestôÉo de seíviçtoE de aÍtÍt _ôg€Ín pârô o

campeooato de futebol de (ampo

DotaÉo OGÀ.nenÉria" 0700127812030020223390390000

PÍoço miíxirno/Referêícia de pÍêçô - 16.920,m
R5.

Data PublknÉo TeÍÍÍb ratiÍrc@ ZqIOUZOZZ

Oôtâ de LançaÍnento do Êdrtal

Daia dâ Abe.turd das PÍoposta§

Há iteíE e(chldvos paÍa EPP/M?

Há cotà de paítdpà6o para EFf/MÉ?

TÍata-6e de obrô côÍh êxb&lcia de g,bcoíüa@o dê EPP/ME)

Hii p.idirade paía aquhiÉes de mlrBnpíesas rEgioílais ou lo<ais?

Dàtà CàaKelaÍnento

CPF: 4271512958 (tagqr!)

Perce{tual de participaÉo: 0,OO

httpsr//servicos.tce.pr.govbr/TCEPRyMunicipal/amUDêtalhesProcessocompía.aspx 'v1

prov.ílcÀt.5 d. org..l.no. lnt.rn..lon.l./m!ltll.tê..1. d.
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MUNr(pro DE b...h*r
NovÂ sÂMrÂ F"*
B nBÂR*est#ffi'
6108tr00160

PODER EXECUTTUO

Âaô VII
IUPRE!{SÂ OFtCt L -
Lêl D" 660, dc 02 dê sbrll de
2013.

Rc.poa.ivcl pclâ Ediçio:
üô'llca ílrla Pro.t|ca X. C.
Portarlz ^' OOA/2O75.QUINTÁ-FEIR-4, 24 de deSatta Paraaá.ó12t Rárbua,

I - Atos do Poder Exetutivo
Lei n' 1051. de 2{ de Fevereiro de 2022.

Áütorla o Podêr Erccútlvo r coDtr.trr opGrrçlo de cr&ito com r Crire Econômice FedeÍal e di outr.s providêncirs.

O PREFErTO DO MITNIChIO DE NOVA SÂNTÂ BÁRBnRn: Faço saber que a Câmara I-egislariva aprovou e eu sarciono a s€güinte Lei:

An. lo Fica o Poder Executivo .utorizado a contrstâÍ opeÍação de cÉditojunro à Caixa Econômica FederÀl até o valor de RS 2.000.000,00 (Dois

\,.,hô€s de rcais), no âmbito do PROGRAMA FINISA - Fir.oci.mento I Infrrestruturr e.o SrDe.merto, deslinados a MODERNIZAÇÀO DE
gREDIOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANÂ, obsêrvadÀ. legislação úgente, em especial as disposições da tai ComplementaÍ n' l0l, de 4
'e maio de 2000.

\, Art. 2". - Fica o Poder Executivo sutorizado a cedeÍ ou vinculaÍ à Caixa Econômicâ FedêÍal, como garantia da operàção de crédito de que trata
estâ lei, em câráter irevogável e irretatiivcl, a modo "pro solvendo", as receitas a que se reGÍeú os afiigos 158 e 159, inciso I, alinea "b", ou ouros
rccursos que, com idêntica finÊlidâde, vênham â substitüi-las, em conformidade com o inciso Iv do art- 167, todos da Constituição Federal, em montanles
oeces*írios para o pagamento do principal e demais encargos.

Art. 3o Os recursos pÍovenientes da opeÍação de cÍédito a que se ÍÊfere esta l,ei deverão ser consignados como receitâ no Orçamento ou em
créditos adiciooais, nos termos do ioc. tt, § 1", ân. 32, da l.ei Complementar l0l/2000.

Art. 4'Os orçâmentos ou os créditos adicionais deverão coÍsignar as dotações necessáÍias à amortizações e âos pagamentos dos encargos anuais,
relstivos aos cotrtratos de filaociameato a que se referc o srtigo priheüo.

AÍt. 5" Fica o Chêfe do Poder Exêcutivo autorizado a abrir creditos adicionais destinados a fâzer face aos pagamentos de obiigaçôes decorrentes
da operação de cÉdito ors surorizsda.

AÍ. 6'Esta Lei entÍa em vigor nâ dâta de sua publicação, revogadas as disposições em contrá{io.

Novâ SânÉ Bárbara, 24 de fevereiro de 2022

Cl.udeInir Vrlério
Prcfeilo Municipal

De acordo com o pmcedimento adminislrativo instâurado pelo Municipio de Nova Saíta Bárbarâ, objeto do pmrocolo no 9/2022, refercnle âo
têsso de dislensa de licitsçâo, pâra ÀQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRÂNJEIROS PARÂ A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, em

\-,ndimento a solicitação da Secreuria Municipal de Educação, Es?oíe e Cultura, e seodo atendidas as norÍnas legâis pertinentes e na forma do inciso [V,
do anigo ?5 da l-ei n' l4.l132021 , câracrcriza-se a refcrida dispensa de liciração.

DtsPE\SÂ t)E LtCITAC-iO N" r/2022

Nova Sanra Báóara PR,24102n022-

CLÁaDEMIR yÁLÉNo
Prefeito Municipal

ntsrtnsroruirrF
De acordo com o procedimento sdminisuativo instaurado pelo Municipro de Nova Santa BiírbaÍa, objeto do protocolo n" 10/2022, referente ao

processo de dispensa de licir,âçào. para CONTRATAÇÃo oe pessoa .lunlotcA PARA pRrsTAÇÃo DE sERvtÇos DE ARBITRÁGEI|
PÀRÁ O CAMPEONÂTO DE FUTEBOL DE CAMPO, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, e sendo
atendidas as norÍnas legais peÍtinentes e na fo.Ína do inciso , artigo 24, da Lei 8666193, cominado com o aí- 26 do mesmo dispositivo legal, caracleriza-
se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR,24n2nO22

CLIADEMTR VÁLÉRIO
Prefeito Municipal

ll - Atoi do Poder Lêgislstivo
Nâo há bti es ata a te data

Nãô há publicações para a presenle data

Dláío Oíclal Elêtrônlco do Município de Nova Santa BárbaÍa
Ruâ: WefÍedo Biltencourt de Moraês n'222 - Centro

Fone/Fâx: (43) 326M100
E-ínail: diaíioofciâl@nsb.pÍ gov.bí / pmr§b@nsb pí-gov bí

Site: www nsb PÍ-qov bÍ

Diârio Oficial Eletrônico
Muaicípio de t{ova Santa Bárbara - Paraná
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/âPrefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

Contrato no tU2022

coNTRATo euE ENTRE st FAZEM o MuNtctpto DE NovA slHtl gÁRglRÂ E R

EMPRESA LIGA NORTE PARA}IAEilSE DE FUTSAL, TENDO POR OBJETO A

commnçÃo DE pEssoA runíucl PARA pREsrAçÃo DE sERvtços DE

ARBITRAGEÍú PARA 0 CAÍrlPEot{ATo DE FUTEBOL DE CAlrPO.

Referente ao Processo de Dispensa de Licilação n.o tU2022

Pelo presente instrumento parlicular de contrato, vincuhdo ao Processo de Dispensa de

Licitação n.o 4lí2022, de um lado, o itUilrcíHO DE NOVA sAilfA gÁRelRA, pessoa jurídica de direito público

intemo, inscrita no CNPJ sob o no 95.56í.080/000160, com sede m Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n'2,
Cenfo, na cidade de Nova Santa Báóara,Paranâ, neste ato representado pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Claudemir

Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.69í.409-10,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado COiITRATANTE, e a empresa UGA }IORTE

PARÀilAENSE DE FUTSAL, inscrita no CNPJ sob n' 30.358.8701000í-06, com sede na Rua Marechal Deodoro da

Fonseca, SN - CEP: 86300000 - Baino: Cenfo, Comélio Proópio/PR, neste ato representado pelo Sr. Alexandre

Gonçalves l{elo, inscrito no CPF n" 877.255.339í5, RG n' 4.9Í14.90}7 doravante denominada COI{TRATA)A, em

conformidade com a Lei n0 8666, de 21 de junho de 1993, e posteÍiores, ajustam e celebram o presenle contralo, de

acordo mm as seguintes dáusulas e mndi@s a seguir estabelecklas e enunciadas:

cúusul-A SEGUNDA - DA PRESTAçÃO DOS SERVTçOS
Os sewiços deverão ser prestados no Campo Municipal de Futebol de Nova Santa Bárbara,

conforme tabela abaixo:

Datas Horários

06t03t2022 09:00-13:30-15:00

ITENS

LOTE:

00í -
Lote
00í

1 M22 Prestação de serviços de
aóitragem para o campeonato
de fiÍebol de campo, sendo 1

(um) arbifo e 2 (dcÍs) auxiliares e
36 partidas de jogos mm í2
times

UN 1,00 15.840,00 í 5.840,00

TOTAL 15.840,00

Rua Wdtuo BittencouÍt Moraes, 222 - Fone/Fax (0xx43) 3266-8100 - Nova Santa Bárba.a - PaÊná

Estado do Paraná
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

CúUSULA PRITEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a pÍestâÍ à CONTRATANTE serviços de arbitragem para o

campeonato de futebol de campo, conforme consta da troposta apresentada no Processo Dispensa de Licitação n.0

4/2022 e especificado abaixo:

Lote Item Codigo dc
produto/s

erviço

DescriSo do produtolserviço Marca

do
produto

Unidade

de

medida

Quantidade Preço
unitário

Preço total



Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara ?t
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

cúusuua rencErRA - Dos Ar{Exos coI{TRATUATS

Fazem parte inlegrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Dispensa de LicfaçÀo N.o 412022 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 29 de novembro de 2021.

pmÁCmfO PRI EIRO - As paÍtes dedaram ter pleno conhecimento que os documentos

mencionados nesta dáusula, sêÍão considerados suficientes para, êm conjunto com este

contrato, definiÍem seu objeto e a sua perfeita execu$o.

pmÁemfO SEGUT{DO - Em havendo dúvidas ou divergências entÍe os anexos e este

contrato, vale o contrato.

pmÁCnmO tnGHRO - A partir da assinatuÍa destê contrato, a ele passam a se vincular

todas as atas de reuniões dou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem

em alteraFes de qualquer mndição contÍatual, desde que devidamenle assinados pelos

representantes legais das paÍles.

CúUSULA QUINTA . Do PAGATE}ITo
O pagamento omnerá da seguinte forma: $% (cinquenta por cento) alé dia 151MD022 e

50% (cinquenta por cento), após â prestação dos serviços, mediante apresentaÉo da nota fiscal acompanhada da

2

1310u2022 09:00- 13:30- 15:00

20103t2022 09:00- 13:30- 15:00

27t03t2022 09:00-'13:30- 15:00

0310412022 09:00-13:30-15:00

10t04t2022 09:00-13:30-15:00

17104t2022 09:00-13:30-í5:00

09:00-13:30-15:00

01t05t2022 09:00- 13:30- 15:00

08t05t2022 09:00-í3:30-'15:00

15t05t2022 '13:30 - 15:00

22t0512022 '13:30 - 15:00

2910512022 í3:30 - í5:00

Rua Walfredo Bittencourt Moraês, 222 - Fon€r'Fax (0xx43) 326ffi100 - Novâ Santa BáÍbara - paraná

cúusul-A QUARTA - Do pREço

Para a prestaÉo dos serviços do obieto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se
obriga a pagar à CONTRATADA um valor tolal de R$ í5.8t111,00 (quinze mil, oilocerÍos e quaÍenta Íeais).

24t0412022



Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara 77

Estado do Paraná
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

certirião expedida conjuntamente pêla Secrelaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Proorradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cÍéditos Eibutários federais e à Dívida Ativa da Uniâo (DAU) por elas

administrados, indusive os crérlitos tÍibutários relativos às contibui@es sociais preüstas nas alíneas "a", 'b' e 'c' do

parágrafo únim do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às ontribui@es instituídas a tÍtulo de substituição, e às

mntribuiçoes deüdas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

PARAGRAFO Út{lCO - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal

no valor conespondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA SEXTA . DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão conhatual podeÉ ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos

casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as

partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo

licitatôrio, desde de que haja convenência da Adminislração.

PARÁGRAFO ÚillCO - Quando o vencedor der causa a rescisão do mntrato, além de multa

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contato e demais penalidades ptevistas, fica

su.leita a uma das seguintes sanÉes:

a) Advertênch;

b) Suspensão tempoÉria de participaçao em licitação e impedimento de contÍataÍ com a

Administração pelo prazo de atê 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou mnbataÍ com a Adminiskago Pública

enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que o proponente ressarcir a Administação pelos prejuízos resultantes, após

deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b'.

cúusuu sÉT[itA - DAS sAr{çoEs
Em oconendo inexecuÉo e/ou descumprimento das obriga@es assumidas neste contato

motivado pela CONTRATADA" responde es{á, nos termos da lei ciül por indenização integral. Sem preju ízo das

disposi@es anteriores, responde ainda, a título de dáusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cúusurr orrAvA - DA DorAçÃo oRçATEilTARTA

As despesas deconentes deste contrato conerão por conta da dotaÉo orçamentária no

cúusulÁ ilolrA - Do PRAzo DE ucÊilcÂ
O prazo de duração do mnfato a ser firmado entre as partes será de í20 (ceilo e vinte) dias,

ou seja, até 2{/06/2022.

3

2580 pt.oot.zt.ttz.otoo.zon lo F.e.90.39.00.00 lDo Exercício

Rua Walfuo Bittencourt Moraes, 222 - Fone/Fax (0xx43) 326ffi100 - Nova Santa Báóara - Paraná

Conta da
despesa Iunoona

programática

H,,il. fatrreza 
da desnesa 

lcruno 

da fonte



Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara ?8

Estado do Paraná
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

cúusur-l oÉcma. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São JeÍônimo da SeÍra - Paraná, para a solução das questões

oriundas do presente contrato, com expressa rerúncia de qualquer oltro, por mais yivilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente confato, em 03 (tês) vias de igual teor,

na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Báloar a, 251 021 2022.

I
Qâ

Claudomir Val&io

Prefeito Munkipal - Conffiante

Liga Norte Paranaense de Futsal - Contratada

de Lima
Fiscal responsável pelo acompanhamento do conlrato

4
Rua Wa,ftedo Bittencourl iiloraes, 222 - Fon€/Fax (0xx43) 326H'l0O - tlova Santa Báôa.a - Pd.an,á



uEi
MUNICPIO DEE"..ha,
Not À s^NÍA'ã-*-*
BÁRBAffA955
61oao(ml@

PODER EXECUTTVO

I
IIPBEüAÀ OFICIÂL -

de

I - Atos do Poder Erecutivo
DISPENSA DE LIC lrÀcÃo N" s/2022

De acordo com o procedimento adminisrativo instaurado pclo Municipio de Nova Santa Báôara, objeto do protocolo n'1112022,

nefererte ao proccsso de disÉnsa de liciração, para a CONTnATAçÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

sERvIÇos DE ARMAZENAMENTo, TRÂNspoRTE E DESTINÁÇÂo rlnll »n nrsÍnuos DoMICTLIARE§, em atendimento a

solicitação da Secretaria Municipal de ObrÀs, do Trabalho e Geraçào de Empregos, e sendo alendidas as normas legais peninentes e na forma do

\,,, 
iso II, aíigo 24, da Lei 86ó6/93, caracteriza-se a rcferida dispensa de licitação.

Nova Santa Báôara PR,25|Oü2022.

cLÁUDEMIR vlLÉnn
Prefeilo Municipal

EXTRATO DO CONTRATO NO 4/2022

REF.: Dtupensa de Licitrçio n.' 42022

PARTES: MunicÍpio de Novr Srnta Bárbara, pessoajuridica de direito publico intema, inscdta no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, cont

sede administrativa na Rua walfrcdo Bittercourt de Moraes, 222, e a empresa LIGA NORTE PARÀNÁENSE DE FUTSAL, ioscrila no CNPJ

sob n" 30.358.870/0001-06, com sedc na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, SN - CEP: 86300000 - Baino: Cen[o, Cornélio PÍocópio/PR.

C)BJETO: Corltratação de pessoa jurídic. para prestação de serviços de arbiaragem para o câmpeonâto de futebol de campo,

VÁLOR TOTAL: R$ 15.840,00 (quiuc mil, oitocentos c quareirtr reais),
pnazO on VICÊSCIA: 120 (cento e virre) dirs, ou seja, ató 24t0612022.

II -Âtos do Poder Legislstivo
Nào há te data.

Não há publicaçôes para a presenle data.

Diáío Oficial Eletrônico do MunlcÍplo dê Nova Santa Báóara
Ruâ: WâlÍÍedó Bitancourl dê Moràês n'222 - Ceniro

Fonê/Fax: {43) 32ô 100
E{nail: diâriooticial@nsb.pí.gov.bí / pmnsb@nsb.pÍ.9ov.br

Site: www.nsb.pr.gov.bÍ

79

RGrpo!.tvêt pêb Edlçio:
üô'^lca l[drto. Pro.nc.I . C,

Porta'rla n" OO8l2o75.

SECRETARIAT Secretaria Municipal de Ed8câçào, Esponc e Cultura.
D nCURSOS: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

\-,,PONSÁVEL JUÚDICO: Carmen Conez Wilcken, OÁB/PR no 22.932.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 2102n022.

rio Oficial Eletrônico
Município de l{ova Santa

Etliçio N' 2tó5 - Novd Sottts B!átb@a, Psroná. SEXTÁ-FDIRÁ,25 de FEI'EREIRO de 2022.

CLA UALERIO - Prefelto
- Paranâ

a

- Publicidrdê



MlMl2O22 0a:24 ' E-mail de lsmweb - Soluções para lnternet - Ao fiscâl do contato n'4/2022 - Âóitros 
8 0

licitacao licitacao <licitacâo@nsb.pÍ.gov.bÍ>$ ismWeb

Ao fiscal do contato n" 4t2022 - Árbitros
1 mensagem

SêtoÍ de Licitações - PÍefêituÍa lúunicipâl dê Nova Santâ BáÍbaÍa <licitacao@nsb.pr.gov.bÊ 25 de feverêko de 202212142
PaÍa: eudeslima 1 @outlook.com

Boa tarde,

Segue anexo cópia do contrato n" 412022, decorrente da Dispensa de Licitação n.o 412022, firmado
com a empresa LIGA NORTE PARANAENSE DE FUTSAL, inscrita no CNPJ sob n'
30.358.870/0001-06, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de
arbitragem para o campeonato de futebol de campo, a fim de que o mesmo se.ja acompanhado,
assegurando-se o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Art,

Elainê Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
Têlefonê/ Whatsãpp (43) 326ô{íí4

:l 4 2022 - ContÍato Dispensa 4 2022 - Aíbitragem.pdf
349K

hltps://mail.google.coÍÍúÍnâiUrro/?ik='1463514Md&view=ptasearch=all&permthíd=thread-â%3Ar3 100911265034ô12672&simpl=msg-â703Ac2831... 111
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PREFBruRA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
CHEK LIST

MODALTDADE: DISPENSA DE LICITAçÃO

N' h / coa.l

Rua Walfredo Bittcncoun de Moraes n'222, Centlo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santa
Bárbar4 Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wl,v.nsb.orLv.br

ESPECTFTCAÇÃO DOC OBS.
1 Capa do processo ttt
2 Ofício da secretaria solicitando tI(
J Efefgilq pedindo abertura do processo TK
4 Cotaçoes de preços '\k
Ã Licitaçáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇâo) u.(
6 Contabilidade à LicitaÇáo (Resposta dotação) t}(
7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) t,k
R Parecer Jurídico u\,(
o Edital de autorizaÇáo do Prefeito u(

10. Publicação Mural de Licitaçáo (TCE) i)K
11. Publicação (Diário OÍicial Eletrônico do Município). OK
12. Contrato ot(
13. Publicação do extrato do contrato (Diário OÍicial Eletrônico

do Município) QK
14. Cópia do contrato ao fiscal

ESTÂDO OO PARANA

NO



82

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORO
DISPENSA DE LICITAÇAO N" 4/2022

Aos 04 dias do mês de abril de 2022,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Dispensa de Licitação n" 412022, registrado em
24/02/2022, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 01 ao no 82, que corresponde a este termo.

l-. \k"^" \- S-,)A.
" LúàEfôdo[o'rsartos

Hto, d" Licitações

Rua Walfredo BinencouÍ de Moraes n" 222, Ccntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250{00 Nova Salta Btubar4 Paraoá
E-mail - licitacaoaísb.p..eov.b. - ww.\N.nsb.or.qov,br


