D.F. 001.20
Curitiba, 10 de fevereiro de 2020

COMUNICADO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 002/20
A Federação Paranaense de Basketball, através do Departamento Financeiro divulga neste
documento as regras para Negociação de Saldos Devedores e para Inscrição e Pagamento de
Competições de 2020, conforme segue abaixo:

a) SALDOS DEVEDORES
Para terem direito de Participação em Competições da FPRB, Acesso a Registros, Transferências
e aos Serviços de Arbitragem, os Clubes/Entidades que possuem débitos de anos anteriores devem
saldar esses valores em no máximo 3 parcelas (FEV/MAR/ABR 20).

b) INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÕES – SISTEMAS DE CIRCUITOS

- Os Clubes/Entidades só poderão participar das competições de 2020 após saldarem/negociarem seus
débitos de anos anteriores.
- Os Clubes/Entidades só poderão participar das competições de 2020 após saldarem/negociarem OS
VALORES DE ANUIDADE E TAXA GERAL em no máximo 4 parcelas (FEV/MAR/ABR/MAI 2020).
- Para realizar a Inscrição nas Competições Alvo (Encontros Regionais, Taças Paraná e Campeonatos
Estaduais), as equipes deverão:
1 - Realizar o Pagamento Integral da Taxa de Inscrição, conforme Nota Oficial – Regimento de Taxas
2020 a ser lançada nos próximos dias;
2 - Envio desse comprovante de pagamento para os Departamentos Financeiro e Técnico
(tecnico@basqueteparana.com.br;

daniel@basqueteparana.com.br;

financeiro2@basqueteparana.com.br) em até 20 dias antes da competição;
3 - Envio do Ofício de Inscrição para o Departamento Técnico

(tecnico@basqueteparana.com.br;

daniel@basqueteparana.com.br) em até 20 dias antes da competição.
***OBS: Clubes/Entidades, mediante negociação com Depto Financeiro poderão inscrever-se através de
pagamento de 40% da Taxa (20 dias antes da competição) e 60% no prazo máximo de 7 dias (úteis) após o término
do evento.

c)
-

INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÕES – SISTEMA DE TURNO E RETURNO
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-
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saldarem/negociarem OS VALORES DE ANUIDADE E TAXA GERAL em no máximo 4 parcelas
(FEV/MAR/ABR/MAI 2020).

Para realizar a Inscrição nas Competições desse tipo, as equipes deverão:
1 - Realizar o Pagamento de 40% da Taxa de Inscrição, conforme Nota Oficial – Regimento de Taxas
2020 a ser lançada nos próximos dias;
2 - Pagamento de mais 20% da Taxa de Inscrição após 30 dias do início da competição;
3 - Pagamento de mais 20% da Taxa de Inscrição após 60 dias do início da competição;
4 - Pagamento dos últimos 20% da Taxa de Inscrição após 90 dias do início da competição;

5 - Envio desse comprovante de pagamento para os Departamentos Financeiro e Técnico
(tecnico@basqueteparana.com.br;

daniel@basqueteparana.com.br;

financeiro2@basqueteparana.com.br) nas datas previstas acima;
6 - Envio do Ofício de Inscrição para o Departamento Técnico

(tecnico@basqueteparana.com.br;

daniel@basqueteparana.com.br) em até 20 dias antes da competição;
***OBS: Clubes/Entidades, mediante negociação com Depto Financeiro poderão inscrever-se através de
pagamento de 40% da Taxa (20 dias antes da competição) e 60% no prazo máximo de 7 dias (úteis) após o término
do evento.

d) REGISTROS E TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E NACIONAIS
Em 2020, todas as taxas de registros e de transferências estaduais e nacionais deverão ser
quitadas à vista.
Dê ciência, registre-se e cumpra-se.

___________________________________
PRESIDENTE
MARIVAL ANTONIO MAZZIO JUNIOR

