D.F. 007.20
Curitiba, 21 de outubro de 2020

COMUNICADO DEPTO FINANCEIRO 007/20

A Federação Paranaense de Basketball, através da Vice Presidência, divulga neste documento
informações sobre PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO no Campeonato Estadual Masculino – Série Prata
conforme segue abaixo:

1) A participação na competição está condicionada ao envio do ofício de inscrição até dia 30 OUT 20,
conforme data determinada pelo Departamento Técnico;

2) A participação na competição está condicionada ao pagamento da TAXA GERAL/envio do empenho
assinado até o dia 30 OUT 20 e envio do comprovante para o e-mail (daniel@basqueteparana.com.br/
contato@basqueteparana.com.br);

3) A participação na competição está condicionada ao pagamento da taxa de inscrição/envio do empenho
assinado do 1º Circuito até o dia 30 OUT 20 e envio do comprovante para o e-mail
(daniel@basqueteparana.com.br/ contato@basqueteparana.com.br);
4) Os demais circuitos sempre deverão ser pagos 5 dias úteis antes de sua realização.
Em caso de não cumprimento dessas regras a equipe infratora será EXCLUÍDA da tabela de jogos da
competição e estará sujeita às medidas administrativas (multas, suspensões, etc) previstas no Regulamento
Geral de Competição (Art. 112 e demais artigos) e sob escrutínio das regras do Tribunal de Justiça Desportiva
da FPRB.

TAXAS – C.F. 001.20 Regimento de Taxas 2020
TAXA GERAL
ITEM

VALOR (R$)

REFERÊNCIA

Taxa Geral *

R$ 1.000,00

Taxa Única

**Todas as equipes participantes das competições da deverão pagar uma única vez, a TAXA GERAL, independentemente
do número de competições disputadas. Esse valor será creditado às essas equipes que poderão utilizá-lo ao final do ano
ou em 2021 para pagamento de qualquer taxa federativa (transferências, arbitragem, etc) ou compra de bolas. Poderão
ainda ter este crédito devolvido.
Esta taxa tem por objetivo ser um instrumento concreto de aplicação de multas (WXO, desistência de sediar, etc).

EQUIPES FILIADAS
TAXA DE INSCRIÇÃO DE COMPETIÇÃO

VALORES

CAMPEONATO ESTADUAL ADULTO MAS (SERIE PRATA)

R$ 1.170,00 (por circuito)

**Importante lembrar que nas taxas acima já está incluso o valor de transporte dos oficiais de arbitragem.
ENTRETANTO, valores de alimentação e hospedagem (se for o caso) são de responsabilidade do SEDIANTE do circuito.

EQUIPES NÃO FILIADAS
TAXA DE INSCRIÇÃO DE COMPETIÇÃO PARA NÃO FILIADOS

VALORES

CAMPEONATO ESTADUAL ADULTO MAS (SERIE PRATA) – Não Filiado

R$ 1.170,00 (por circuito) + R$
600,00 (única)

**Importante lembrar que nas taxas acima já está incluso o valor de transporte dos oficiais de arbitragem.
ENTRETANTO, valores de alimentação e hospedagem (se for o caso) são de responsabilidade do SEDIANTE
do circuito.
Dê ciência, registre-se e cumpra-se.

FABÍOLA VILA DOS SANTOS
Vice Presidente - FPRB

