
ATO Nº 09/2005

SÚMULA: Define  as  normas  para  utilização  do  Salão  de
Festas da Sede.

A Diretoria  Executiva do SINDAFEP – Sindicato dos Auditores
Fiscais  da  Receita  do  Estado  do  Paraná,  no  uso  das
atribuições conferidas pelo artigo 36, do Estatuto Social,

R E S O L V E:

- Estabelecer  as  seguintes  normas  para  utilização  do
Salão  de  Festas  da  Sede  do  SINDAFEP,  sito  à  rua
Alferes Ângelo Sampaio, 1.793, em Curitiba – Pr.

1. DO USO: 
1.1 -  O  salão  de  festas  destina-se  ao  uso  exclusivo  dos

filiados  do  SINDAFEP,  em  dia  com  suas  obrigações
estatutárias,  para  a  realização  de  festas  de
confraternização ou reuniões  entre  filiados  e  ou seus
familiares;

1.2 –  A  utilização  se  dará  de  forma  graciosa,
obedecendo-se a disponibilidade do mesmo;

1.3 –  O  pedido  de  reserva  deverá  ser  efetuado  por
escrito  e  firmado  pelo  próprio  filiado,  com
antecedência mínima de 24 horas;

1.4 –  O  período  de  utilização  encerra-se,
impreterivelmente, à 0:00 hora (meia-noite);

1.5 –  O  fil iado  receberá  e  entregará  o  salão  limpo,  bem
como  as  suas  dependências,  seus  utensíl ios  e
pertences;



1.6 –  O filiado fica responsável  pelos atos praticados por
seus  convidados,  inclusive  pelos  danos  causados  ao
patrimônio do SINDAFEP;

1.7 – É vedada a utilização do salão para fins comerciais,
político ou religioso, por pessoas estranhas ao quadro
associativo,  salvo  quando  convidado  por  filiado,  bem
como a sublocação a terceiros;

1.8 –  O  SINDAFEP  não  se  responsabiliza  por  qualquer
objeto deixado no interior do salão de festas;

1.9 –  O  cometimento  de  qualquer  infração  sujeitará  o
infrator  à  penalidade  prevista  no  Estatuto  Social,
independentemente  da  responsabilidade  civil  e
criminal.

2. DA CAUÇÃO;
2.1 - No  recebimento  das  chaves  do  salão,  o
filiado deixará um cheque-caução, nominal e cruzado,
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), destinado ao
ressarcimento de eventuais prejuízos causados;
2.2  –  Na  devolução  das  chaves,  em  não  havendo
qualquer  dano  ou  prejuízo,  o  cheque-caução  será
devolvido ao emitente;

3. DISPOSIÇÕES FINAIS:

3.1  –  O  presente  ato  entra  em  vigor  nesta  data,
ficando revogado o Ato nº 02, de 02 de janeiro de 2.002.

Curitiba,  01  de  novembro  de
2.005.

José  Carlos  Carvalho
Presidente

                                  

   Leodil João Staut 
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