
 
 

  
ATO Nº 01/2012 

  
SÚMULA: Fixa o valor da anualidade das taxas de manutenção, reativação e 

transferência de títulos da Colônia de Férias para o exercício de 2012. 

  

A Diretoria Executiva Estadual do SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais 

da Receita do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas 

pelo art. 36, § 2º, do Estatuto Social; 

  
RESOLVE: 

  
Estabelecer normas administrativas e fixar o valor da anualidade, taxas e 

demais obrigações financeiras, necessárias à regulamentação do uso da Colônia 

de Férias de Guaratuba pelos Usuários, conforme as disposições do artigo 101 

do citado Estatuto. 

  
1. DIREITO DE UTILIZAÇÃO E TAXA DE MANUTENÇÃO.    
  
O direito de utilização da Colônia de Férias de Guaratuba é assegurado ao 

Usuário que tiver quitado regularmente a anualidade, nos valores e prazos 

estabelecidos: 

1.1. O valor da Taxa de Manutenção referente ao exercício de 2012 será de 

R$ 600,00 (seiscentos reais). Opcionalmente, poderá ser paga com 

descontos, conforme tabela abaixo: 

  
Prazo 

  
Valor à vista 

  

 
Nº de 

Parcelas 
  

 
Valor da 

Prestação 

  
Até 30/06/2012 

  
R$ 420,00 

  
02 

  
R$ 210,00 

  
Após 01/07/2012 

  
R$ 600,00 

  
02 

  
R$ 300,00 

  



1.2. Será vedada a utilização da Colônia de Férias aos Usuários que tenham 

anualidades em atrasos; 

1.3. A Falta de pagamento de 02 anualidades ocasionará a suspensão do 

título de Usuário; 

1.4. Havendo atraso do pagamento da taxa de Manutenção por dois ou mais 

exercícios, o Usuário deverá pagar a Taxa de Reativação mais a 

anualidade do ano anterior e do em curso. 

  
2. TAXA DE REATIVAÇÃO. 

  
Para regularização do título com anualidade em atraso por dois ou mais 

exercícios, o Usuário deverá efetuar o pagamento da Taxa de Reativação e a Taxa 

de Manutenção do exercício anterior e do em curso.  

  
2.1. O valor da Taxa de Reativação será de R$ 1.000,00 (Um mil reais). 

2.2. O pagamento das referidas taxas poderá ser efetuado em até 3 parcelas. 

2.3. Decorrido o prazo de cinco anos sem que tenha havido qualquer 

manifestação do Usuário, o titulo será cancelado; 

  
3.  TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS. 
  
Ocorrendo interesse por parte do Usuário, o Título poderá ser transferido a 

terceiros, desde que com apresentação de documentação hábil comprobatória e 

autorização formal da Diretoria Executiva do SINDAFEP.   

  
Somente poderá ser transferido o título ativo e em dia com as obrigações 

financeiras; 

 

 Fica reservado à Diretoria Executiva o direito de não autorizar a transferência 

dos títulos nos casos de inidoneidade do requerente, casos em que serão 

submetidos à apreciação do Conselho de Representantes Sindicais- CRS. 

 

  



4.  DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE: 
  

4.1. 

4.1.1. Estatuto social; 

Se pessoa Jurídica; 

4.1.2. Certidão de registro na JUCEPAR; 

4.1.3. Declaração de desistência do Sócio; 

4.1.4. Documentos de origem do Título ou declaração de extravio; 

4.2. 

4.2.1. RG e CPF ; 

Se pessoa física: 

4.2.2. Documentos de origem do Título ou declaração de extravio; 

  
5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

  

5.1. Os recibos emitidos deverão ter a identificação funcional do agente 

cobrador, bem como a sua assinatura; 

5.2. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da DEE, e 

encaminhados ao CRS, conforme dispõe o Estatuto do SINDAFEP. 

   

6. Este ato entrará em vigor no dia 4 de janeiro de 2011, ficando revogado o Ato 

de nº 01/2010 e demais disposições em contrário. 

  

   Curitiba, 2 de janeiro de 2012. 

 

  

 

Agenor Carvalho Dias 

Presidente 

 
 
 

Osmar de Araújo Gomes 

Vice-Presidente de Administração 
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