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Ofício n. º 032 /2021                                       Curitiba, PR, 09  de Janeiro de 2021 
 
 
Documentos para filiação de Clube e Associações para o ano de 2021. 

 

O presidente da FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO, Sr Jesuel 

Laureano Souza, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da presente 

Instrução Normativa, institui e disciplina o regramento e processamento das filiações de 

entidades em seu quadro associativo, conforme segue: 

 

As entidades solicitantes deverão ter o seu estatuto em conformidade com as normas 

emanadas da FPFS, CBFS e FIFA em que fique evidente a finalidade da prática desportiva, 

sob pena de indeferimento do pedido; 

 

As entidades solicitantes deverão ter sua função executiva sendo exercida, 

exclusivamente, por seu presidente ou Chefe do Executivo (prefeito), no caso de prefeituras; 

O pedido de filiação deverá estar em papel timbrado do clube ou município, assinado 

pelo presidente ou Prefeito e dirigido ao presidente da FEDERAÇÃO PARANAENSE DE 

FUTSAL 

 

Destarte, tem o presente a finalidade de informar os documentos necessários para 

solicitação de pedido de Filiação de Clubes e Associações para a temporada 2021 junto à 

FPFS, e deverá ser acompanhado da seguinte documentação, sob pena de indeferimento: 

 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FILIAÇÃO/ATUALIZAÇÃO. 

(CNPJ DE CLUBES OU ASSOCIAÇOES) 
- 01 (Uma) Cópia da Ata de Fundação (Registrada em cartório) 
- 01 (Uma) Cópia do Estatuto e suas alterações (Registrado em cartório) 
- 01 (Uma) Cópia do cartão de CNPJ/ME 
- 01 (Uma) Ata de Posse da Diretoria atual devidamente registrada no cartório competente 
- 01 (Uma) Relação de diretoria completa (atual) com nome, e-mail e telefone (whatsapp) 
- 01 (Uma) Cópia do Alvará Municipal em vigência.  
- 01 (Uma) Cópia Certidão Simplificada (Junta Comercial) ou de Breve Relato (Cartório) 
- Ofício solicitando filiação e/ou Atualização anual 
- COMPROVANTE DE PAGAMENTO:  Anuidade e Inscrição (2021), pagamento da anuidade 
conforme Regimento de Taxas 
- Certidão Negativa de Débitos da Tesouraria da FPFS e da Secretaria do TJD 
- Nome do responsável, Endereço para contato, telefone e e-mail 
- FICHA DE CADASTRO CBFS 2021 (Obrigatório o preenchimento digitado) 
- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E CONFIRMAÇÃO: Ficha de Inscrição e Confirmação na 
Competição. 

 

 

http://www.futsalparana.com.br/
mailto:fpfs@futsalparana.com.br


Todo e qualquer pagamento junto a FPFS, deverá ser realizado via DEPÓSITO, 
através:  
 
FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO  
CNPJ: 75.971.564/0001-70 
BANCO: Itaú Agência 4012 Conta Corrente 14.758-5  
 

A FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO terá o prazo de 10 (dez) dias 

úteis, a contar do recebimento dos documentos, junto ao comprovante de depósito de filiação, 

para emissão do parecer, via ofício da entidade, efetivando ou não, o pedido de filiação. 

 

A documentação deverá ser enviada para o endereço de E-mail: 

registro@futsalparana.com.br ,departamento de Registro da FEDERACAO PARANAENSE DE 

FUTEBOL DE SALAO entender que a documentação de filiação está incompleta, poderá 

solicitar a complementação da mesma, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias, para tanto 

 

Assinado Digitalmente 

Jesuel Laureano Souza 
Presidente da FPFS 
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Confederação Brasileira de Futsal 
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CADASTRO DE CLUBE 

Nome Oficial: 

Nome Fantasia: 

C.N.P.J.  Nº: 

Banco: Agência: Conta Corrente:

Endereço: 

CEP: Bairro: Cidade:

Telefone: E-mail:

Presidente: Assinatura:

Vice-Presidente: Assinatura:

Responsável Credenciado: Assinatura: 

Mandato: Filiado da Federação: 
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