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EDITAL DA AMP–ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ. 
 
 
 A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 76.694.132/0001-22, com endereço na 
Praça Osório, nº 400, sala 401, Curitiba, Estado do Paraná, através do presente EDITAL, comunica a 
todos os associados que promoverá eleições para a escolha da sua nova Diretoria no dia 03/04/2017, a 
partir das 09 horas, na sede da entidade. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 5º do Estatuto da AMP lembramos que 

votar e ser votado é direito privativo dos associados que estejam em dia com suas obrigações 
estatutárias, nos seguintes termos: 

 

Artigo 5º – Votar e ser votado nas Assembleias Gerais é direito privativo dos 
associados efetivos que estejam em dia com suas obrigações estatutárias, nos 
seguintes termos: 
I - O direito de votar dos associados efetivos será exercido pelo Prefeito no 
efetivo exercício do mandato na data da convocação, ou pelo vice-prefeito em 
seu impedimento, mediante procuração por instrumento público. 
II - As candidaturas deverão constar de chapas completas e deverão ser 
apresentadas com anuência expressa dos candidatos, sendo que para concorrer 
os associados deverão quitar os últimos 06 (seis meses) de contribuições 
financeiras em favor da entidade, em até 30 dias antes da data da eleição, sob 
pena de indeferimento da candidatura. 
III - O direito de votar nas Assembleias Gerais de Eleição compete com 
exclusividade aos associados efetivos, que para tanto deverão quitar o último 
mês de contribuição financeira em favor da entidade, em até 30 dias antes da 
data da eleição, sob pena de impedimento de votar. 
 

 
 

 
 

Curitiba, 23 de fevereiro de 2.017. 
 
 
 
 

RICARDO ANTONIO ORTINÃ 
Presidente da AMP  


