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Novas normas para pagamentos à FOP

Caros Clubes Associados,

Conforme aprovado por unanimidade na última Assembleia Geral da FOP pelos Clubes presentes,

informamos todos os clubes acerca das novas normas dos pagamentos a efetuar  pelos  clubes

associados à FOP. Os pagamentos abrangidos são de anilhas, de frentes e cartões de gaiolas, bem

como o pagamento dos julgamentos das exposições. Estas normas encontram-se em vigor desde a

data da última AG, ou seja 30 de Abril de 2014.

Pedidos de Anilhas - A partir da data do fecho oficial, os clubes estão obrigados a pagar as anilhas

até oito dias  após o fecho de cada pedido.  Caso os  Clubes não cumpram o seu pedido  será

suspenso no fornecedor.

Frentes de gaiolas e cartões FOP -  Todos os artigos mencionados que sejam requisitados à FOP,

terão de ser pagos antecipadamente. Neste contexto, esclarece-se que só haverá despacho ou

ordem para levantamento do referido material  após  comprovativo do pagamento efetuado na

conta da FOP.

Despesas com os julgamentos das Aves - Na próxima época de julgamentos em 2014, voltaremos

ao processo de cobrança do julgamentos das aves no local e após a finalização dos mesmos (em

vigor 0,50 € por ave) por um juiz previamente nomeado pelo CTJ/FOP. Caso por qualquer motivo

de força maior, isso não seja possível, o Clube em questão terá que liquidar o valor em causa no

prazo  de  8  (oito)  dias,  enviando  o  respetivo  cheque  ou  o  comprovativo  da  transferência  ao

tesoureiro da FOP.  Caso o Clube não cumpra estas normas perderá o Clube em questão, o direito

de beneficiar da ajuda da FOP no pagamento das despesas com a diária e as deslocações dos

juízes na próxima exposição que efetuar. 

Relembramos ainda que os clubes estão obrigados à conferência das anilhas e ao seu registo no



site da FOP até quinze dias após o envio efetuado pela FOP. A FOP através do site dos CTT, dispõe

da informação da data em que os seus Clubes receberam efetivamente as anilhas, sendo que os 15

dias, contarão apenas a partir dessa data. Findo esse período, o pedido será considerado correto,

não havendo direito a qualquer reclamação.

Aproveitando o envio desta informação, indicamos aos clubes que já se encontram disponíveis no

site da FOP as datas do Internacional COM e Campeonato Nacional a realizar sob égide da FOP.

Melhores cumprimentos.

Pela Direção da FOP,

José Paulo Correia
(Secretário Geral da FOP)
j.p.correia@fop.com.pt
http://fop.com.pt
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