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Comunidade PETiana: 
 
após proposição do Encontro de tutores(as) e CLAAs no XXIV ENAPET, em 15 de 
julho do corrente ano, na UFRN (Natal), referendada em 18 de julho pela Assembleia 
do encontro, a Diretoria da CENAPET reestruturou-se e criou uma Diretoria Financeira, 
com o intuito de: 
 
I – Controlar o recebimento das anuidades dos grupos associados, emitindo recibo de 
quitação do débito. 
 
II – Abrir, manter e controlar, débitos e créditos de contas correntes e aplicações 
financeiras da CENAPET. 
 
III – Proceder à assinatura de cheques e controlar regularmente o desembolso, em 
conjunto com o/a Presidente da CENAPET. 
 
IV – Elaborar a prestação anual de contas, até 31 de janeiro de cada ano, referente ao 
exercício financeiro do ano anterior. 
 
V – Submeter a prestação anual de contas ao Conselho Deliberativo da CENAPET, em 
um prazo de até 15 dias corridos após a elaboração, para sua apreciação e 
deliberação. 
 
VI – Atender, em tempo hábil, às demandas surgidas da avaliação da prestação de 
contas pelo Conselho. 
 
VII – Apresentar a prestação de contas no ENAPET seguinte. 
 
Outras deliberações convergentes do XXIV ENAPET conduzem a que a Comissão 
Executiva Nacional do PET-CENAPET passe a ser Pessoa Jurídica, ou seja, passe a 
ter CNPJ, para permitir adequadamente a arrecadação advinda dos grupos PET que 
desejem associar-se. A previsão, estabelecida no Estatuto, é de uma contribuição 
anual de R$ 100,00 de cada grupo PET, pagamento a ser efetivado até o dia 31 de 
janeiro de cada ano. 
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Durante a transição, para poder financiar as atividades, principalmente a presença da 
Diretoria em reuniões com a SESu/MEC, além de encargos jurídicos da criação de um 
CNPJ, enquanto não se crie uma conta em nome da CENAPET, as contribuições 
poderão ser enviadas para a conta de um dos Diretores Financeiros da CENAPET: 
 
Conta corrente do Banco do Brasil: 97069-7 
Agência: 188-0 
CPF: 078.791.585-88  
Titular: Vitor Hugo Santos Pinto 
 
Solicita-se que o comprovante de transferência/depósito seja enviado para o 
e-mail da Diretoria Financeira (financascenapet@gmail.com), para assim poder 
responder com o respectivo recibo, através do e-mail. 
 
Além das contribuições anuais, a CENAPET poderá receber doações em qualquer 
época do ano.  
 
Para dar maior transparência nas contas da CENAPET, criamos uma planilha on-line 
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rqtE2fOOTKNXvmiCPIGIuW0BqwgJcgb6Bw
7SePCwhIc/edit?usp=drive ) em que constam as receitas, despesas e o saldo corrente. 
Além disso, toda documentação (recibos, comprovantes, certificados) ficará disponível 
à comunidade PETiana 
(https://drive.google.com/folderview?id=1LonDPUgnEt4CI2Ret3FV0jOQT55h6q3b).  
 
Colocamo-nos à disposição para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir através 
do e-mail: financascenapet@gmail.com. 
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