
CAMPEONATO “REGIONAL SUL TRAP” 

Regulamento do Campeonato Regional Sul Trap/2022. 

 

1. Objetivos: 

a) Regulamentar o Campeonato Regional Sul Trap no ano de 2022 - https://regionalsultrap.com.br/. 

b) Fomentar clubes e “principalmente” novos atletas promovendo competições no esporte tiro ao 

prato modalidade “Trap Americano”. 

c) Reduzir custos de deslocamentos, hospedagens, alimentação promovendo uma competição 

regional. 

d) Reduzir custos de insumos (munição e pratos) sempre que possível realizando provas em datas 

do Campeonato da LNTP. 

 

2. Modalidades: 

a) Nesta edição de “Regional Sul Trap 2022”, o campeonato será disputado na modalidade Trap 

Americano, sendo elas divididas em Trap Single 50 Individual, Trap Double 50 Individual, Trap 100 

Individual e Trap por Equipes. 

 

3. Categorias: 

a) Na edição do campeonato de 2022, o Trap Single 50 e Trap Single 100 serão restritos a uma 

única categoria single que aglutinará todos masculinos juntos: junior, senior, master e veteranos, 

mas será criada uma nova categoria no feminino, sendo ela: Damas. No caso do Trap Double 50 

Double, será uma única categoria a qual aglutinará todos masculinos juntos: junior, senior, master 

e veteranos, inclusive as damas. 

 

4. Classes:  

a) Nesta edição de 2022, o campeonato na categoria Trap Single 50 terá 6 (seis) classes: “A” – “B” 

– “C” – “D” – “E” – “DAMAS”, sendo assim dividida:  

CLASSE A Média acima de 96% de acertos 48 a 50 pratos 

CLASSE B Média de 90% a 95,99% de acertos 45 a 47 pratos 

CLASSE C Média de 80% a 89,99% de acertos 40 a 44 pratos 

CLASSE D Média de 74% a 79,99% de acertos 37 a 39 pratos 

CLASSE E Média abaixo de 73,99% Abaixo de 36 pratos 

DAMAS LIVRE LIVRE 

 

b) Nesta edição de 2022, o campeonato na categoria Trap Double 50 terá duas classes: “A” e “B”, 

sendo assim dividida: 

CLASSE A Média acima de 80% de acertos 40 a 50 pratos 

CLASSE B Média abaixo de 79,99% de acertos Abaixo de 39 pratos 
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c) Nesta edição de 2022, o campeonato na categoria trap 100 single terá 6 (seis) classes: “A” – “B” 

– “C” – “D” – “E” – “DAMAS”, sendo assim dividida:  

CLASSE A Média acima de 96% de acertos 96 a 100 pratos 

CLASSE B Média de 90% a 95,99% de acertos 90 a 95 pratos 

CLASSE C Média de 80% a 89,99% de acertos 80 a 89 pratos 

CLASSE D Média de 74% a 79,99% de acertos 74 a 79 pratos 

CLASSE E Média abaixo de 73,99% Abaixo de 73 pratos 

DAMAS LIVRE LIVRE 

 

5. Classificação e Reclassificação para 2022:  

a) O ranqueamento (classificação) dos atletas para a edição de 2022 será obtido através de uma 

reclassificação após o Playoff/2021, realizando média ponderáda, ou seja, uma soma entre os 

quatro melhores resultados entre as 5 etapas de clubes de 2021 com o PlayOff, obtendo o 

percentual para as classes do tópico anterior. Para atletas com participações inferiores a quatro 

serão classificados de acordo com o número de participações que realizaram. 

b) A classificação para atletas novos, ou seja, os não ranqueados na edição do ano anterior, será 

feita através do “resultado” (escore) obtido na primeira participação (etapa) que o atleta participar 

(“resultado por etapa” é o melhor escore obtido entre a inscrição e a reinscrição).  

c) Os atletas que participam de campeonatos estaduais e nacionais e estão ranqueados como 

“AAA, AA e A”, serão automaticamente classificados como “A” neste campeonato. 

d) O atleta no ranqueamento ou na reclassificação, poderá optar por participar em classes 

superiores a que for ranqueado ou reclassificado. 

e) Após a QUINTA etapa (Prova Regional Ouro – Peso 2) será feita uma reclassificação com os 

escores obtidos nas etapas em que os atletas participaram.  

f) Ao final do Grande Prêmio Regional Sul – PlayOff de 2022 será feita uma nova reclassificação 

para a Edição de 2023.  

g) Para a próxima edição em 2023, a reclassificação será através dos cinco melhores resultados, 

descartando os três piores entre as 8 Etapas de clubes e a prova Regional Ouro (peso 2) somado 

ao Grande Prêmio Regional Sul – PlayOff (peso 3). Para atletas com participações inferiores a 

quatro serão classificados de acordo com o número de participações que realizaram. 

 

6. Regularização do Clube e dos Atletas: 

a) O clube para sediar a prova deve estar devidamente regulamentado, possuir Certificado de 

Registro em dia perante o Exército Brasileiro e de acordo com todas as normas e legislações 

vigentes. 

b) O atleta para participar das provas também deve estar devidamente regulamentado, possuir 

Certificado de Registro em dia perante o Exército Brasileiro e de acordo com todas as normas e 

legislações vigentes.  



c) O atleta não precisa ser filiado ao clube que irá defender. 

d) O atleta também poderá optar em atirar avulso, sem vinculo com nenhuma das equipes 

participantes. 

e) O atleta que atirar pelo menos uma etapa vinculado a uma equipe, não poderá atirar por outra 

equipe. 

f) O clube que desejar participar do campeonato Regional Sul Trap, deverá comunicar o 

administrador. 

  

7. Calendário: 

a) O calendário das provas foi assim definido para o ano de 2022: 

ETAPA PESO DATA EQUIPE LOCAL DE REALIZAÇÃO 

(1ª) X1 17 a 20/02/22 C. C. T. Alberto Scheidt Criciúma 

(2ª) X1 24 a 27/03/22 SORTEIO SORTEIO 

(3ª) X1 21 a 24/04/22 C. T. Fumacense Morro da Fumaça 

(4ª) X1 12 a 15/05/22 C. C. T. Combate Araranguá 

(5ª) X2 02 a 05/06/22 PROVA REGIONAL OURO Sorteio equipes 2021 

(6ª) X1 07 a 10/07/22 SORTEIO SORTEIO 

(7ª) X1 25 a 28/08/22 CCTU – Urussanga Urussanga 

(8ª) X1 06 a 09/10/22 CTA – Araraguá Allwo Araranguá 

(9ª) X3 17 a 20/11/22 GRANDE PRÊMIO 

REGIONAL SUL – PLAYOFF 

Sorteio equipes 2021 

( - Criciúma) 

 

b) As datas que não foram preenchidas pelos clubes serão sorteadas entre os clubes participantes 

na primeira prova. 

 

8. Valores:  

a) Valores Prova: 

Modalidade Custo Total - R$ Pratos - R$  Clube – R$ Organização R$ 

Inscrição Trap 50 R$ 130,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 10,00 

Reinscrição Trap 50 R$ 90,00 R$ 60,00 R$ 20,00 R$ 10,00 

Double Trap 50 R$ 130,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 10,00 

Double Trap 50 R$ 90,00 R$ 60,00 R$ 20,00 R$ 10,00 

Inscrição Trap 100 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 10,00 

Reinscrição Trap 100 R$ 160,00 R$ 120,00 R$ 30,00 R$ 10,00 

 

b) Almoço: Até o limite de R$ 50,00 por pessoa. 



c) Munição: Até o limite de 10% acima do valor do custo da caixa de 25 tiros. Fica ressalvado que 

o Clube não é obrigado a fornecer munição para venda aos atletas. 

d) No valor da inscrição e da reinscrição haverá taxa de organização de R$ 10,00 que será para 

realizar um caixa a fim de custear troféus, medalhas (apenas do Grande Prêmio Regional Sul – 

Playoff) e despesas do campeonato. 

e) O clube que sediar a prova, somente é obrigado a servir almoço no sabado e domingo. Acaso 

outro clube venha fazer um almoço/churrasco nas dependencias do clube sede, se compromente 

ao pagamento de uma taxa de 6 (seis) almoços. 

 

9. Equipes: 

a) Cada equipe que irá participar no campeonato 2022, se compromete em levar no mínimo cinco 

atletas em todas as etapas, na prova Regional Ouro (peso 2) e no Grande Prêmio Regional Sul – 

PlayOff (peso 3).  

b) A equipe que não cumprir requisito de quantidade mínima de atletas do item anterior na edição 

2022, poderá não sediar prova na edição 2023. 

b) Não há número máximo de atletas por equipe. 

c) O atleta classificado como “A” deverá participar de no mínimo CINCO etapas das OITO (sete 

etapas referentes aos clubes e a prova Regional Ouro), além do Grande Prêmio Regional Sul – 

PlayOff, sob pena de ter seu resultado retirado do computo para equipe. 

d) Após a QUINTA etapa (etapa Regional Ouro), as equipes participantes deste campeonato, não 

poderão inscrever atletas de outros clubes ranqueados como AAA, AA e A em campeonatos 

estaduais ou nacionais.Contudo estes atletas poderão atirar como avulso. 

 

10. Requisitos dos Clubes: 

a) O clube para sediar uma etapa deve ter suas pedanas homologadas conforme as normas e 

medidas da ATA/LNTP. 

b) O clube para sediar uma etapa deve possuir no mínimo duas pedanas com máquinas 

automáticas e aparelhos de phono-pull, montadas e em pleno funcionamento no dia da competição. 

c) O prato a ser utilizado, conforme acordo na reunião do dia 22/05/2021, será da empresa 

“Eurotarget”, patrocinador do campeonato. 

d) O clube ficará obrigado a fornecer almoço (VENDA) e, também gratuitamente até 10:30 da manhã 

uma mesa com café e lanche (biscoitos, salgadinhos entre outros). 

e) A equipe que sediar a prova deverá disponibilizar no mínimo um computador e impressora para 

lançamento das inscrições, planilhas e resultados durante a prova. 

f) A equipe que sediar a prova deverá ter uma secretaria para a cobrança dos valores e registro das 

planilhas durante a prova. 

g) É de responsabilidade da equipe sediante o lançamento das planilhas (resultados) da etapa até 



no máximo 24 horas posteriores ao evento no site oficial do campeonato 

(https://regionalsultrap.com.br). 

h) É de responsabilidade da equipe sediante fornecer juízes, marcadores, repositores de pratos e 

demais colaboradores para a boa realização do evento. 

i) O clube sediante deve possuir uma sede para refeições e disponibilizar banheiros suficientes aos 

atletas. 

j) O clube sediante ficará obrigado a abrir à secretaria no máximo às 09:00 horas na data da prova, 

bem como o início das provas a partir deste horário. 

l) O clube sediante ficará obrigado a custear toda a premiação da etapa. 

m) O clube sediante arcará com as despesas de alimentação e inscrições do “Administrador do 

Regional Sul Trap”. 

n) O clube sediante em suas áreas externas permitirá, aos “patrocinadores do campeonato”, expor 

banner, estandes e até mesmo produtos sem a cobrança de taxas. O clube sediante não é obrigado 

a disponibilizar espaço fechado e coberto aos patrocinadores. 

o) O clube sediante fica obrigado a constar em seu marketing de prova os patrocinadores oficiais 

do evento. 

p) O clube sediante deverá se programar com antecedência minima de 45 dias a compra dos pratos 

para o evento. 

 

11.  Regras da Competição: 

a) O campeonato Regional Sul Trap terá provas de 50 e 100 pratos single, além de prova de 50 

pratos double, sendo permitido uma única reinscrição. 

b) O atleta que participar do campeonato Trap Single 100, poderá utilizar a soma dos escores da 

inscrição e da reinscrição do Trap Single 50 como resultado de inscrição do Trap Single 100. Caso 

o atleta desejar, ele poderá realizar uma reinscrição somente para o Trap Single 100. 

c) Para efeitos de competitividade, disciplina e arbitragem será utilizado o item 2.10 (Regras da 

Competição) do Regulamento da LNTP, excetuando os critérios de desempate. 

d) O campeonato será disputado em 7 (sete) etapas de clubes, Regional Ouro (peso 2) e mais o 

Grande Prêmio Regional Sul - Playoff (final – peso 3).  

e) A prova Regional Ouro terá peso 2 (dois) e o Grande Prêmio Regional Sul - Playoff terá peso 3 

(três) tanto para a competição individual como para clubes.  

f) Esclarece-se que a prova Regional Ouro será considerada como etapa extra de clubes. O atleta 

ou clube que por motivo de força maior não poder participar da prova Regional Ouro, poderá utilizar 

seu menor resultado entre todas as etapas participadas (exceto o Grande Prêmio Regional Sul – 

Playoff), multiplicado por 2 para fins de resultado da prova Regional Ouro, para que não fique 

excluido de competir no campeonato. 

g) Serão considerados vencedores individual por classes os atletas detentores dos maiores 

escores. 
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h) Serão considerados vencedores por clube, as equipes que obtiverem o maior escore pelo 

somatório de 5 (cinco) melhores resultados de seus atletas no Trap Single 50. Apesar de ser 

permitido reinscrição para atletas, a equipe poderá utilizar somente 1 (um) resultado por atleta. 

i) Para o resultado final do campeonato Regional Sul Trap, tanto individual como por equipes serão 

computados os 5 melhores resultados mais duas vezes o resultado do Regional Ouro mais três 

vezes o resultado do Grande Prêmio Regional Sul - PlayOff. 

j) A juria do campeonato será composta por um presidente ou representante autorizado de cada 

clube sede mais o Sr. Valdir Abel, o Sr. Everaldo G. de Almeida, o Sr. Giovani M. Suriz, Diretores 

Técnicos da LNTP e o Sr. Everaldo G. de Almeida Jr., Administrador do Campeonato Regional Sul 

Trap.  

l) A juria de prova será composta pelo representante do clube sede mais o Sr. Valdir Abel, o Sr. 

Everaldo G. de Almeida, o Sr. Giovani M. Suriz, Diretores Técnicos da LNTP e o Sr. Everaldo G. de 

Almeida Jr., Administrador do Campeonato Regional Sul Trap.  

m) O clube sede poderá a seu critério abrir suas pedanas na véspera da prova para treinos. 

n O clube sede, no dia da competição sempre dará prioridade ao atleta competidor, porém caso 

haja vaga nas planilhas, o clube sede, a seu critério, poderá liberar vagas para treinos. 

o) Os atletas que utilizarem espingardas semiautomáticas somente serão permitidas quando 

contiverem o limitador de ejeção de cartucho (clip ou semelhante) ou se o atirador posicionado ao 

lado no qual ela ejeta o cartucho deflagrado seja avisado previamente e dê o seu consentimento 

(Item 15 – Safety, pág. 18 das regras da ATA). 

p) Antes no início da prova, o clube sede deverá realizar a cerimónia de hasteamento das bandeiras 

juntamente com a execução do hino nacional.   

 

12.  Critérios de Desempate Individual no Regional Sul Trap 2022: 

a) Como as provas de Trap Single 50, Trap Double 50 e Trap Single 100 permitem inscrição e 

reinscrição, “Não haverá vantagem para quem obteve o resultado na inscrição ou na reinscrição, 

pois ambas tem o meso peso”. 

b) No site do evento, https://regionalsultrap.com.br, será digitado o espelho das súmulas de cada 

série (súmula eletrônica), de cada competidor inscrito. Desta forma, o critério “Count-Back” será 

viável e seguro para desempate individual e nos resultados do Campeonato Regional Sul Trap”. 

c) Em caso de empate entre escores de atletas (da mesma classe), ao final de cada etapa de clubes, 

da prova Regional Ouro (peso 2) e na prova do Grande Prêmio Regional Sul – PLAYOFF (peso 3), 

serão adotados os seguintes critérios para desempate: 

1º) COUNT-BACK: Em caso de empate perderá o atleta que errar o primeiro prato na contagem 

para trás “Count-Back”, do último ao primeiro prato. 

2º) Persistindo o empate, ganhará o atirador que obter o maior resultado na última série (25 tiros), 

persistindo verifica-se a penúltima. 

3º) Persistindo o empate, ganhará o atleta que obteve o maior resultado no somatório da inscrição 
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e reinscrição.  

4º) Persistindo o empate, “Count-Back” no somatório (sucessivo) da inscrição e reinscrição. 

5º)  Para os casos de 100% de acertos, ou seja, os atletas que na inscrição e reinscrição tenham 

acertado 100% dos alvos (100/100 ou 200/200 pratos), serão considerados todos campeões em 

suas classes da etapa (nestes casos não haverão segundos ou até terceiros lugares).  

 

13. Critérios de Desempate Equipes no Regional Sul Trap 2022: 

a) Em caso de empate entre escores das equipes, ao final de cada etapa de clubes, da prova 

Regional Ouro (peso 2) e na prova do Grande Prêmio Regional Sul – PLAYOFF (peso 3), serão 

adotados os seguintes critérios para desempate, na seguinte ordem:  

1º) Maior número de escores perfeitos (50/50);  

2º) Maior número de escores (49/50);  

3º) Dos resultados de 49/50, 48/50, e assim sucessivos (escolhendo-se o melhor resultado com 

melhor Count-Back da equipe para comparação). 

 

14. Critérios de Desempate para o Campeonato: 

a) No caso de empate de atletas no campeonato, serão adotados os seguintes critérios para 

desempate, na seguinte ordem: 

1º) Maior numero de partições de etapas dos clubes. 

2º) Maior número de escores perfeitos (50/50 ou 100/100);  

3º) Maior número de escores dos resultados assim sucessivos (escolhendo-se o melhor resultado 

com melhor Count-Back da equipe para comparação). 

 

b) Em caso de empate entre as equipes no campeonato, serão adotados os seguintes critérios para 

desempate, na seguinte ordem:  

1º) Maior número de participação da equipe completa com no mínimo 5 atletas no campeonato. 

2º) Maior número de escores perfeitos (50/50);  

3º) Maior número de escores (49/50);  

4º) dos resultados de 49/50, 48/50, e assim sucessivos (escolhendo-se o melhor resultadocom 

melhor Count-Back da equipe para comparação). 

 

15. Das Premiações e Regras para os Sorteios: 

a) Serão premiados nas etapas de clubes (peso 1), na prova Regional Ouro (peso 2) e na prova do 

Grande Prêmio Regional Sul – PLAYOFF (peso 3), com medalhas, para o Trap Single 50, Trap 

Double 50 e Trap Single 100, os cinco primeiros melhores atletas de cada classe. 

b) Será premiada somente a equipe vencedora em cada etapa de clubes (peso 1), na prova 

Regional Ouro (peso 2) e na prova do Grande Prêmio Regional Sul – PLAYOFF (peso 3) com um 



Troféu de campeão. 

c) As medalhas serão entregues pelo presidente ou representante do clube que sediou a prova, na 

etapa posterior, exceto o caso do Grande Prêmio Regional Sul – PLAYOFF, que será feito no jantar 

de encerramento. 

d) Serão premiados no Campeonato Regional Sul Trap individual (final) o primeiro ao terceiro lugar 

de cada classe com um Troféu, nas categorias Trap Single 50, Trap Double 50 e Trap Single 100. 

e) Serão premiados no Campeonato Regional Sul Trap por equipe (final) do primeiro ao terceiro 

lugar com Troféus. 

f) O clube sorteado para realizar o Grande Prêmio Regional Sul – PLAYOFF, deverá ofertar um 

jantar ao final da competição, para premiação dos atletas e sorteio dos prêmios. 

g) No Grande Prêmio Regional Sul – PLAYOFF, além da premiação (troféus e medalhas) haverá 

sorteio de prêmios para os participantes ofertados pelos patrocinadores e apoiadores, os quais 

serão divulgados no site https://regionalsultrap.com.br. 

h) Para concorrer aos sorteios dos prêmios é necessário que o atleta participe no mínimo de CINCO 

etapas das OITO (sete etapas referentes aos clubes e a prova Regional Ouro), além do Grande 

Prêmio Regional Sul – PlayOff (peso 3). Além disso, é obrigatório que o atleta esteja presente no 

momento do sorteio e, caso não esteja, o prêmio será novamente sorteado entre os presentes. 

i) O ganhador do sorteio das armas de fogo, as quais se encontram no Brasil, ou qualquer prêmio 

que tenha custo de transferência, deverá o sorteado custear toda a documentação para 

transferência do arma ou do bem. Poderá o sorteado indicar beneficiado desta arma endossando 

para terceiros, se assim desejar. 

j) Quanto ao sorteio de arma que se encontra fora do Brasil, deverá o ganhador retirar na sede da 

empresa ou no país que o patrocinador indicar. O ganhador deverá custear todas as despesas com 

transporte, CII - Certificado Internacional de Importação, eventuais honorários de despachantes 

aduaneiros, taxas de exportação pagas às autoridades do país de origem, impostos e despesas 

aduaneiras decorrentes da importação no Brasil para nacionalização da arma. Poderá o sorteado 

indicar beneficiado desta arma endossando para terceiros, se assim desejar. 

l) O ganhador de um dos prêmios maiores (assim compreendidos com valor acima de R$ 4.000,00) 

no sorteio não poderá concorrer aos demais prêmios nos sorteios. 

 

 

16. Disposições Finais e Outras Informações: 

a) Os casos, normas e fatos não previstos neste Regulamento serão julgados pela juria, represada 

pelos presidentes ou representante autorizado de cada clube sede mais o Sr. Valdir Abel, o Sr. 

Everaldo G. de Almeida, o Sr. Giovani M. Suriz, Diretores Técnicos da LNTP e o Sr. Everaldo G. de 

Almeida Jr., Administrador do Campeonato Regional Sul Trap. 

b) Os clubes nomearam em 22/05/2021 como administrador do Campeonato Regional Sul Trap o 

sr. Everaldo Goulart de Almeida Junior, a quem ficará responsabel pelo andamento. 
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c) O administrador irá providenciar uma conta poupança para depósito da taxa de organização, com 

a prestação mensal das contas no site oficial http://www.regionalsultrap.com.br. 

d) As medalhas das provas serão de cor única para fins de premiação. 

e) O calendário do ano posterior ao campeonato realizado será de acordo com a classificação das 

equipes, que irão escolher as datas por ordem de classificação. 

f) As equipes que já sediaram a prova Regional Ouro (peso 2) e o Grande Prêmio Regional Sul – 

PlayFOff, ficam fora da disputa para que haja uma rotatividade entre os clubes, sendo que, após 

todas as equipes terem sediado, reiniciará o sorteio com todas as equipes. 
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ANEXO I – TABELA DE CUSTOS. 

 

a) TABELA CUSTOS REGIONAL SUL TRAP: 

Modalidade Custo Total - R$ Pratos - R$ Clube – R$ Organização R$ 

Inscrição Trap 50 R$ 130,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 10,00 

Reinscrição Trap 50 R$ 90,00 R$ 60,00 R$ 20,00 R$ 10,00 

Double Trap 50 R$ 130,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 10,00 

Double Trap 50 R$ 90,00 R$ 60,00 R$ 20,00 R$ 10,00 

Inscrição Trap 100 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 10,00 

Reinscrição Trap 100 R$ 160,00 R$ 120,00 R$ 30,00 R$ 10,00 

 

 

b) TABELA CUSTOS LIGA NACIONAL TIRO AO PRATO: 

Modalidade Custo Total Pratos Taxa Clube Taxa LNTP 

Trap 100 Single R$ 280,00 R$ 120,00 R$ 80,00 R$ 80,00 

Trap 100 Double R$ 280,00 R$ 120,00 R$ 80,00 R$ 80,00 

Trap 200 Single R$ 400,00 R$ 240,00 R$ 80,00 R$ 80,00 

• O Atleta que escolher pagar pelo site da LTNP, terá um desconto de R$ 10,00 na taxa da 

LNTP, pagando apenas R$ 70,00, ou seja, no custo total deverá deduzir R$ 10,00. 

 

 

c) TABELA CUSTOS MISTA ENTRE LNTP E REGIONAL SUL TRAP: 

Modalidade Custo Total Pratos Taxa Clube Taxa LNTP Taxa Reg. 

Trap 100 Single 

(LNTP + Regional) 
R$ 380,00 R$ 120,00 R$ 160,00 R$ 80,00 R$ 20,00 

Trap 100 Double 

(LNTP + Regional) 
R$ 380,00 R$ 120,00 R$ 160,00 R$ 80,00 R$ 20,00 

Trap 200 Single 

(LNTP + Regional) 
R$ 500,00 R$ 240,00 R$ 160,00 R$ 80,00 R$ 20,00 

• O Atleta que escolher pagar pelo site da LTNP, terá um desconto de R$ 10,00 na taxa da 

LNTP, pagando apenas R$ 70,00, ou seja, no custo total deverá deduzir R$ 10,00. 

 


