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Prezados Associados! 

 

Lembrem-se que os pagamentos deverão ser realizados 
mediante transferência ou depósito bancário junto ao Banco do 
Brasil, agência 3273-5, conta 18.951-0, variação 51 (poupança), 
em nome da Tesoureira Nayanne Costa Freire (CPF 052.698.549-61), 
com vencimento no 5º dia de cada mês. 

Faz-se OBRIGATÓRIO o envio do comprovante por e-mail 
(financeiroassedepar@gmail.com) para baixa, o título do 
comprovante referente ao mês de junho deverá ser da seguinte forma: 

Contribuição = JUNHO/2018 – Nome Completo 

No comprovante é necessário constar: Data da transação, 
número da conta de destino e nome da titular da conta de destino, 
valor transferido/depositado, nome do titular da transferência ou do 
depósito. 

Para cálculo do valor da contribuição, acessem: 
http://www.defensoriapublica.pr.def.br/modules/conteudo/conteu
do.php?conteudo=544. A tesouraria calcula 1% da soma dos valores 
contidos na coluna E (Remuneração) e na coluna H (Função de 
Confiança ou Cargo em Comissão) e, para o cálculo das contribuições 
a serem depositadas em junho/2018 foram considerados os valores 
do “Relatório de pagamento do mês de maio em xlsx”. 

Em breve será enviado o Relatório de Transparência do primeiro 
trimestre (Abril, Maio e Junho) com a listagem dos associados e 
valores recebidos para conferência de todos. 

A ASSEDEPAR fica à disposição de seus associados para 
eventuais esclarecimentos e sugestões sobre o presente relatório.  

Um ótimo dia!  

ASSEDEPAR 

 

 

 

Artigo 13 – Aos associados compete: 

II. Satisfazer as obrigações sociais e pagar, pontualmente, suas 
mensalidades ou taxas, servindo a filiação como autorização para desconto 

em folha de pagamento da contribuição, de acordo com percentual indicado 

em estatuto ou aprovado em Assembleia Geral, por 2/3 dos presentes. 

 

Artigo 32 – À Assembleia Geral compete: 

VI. Fixar o valor das contribuições mensais de seus associados em não mais 
que 1% (um por cento) da remuneração percebida pelo associado, 

percentual este que passa a viger com a aprovação do presente estatuto em 

Assembleia, sendo admitido o desconto em folha de pagamento, devendo a 

contribuição ser depositada em conta bancária indicada pelo Conselho 

Administrativo, com aprovação pelo Conselho Deliberativo, sem prejuízo da 
devida prestação de contas na forma estatutária. 
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