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RESOLUÇÃO / DIRETORIA EXECUTIVA     Nº 001/2020. 
 

Brasília/DF, 30 de Março de 2020. 
 
 
 

                                                         Dispõe sobre os valores de contribuição  
                                   de ingresso e mensalidades  

 

 

 

  A Diretoria Executiva da ANACSS, no uso das suas atribuições 

previstas no art. Art. 59 , parágrafo 1º, do seu Estatuto; 

 

   CONSIDERANDO o disposto no Artigo 59, parágrafo 1º que 

dispõe que as contribuições devidas pelos sócios da ANACSS serão na forma 

de mensalidades e contribuições especiais. 

Parágrafo 1º – O valor das mensalidades a serem pagas pelos sócios será 

fixado pela Diretoria Executiva da ANACSS, até o limite de 3% (três por cento) 

calculado sobre o valor do vencimento básico inicial da categoria funcional do 

sócio; 

  CONSIDERANDO  a necessidade de iniciar  o processo de 

filiação dos integrantes da Carreira do Seguro Social, 

 

                    RESOLVE: 

 

               Art. 1º Estipular contribuição de ingresso (em única parcela) para 

todos os associados no valor de R$ 26,37( vinte e seis reais e trinta  sete 

centavos ), equivalente a 4%(quatro) do valor do vencimento básico do nível 

auxiliar A I. 
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  Art. 2º Definir  as mensalidades nos termos e limites das disposições 

estatutárias, equivalente a 3%(três) calculado sobre o valor do vencimento 

básico inicial da categoria funcional do sócio, a saber: 

              

        I – Nível Auxiliar                      R$ 19,77 

                  II -  Nível Intermediário            R$ 23,75      

                  III-  Nível Superior                   R$ 29,93 

 

              Art. 3º  Será acrescido os custos com pagamento em boleto bancário 

de R$ 2,90(dois reais e noventa centavos), se for o caso dessa modalidade de 

pagamento. 

             Art. 4º  Definir a mensalidade dos sócios contribuintes no valor de  R$ 

30,00( trinta reais) e para estagiários e ex-estagiários o valor de R$ 20,00(vinte 

reais ) 

           Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua assinatura, 

devendo ser publicada na página eletrônica da Associação. 

 

 

CLODOALDO B NERI JUNIOR 

Presidente.  
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