ANUIDADES 2018/2019
I)

Anuidade:
•
•
•
•

•
II)

Associados Efetivos (pessoas físicas)2: 1 salário mínimo3 (R$ 954,00) + taxa de associação
para novos associados4 (R$ 300,00).

III)

Associados Apoiadores (pessoas jurídicas)5:
•
•
•

IV)

Empresas de pequeno porte ou escritórios com até 5 sócios: 2 salários mínimos
(R$ 1.908,00) + taxa de associação para novos associados apoiadores (R$ 500,00).
Empresas de médio porte ou escritórios com até 10 sócios: 3 salários mínimos (R$
2.862,00) + taxa de associação para novos associados apoiadores (R$ 500,00).
Empresas de grande porte ou escritórios com mais de 10 sócios: 5 salários
mínimos (R$ 4.770,00) + taxa de associação para novos associados apoiadores (R$
500,00).

Dados Bancários:
•
•
•

1

Cobrança: 1x por ano.
Data Base: Agosto.
Novos associados: Pagamento pro rata + taxa fixa de associação.
Inadimplência (não pagamento no mês da data base): (i) Suspensão dos direitos
políticos (votar, ser votado e integrar a diretoria, comitês e comissões – art. 6º, IV
Estatuto); (ii) Exclusão do nome no site (com exceção dos associados fundadores);
e (iii) exclusão do mailing: e-mail e whatsapp (associados fundadores, efetivos ou
apoiadores).
Vigência: Novas regras entram em vigor a partir de agosto/20181.

Banco: Itaú (347) – Agência 0367 – Conta 15444-0
Favorerecido: Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (CNPJ/MF nº
23.160.832/0001-70).
Comprovante: Deverá ser encaminhado para financeiro@ibdee.org.br

2

Conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária de 2018.
Art. 6º, “c” do Estatuto do IBDEE.

3

Considera-se o salário mínimo nacional vigente. Valor definido no Decreto nº 8.618/2015.

4

Considera-se novos associados aqueles aprovados após agosto/2016.

5

Art. 6º, “d” do Estatuto do IBDEE.
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FICHA DE INSCRIÇÃO ASSOCIADO EFETIVO

DADOS PESSOAIS
Nome:_______________________________________________________________________
RG:____________________ CPF:____________________ Data de Nascimento:___/___/______
Endereço:_____________________________________________________________________
Bairro:_____________________ Cidade:______________________ Estado:________________
CEP:_______________ Telefone Fixo (___) _______________ Celular (___) ________________
E-mail:________________________________________________________________________

DADOS PROFISSIONAIS
Atividade Profissional (Empresa/Cargo):_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Informações Acadêmicas (Instituição, Curso e Conclusão): ________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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CARTA DE REFERÊNCIA
Nome do Associado que propôs a filiação:____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Nos termos do art. 5°, alínea “e”, do Estatuto Social, venho através da presente, requerer a filiação
ao Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial – IBDEE.

______________________ ___/___/______

_______________________________

Local e Data

Assinatura
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TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

Eu, ____________________________________, portador da cédula de identidade
nº______________, órgão emissor__________, CPF nº _______________, declaro
para os devidos fins estar ciente dos objetivos do IBDEE e me comprometo a cooperar
para a consecução dos seus fins;
Declaro conhecer, cumprir e respeitar o Estatuto Social, o Código de Conduta e demais
regulamentos do IBDEE;
Declaro ainda não ter incorrido, não estar respondendo, nem ter sido condenado por
sentença transitada em julgado por crime praticado contra o Patrimônio, contra a Fé
Pública, contra a Administração Pública, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra
as Relações de Consumo e contra as normas de defesa da Concorrência;
Declaro, por fim, estar ciente de todos os direitos e obrigações estatutárias os quais
me comprometo a seguir.

______________ ___/___/_____

________________________

Local e data

Assinatura

_____________________________________________________________________________
Av. Paulista, 1294, Conj. 12-A, Sala 3, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-915
ibdee@ibdee.com

