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EDIÇÃO ESPECIAL  

REGRAS PARA PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS 

PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ARTESÃOS ASSOCIADOS A 

REGIONAL DE CIDADANIA ATIVA 

  

A Rede Regional de Cidadania Ativa através de sua Diretoria traz ao conhecimento de seus associados as 

regras aprovadas para o pagamento das contribuições associativas para as Organizações Sociais e Artesões 

associados decididos em assembleia geral realizada no dia 26 de abril de 2019. 

A Assembleia votou e aprovou os novos valores para as contribuições associativas para o ano de 2019 

ficando assim estipulados os referidos valores: 

I. Organizações Sociais que possuem funcionários contratados em seus quadros de colaboradores 

pagarão o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 

II. Organizações Sociais que possuem apenas voluntários entre seus quadros de colaboradores 

pagarão o valor de R$ 20,00 ( vinte reais) 

III. Artesões associados pagarão R$ 15,00 (quinze reais) 

 

 

Ficou decidido também que a data do vencimento será todo dia 10 de cada mês a partir da assembleia 

 

As formas de pagamento poderão ser: 

 

a) Diretamente na sede da Rede situada a Rua Treze de Maio nº 1.026-B centro de Capão Bonito, em 

dinheiro ou cheque onde receberão recibo no ato do pagamento. 

 

b) Através de boleto bancário a ser solicitado com antecedência através de oficio formalizando  os 

pedidos que passarão a  ser emitidos mensalmente e enviados a Oscs e com as despesas bancarias 

com as emissões correndo por conta da organização associada solicitante. 

 

c) Deposito bancário feito diretamente na conta bancaria da Rede Regional de Cidadania no Banco 

SICRED, agencia local de Capão Bonito: Ag. 0753 ; conta Corrente nº 22656-4 e com posterior envio 

do comprovante  de deposito através de e-mail direcionado a Rede contato@rederegional.org.br 

Diretoria da Rede 

Nós da Rede Informativo  
Informativo eletrônico produzido pela Comunicação da Rede Regional de Cidadania Ativa Rua Treze de Maio, nº 1.026-B, Capão Bonito – SP  

Telefone: (15) 3542-1370 e E-mail: contato@rederegional.org.br   
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