INSTITUTO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA MILITAR DO BRASIL

ANUIDADE

Referências: Estatuto (Art 59 / § 4º; Art 24/letra d e 25); e
Assembleia Geral Extraordinária, de 04 de abril de 2017.

1. VALORES (em Reais)
Associados
Titulares
Correspondentes no Brasil
Aspirantes

Pagamento efetuado até a data de
10 Maio
10 Jul
10 Dez
31 Dez
500,00
600,00
800,00
1.000,00
250,00
300,00
400,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Pagamento
após 31 Dez
Art 59 / § 4º
Art 24/d e 25
Art 24/d e 25

2. COMO EFETUAR O PAGAMENTO
a. pessoalmente - na sede do Instituto, a um dos Diretores Financeiros (1º ou 2º) ou, na
ausência destes, a qualquer integrante da Diretoria, sendo-lhe fornecido um recibo; cheque
cruzado, nominal a “INSTITUTO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA MILITAR DO BRASIL”;
b. pessoalmente, na sede do Instituto, com cartão de crédito ou débito;
c. transferência ou depósito bancário - em espécie ou em cheque, identificando o
depositante, em nome do Instituto, no Banco do Brasil S/A (Código 001), agência 2496-1
(Palácio Duque de Caxias), conta nº 380.116-0. CNPJ do IGHMB: 30.278.931/0001-17;
d. Identificação do depósito - caso este não seja feito (por exemplo, depósitos de
envelopes em caixas eletrônicos, internet ou outras transferências), utilizar o “Código dos
Centavos”, para que seja possível identificar o associado pagador:
- acrescer, ao valor a ser depositado, uma quantidade de centavos referentes à Cadeira
ocupada; as de número superior a 100 terão acrescidos 1,00 (um real) mais os centavos; por
exemplo, Cadeira nº 023, valor “X” (que varia, conforme a categoria do associado e a data do
pagamento), mais 0,23 (23 centavos); Cadeira nº 123, valor “X” mais 1,23 (um real e 23
centavos);
- são exceções os pagamentos dos Associados Aspirantes, que não ocupam Cadeiras, e,
também, dos pagamentos vencidos, pois são acrescidos de multas, que acarretarão centavos;
todos estes terão, necessariamente, que identificar os depósitos: ou fazendo-os pessoalmente ou,
efetuando transferências/depósitos, enviando cópias dos recibos bancários.

OBSERVAÇÃO - estamos planejando, junto ao Banco do Brasil, a confecção de boletos.
Contudo, isto ainda levará certo tempo até a implantação.
Manteremos os associados informados.

