
Anuidade 2019 
 
Em conformidade com a deliberação da reunião de Conselho Nacional realizada em 
dezembro/2018, o valor da anuidade 2019 foi baseado nos índices do governo federal, 
considerando todas as despesas fixas, parciais e aproximadas, considerando também a 
situação econômica do País nos últimos anos. 
 
Segue abaixo as categorias de associados e formas de pagamento: 
 

Categoria do Associado: 
  

1 – ASSOCIADO EFETIVO E COLABORADOR (PESSOA FÍSICA) 
 
a)Pagamento em cota única R$ 408,00 ou em 2 parcelas de R$ 204,00, ou 3 parcelas 
de R$136,00. 
 
Opções de Pagamento: 
 
1º) – Caso desejar pagamento por boleto bancário, deverá enviar sua solicitação para e-
mail financeiro@saopauloabpp.com.br 
 
2º) – Pag Seguro 

 
 
Caso ocorra atraso no pagamento das parcelas haverá cobrança de atualização pelo 
índice IGPM/mensal. 
 
B) O associado deverá enviar escaneado para e-
mail financeiro@saopauloabpp.com.br o comprovante de conclusão do curso, seu 
CPF e RG. 
  
  

2 – ASSOCIADO INSTITUCIONAL (PESSOA JURÍDICA) 
 
Pagamento em cota única de R$938,00. 
Caso ocorra atraso no pagamento das parcelas haverá cobrança de atualização pelo 
índice IGPM/mensal. 

 
b) Enviar scaneado o contrato social da empresa para financeiro@saopauloabpp.com.br 
 

3 – ASSOCIADO ESTUDANTE (EM CURSO DE GRADUAÇÃO O 
 
a) É obrigatória à apresentação de Declaração de Matrícula e Frequência, com timbre 
e assinatura da instituição para comprovar escolaridade (data de expedição de até 
no máximo 90 dias) e enviar para e-mail financeiro@saopauloabpp.com.br, antes da 
escolha da forma de pagamento, validando a situação de estudante. 

b) Pagamento em cota única de R$204,00, ou em 2 parcelas de R$ 102,00. 
 
 
Opções de pagamento: 
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1º) – Caso desejar pagamento por boleto bancário, deverá enviar sua solicitação para e-
mail financeiro@saopauloabpp.com.br 
 
2º) – Pag Seguro 

 
 
Caso ocorra atraso no pagamento das parcelas haverá cobrança de atualização pelo 
índice IGPM/mensal. 
 

4- ASSOCIADO TITULAR 
 
Conforme deliberação pelo conselho em Dezembro/2018 a 1º titularidade será 
paga integralmente para ABPp – Nacional, os demais  associados titulares 
pagarão a 1º parcela em sua seção de origem e a 2º parcela para Nacional, 
posterior ao pagamento total a Nacional emitirá a carteirinha de associado 
titular. 
- 1º parcela no valor de R$ 204,00 – até 10/03/2019 – Seção São Paulo, O associado 
titular deve fazer o pedido do boleto para e-mail financeiro@saopauloabpp.com.br 
 
Após pagamento para a Seção São Paulo, será enviado comunicado para ABPp – 
Nacional para emissão 2º parcela. 
 
- 2º parcela no valor de R$ 204,00 – até 10/05/2019 – ABPp - Nacional 
 
  

5 – CARTEIRINHA DO ASSOCIADO 
 
A carteirinha do associado será enviada após a quitação integral da anuidade vigente. 
As carteirinhas vencem no mês de março do ano corrente. 
Sem mais, 
ABPp – Seção São Paulo 
Diretoria Executiva. 
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