
CORRESPONDÊNCIA AOS CORRETORES DE SEGUROS ASSOCIADOS  OU 

INTERESSADOS A SE ASSOCIAREM AO SINCOR – PR 

 

ASSUNTO: NOVOS VALORES, COBRANÇA ÚNICA E FORMA DE 

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO SINCOR – PR. 

  

Caríssimos Amigos Corretores de Seguros, antes de mais nada queremos agradecer 

seu apoio e dedicação em estar conosco nesta luta para valorizar, desenvolver e 

defender nossa Categoria e Profissão. 

Estamos vivendo momentos em que necessitamos estar mais próximos e com eventos 

exclusivos para buscarmos em conjunto soluções para nossa classe. Para tanto e para 

termos representatividade forte, atuante e INDEPENDENTE, além da UNIÃO e de 

SUGESTÕES, necessitamos de recursos.  

Somos muitos no PARANÁ e para viabilizar o crescimento do número de 

ASSOCIADOS buscamos simplificar e unificar a Cobrança das Contribuições.  

Além disso alteramos a forma de cobrança da Corretora Pessoa JURÍDICA 

considerando o número de SÓCIOS como sendo a base para o cálculo do valor a ser 

pago pela mesma, conforme tabela abaixo:   

Tabela de Contribuição 2020 

Pessoa Jurídica 

No. De 
Sócios 

Valor da 
Contrib 
Anual 

à vista 
vcto 

28/02/2020 

(*)11 Parcelas 
Mensais 

1ª.20/02/2020 

1 1.210,00 1.089,00      110,00  

2 1.430,00 1.287,00      130,00  

3 1.672,00 1.504,80      152,00  

4 1.925,00 1.732,50      175,00  

5 2.167,00 1.950,30      197,00  

6 2.398,00 2.158,20      218,00  

7 2.640,00 2.376,00      240,00  

8 2.860,00 2.574,00      260,00  

9 3.135,00 2.821,50      285,00  

10 3.355,00 3.019,50      305,00  

11 3.597,00 3.237,30      327,00  

14 3.850,00 3.465,00      350,00  

CONDIÇÔES PGTO: A Vista – 10% desconto ou Parcelado 11 vezes de Fev a Dez., 

todo dia 20 de cada mês; 

FORMAS DE PAGTO: Boletos ou Cartão de Crédito; 

OBS: 1.Outra alteração importante foi a de que ao pagar o Valor da PESSOA 

JURÍDICA, os Corretores de Seguros SÓCIOS da mesma e que sejam HABILITADOS 

para a Profissão e/ou Responsável pela Jurídica, SÓCIO ou Não, serão 



automaticamente Associados como Pessoa Física, sem a necessidade de outra 

Contribuição como PF. Ao sair da Sociedade perdem essa condição. 

Desta forma, será extinta a CONTRIBUIÇÃO diferenciada para Corretor PF 

responsável por jurídica e o valor da Contribuição para CORRETORES DE 

SEGUROS PESSOA FÍSICA será de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), 

tendo igualmente o desconto de 10% (dez por cento) para pagamento à vista ou será 

pago em parcelas de R$ 65,00 (Sessenta e Cinco Reais) vencíveis mensalmente a 

partir de 20 de março de 2020 até 20 de DEZEMBRO de 2020. 

Em relação aos corretores que possuam faturamentos médio mensal 

inferior á RS 12.100,00  ou iniciantes com até 01 ano de atuação, pode ter a 

contribuição reduzida, limitada a 1% do faturamento médio mensal/ano conforme 

apurado para pagamento de imposto, sendo obrigatório a apresentação da guia e 

demonstrativo do cálculo de pagamento do imposto do mês, sendo que este 

enquadramento deverá ser renovado/comprovado anualmente e, não sendo, passa 

para o critério normal vigente para o exercício. O valor da contribuição para estes 

casos não poderá ser inferior à R$ 50,00 mensais para PJ e R$ 30,00 para PF.  

  De encontro a esta nova realidade, o SINCOR-PR passará a dedicar seus 

esforços e atendimento apenas aos associados e, em dia com suas contribuições.  

 Conforme já divulgado anteriormente, estas alterações foram aprovadas por 

unanimidade em Assembleia Geral Ordinária do SINCOR-PR,  no dia 18/11/2019. 

Esperamos poder continuar contando com a parceria de sempre, pois juntos 

somos mais fortes. Desta forma o seu sindicato continuará forte para atuar em defesa 

da categoria. 

 

 Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 Atenciosamente, 

 

 Wilson Pereira 

 Presidente do SINCOR-PR 


