
 
 

 

 
NOTÍCIA IMPORTANTE 

 

EMISSOR: TESOURARIA CEI. 

ENDEREÇO: INSTITUIÇÕES DO MEMBRO CEI. 

ASSUNTO: PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES CEI. 

 

Queridos irmãos do CEI! 
 
Complementando as informações enviadas por e-mail em 04 de abril e atendendo as deliberações 
da Assembléia Geral do CEI de 5.4, a tesouraria informa que a regularização da contribuição 
estatutária (USD100 por ano) e outras doações ao CEI poderão ser efetuadas utilizando o sistema 
PayPal, obedecendo as seguintes instruções: 
 
 1. É necessário ter uma conta PayPal física ou de empresa 
 
2. O usuário do PayPal pode fazer pagamentos com o cartão de crédito nacional ou internacional 
(Visa-MasterCard ou American Express) ou pagar com o saldo disponível em sua conta PayPal (Para 
adquirir este saldo, o usuário poderá vender produtos ou serviços utilizando o PayPal ou efetuar 
uma recarga via boleto diretamente pela conta PayPal). 
  
Se o destinatário não tiver uma conta do PayPal, este lhe envia um e-mail com detalhes sobre 
como abrir uma conta. 
 
O pagamento/recebimento poderá ser feito em até 25 tipos de moeda diferentes. 
 
Não existem taxas de manutenção, anuidade ou mensalidade por manter uma conta aberta, pois 
as taxas do PayPal são cobradas somente por recebimento de pagamento, ou seja, as taxas são 
deduzidas do valor recebido e são de responsabilidade do prestador de serviço. 
 
NOME DA CONTA PAYPAL: CONSELHO ESPIRITA INTERNACIONAL 
e-mail: internacionalconselhoespirita@gmail.com 
se necessário: CNPJ 02.469.711/0001-35 
 
As contribuições ou doações poderão também ser efetuadas diretamente na conta CONSELHO 
ESPIRITA INTERNACIONAL do Banco do Brasil, agência 3599-8, conta corrente 106.238-7, onde 
houver esta opção. 
 
Solicitamos aos países que ainda não o fizeram, como forma de contribuir com o caixa do CEI, 
possam regularizar 2020, 2019 e 2018, ou de uma vez, ou em parcelas, de acordo com a condição 
de cada um. E aos países que tiverem dificuldades econômicas que nos comuniquem para que seja 
feito um rateio com os de melhores condições financeiras, visando oferecer condições para o CEI 
 cumprir com sua missão. 
 
Agradecemos e nos colocamos a disposição no helioblume@gmail.com ou telefone 
55.61.999676746 com whatsapp, para esclarecimentos. 
 
Obrigado! 
Helio Blume 
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