
 

 

 
 

Termo de Associação à ASSICOM  – Programa Conectados – V3 

TERMO DE ASSOCIAÇÃO À ASSICOM - 
Associação das Empresas e Usuários das Tecnologias da Informação e Comunicação 

Programa Conectados 

 

 
ASSICOM – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS E USUÁRIOS DAS 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, com sede 

na Av. Das Nações Unidas, 14401, Unidade 1011, Torre Office 

C2 – Tarumã, São Paulo – SP, CEP: 04730-090. 

 

A ASSICOM é uma associação sem fins lucrativos destinada a 

mobilizar, sensibilizar e contribuir para que seus associados 

tenham mais conhecimento e mais qualidade de acesso aos 

meios de comunicação e uso da tecnologia da informação e 

telecomunicação. 

 
A sustentação financeira da ASSICOM é viabilizada por 

indivíduos ou empresas associadas que se identificam com 

seu objetivo e possuem interesse em partilhar dos benefícios 

e vantagens advindas da atuação da ASSICOM, seja por meio 

das contribuições associativas, seja através de patrocínio a 

projetos e apoio de diversos tipos para a realização das 

atividades específicas as quais se destina a associação. 

 
1. Informações Gerais 

 
 

A ASSICOM agrega em seu quadro de associados indivíduos e 

empresas, de qualquer tamanho ou setor, que compartilham 

os benefícios obtidos nos campos das tecnologias da 

informação e comunicação. 

 
Para a efetivação de sua associação ou de sua empresa à 

ASSICOM, são imprescindíveis a observância e a aceitação do 

presente Termo de Associação, que norteia a ação e as 

relações entre as empresas associadas e a ASSICOM, bem 

como de seu Estatuto Social, que está disponível no portal da 

ASSICOM: www.assicom.org.br 

 
 

2. Associação 
 

 
Ao clicar a caixa de seleção na página do endereço eletrônico 

do programa, manifestando com isto inequivocamente o 

aceite quanto às condições expressas neste termo de adesão, 

como também presentes no estatuto da ASSICOM, este 

disponível no portal www.assicom.org.br, o interessado 

torna-se associado à entidade supracitada. 

Após a solicitação de associação, o associado receberá, por 

correio e/ou e-mail, a confirmação de sua aceitação como 

associado da ASSICOM. 

 
3. Contribuições 

 
 

3.1. Contribuição Associativa 
 

 
A ASSICOM mantém e organiza as suas atividades com 

recursos provenientes da contribuição de seus associados. 

Atrasos no pagamento podem ter um impacto significativo no 

orçamento da associação. Com o objetivo de criar uma 

sistematização para as contribuições dos associados, a 

contribuição associativa deverá ser paga pelo associado 

mensalmente. 

 
3.2. Valor da Contribuição 

 
 

Os indivíduos associados à ASSICOM contribuem com um 

valor fixo mensal para sustentar as atividades desta entidade. 

 
O valor atual da contribuição mensal tem como base R$ 2,90 

(dois reais e noventa centavos) por unidade de acesso ao 

benefício(s) escolhido(s) pelo associado individual 

participante do programa Conectados. 

 
Este valor será reajustado a cada período de 12 (doze) meses, 

contados da data do aceite eletrônico deste instrumento, 

pela aplicação da variação do IGPM/FGV ou outro índice legal 

que o substitua. 

 
Os valores pagos em atraso estarão sujeitos à correção 

monetária e aplicação de juros de mora em percentual 

equivalente a 0,2% (dois décimos de por cento) ao dia, além 

de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor 

corrigido em atraso. 

 
Para informações adicionais, favor entrar em contato com a 

ASSICOM em seu portal oficial ou pelo email: 

atendimento@assicom.org.br. 
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