CONDIÇÕES DE ASSOCIAÇÃO ACATE
Para uma empresa ser associada à ACATE, é simples e basta atender aos seguintes
critérios: ter CNPJ constituído em Santa Catarina (matriz ou filial) e ter registrado no
cartão CNPJ pelo menos uma das atividades cadastradas na área de tecnologia. Na
página 2 deste doc. está a relação de atividades aceitas pela ACATE como
desenvolvimento de tecnologia. Caso a empresa não se enquadre neste critério, existe
a modalidade Participante*. Outra opção é você conversar com a sua contabilidade e
verificar a possibilidade de adicionar um dos CNAEs da lista solicitada pela ACATE em
seu cartão CNPJ.
MODALIDADE E MENSALIDADE
● Modalidade 1: Associado regular- Empresas da Grande Florianópolis, a
mensalidade da associação tem 7 faixas e é classificada pelo número de
colaboradores CLT/CNPJ registrados no formulário de associação;

● Modalidade 2: Associado Participante - Empresas classificadas como
Participantes - são empresas que não tem perfil para associação (CNAE de
Tecnologia ou CNPJ constituído em SC) mas participam ativamente de um
programa estratégico e contribuem para o crescimento e fortalecimento do setor de
tecnologia de SC. ● Mensalidade de R$ 536,59 mensais, cobrada nas mesmas condições
dos demais associados;

● Modalidade 3: Associado ACATE Startups - As empresas classificadas como
Startups contam com a isenção da mensalidade da associação nos 1
primeiros 12 meses >> Para aderir ao programa deverá cumprir todos os
critérios abaixo: ● Até 3 (três) anos de constituição (de acordo com data de
abertura presente no cartão CNPJ); ● Até 15 (quinze) colaboradores e ●
Faturamento não superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) no
último exercício.
>> Empresas selecionadas para os programas estratégicos StartLab, Linklab e
Miditec tem isenção da mensalidade da associação pelo tempo que permanecerem
no programa.

● Modalidade 4: Associado Ambiente de Inovação: As empresas classificadas como
coworking, parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras. ● Mensalidade da
associação R$250,00 mensais.

LISTA DE CNAEs ACEITO PELA ACATE

Gestão de Relacionamento
associacao@acate.com.br (48) 2107-2700 Florianópolis/SC 2020.

