
Contrato 
Termo de Adesão ao Programa de Afiliados 

Este Termo de Afiliação contém as regras que se aplicam à participação de Pessoas Jurídicas               
(“Afiliados”) no Programa de Divulgadores da Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar           
do Estado de São Paulo – PRÓ-PM, estabelecida à Rua Alfredo Maia, 218 - 6º andar, CEP                 
01106-010, Luz- São Paulo – SP, tel.: (11) 2959-9906, doravante chamado de “PJ Divulgadora              
PRÓ-PM”. 

AS PARTES TÊM ENTRE SI, JUSTO E ACERTADO, CELEBRAR O PRESENTE           
TERMO DE AFILIADOS QUE SE REGERÁ PELAS SEGUINTES CLÁUSULAS E          
CONDIÇÕES: 

1. CADASTRO INICIAL 

1.1 O cadastro no Programa de Afiliados do Pró-PM refere-se à manifestação de vontade do               
policial militar inativo tornar-se divulgador da PRÓ-PM em uma das áreas territoriais nas quais o               
Estado de São Paulo foi dividido, conforme informação disponível no site da entidade. 
1.2 Para se cadastrar, basta encaminhar currículo para o e-mail executivo@propm.org.br e            
aguardar contato. 
1.3 Para ter seu cadastro aceito, é necessário que o pretendente informe em seu currículo seus                
dados pessoais e experiências profissionais. 
1.3.1. Policiais militares inativos cuja inatividade haja decorrido da prática de atos contrários à              
deontologia policial militar ou que não gozem de elevado conceito na área territorial onde              
pretendem trabalhar não serão aceitos como divulgadores. 

2. ACEITE 

2.1 Após análise do curriculum vitae do pretendente, a Diretoria deliberará sobre aceitação ou não               
do Policial Militar como divulgador. 
2.2. Se aceito nesta primeira fase da seleção, o Policial Militar terá até 30 dias da data da                  
comunicação oficial para providenciar sua inscrição no CNPJ e encaminhar os dados ao e-mail              
executivo@propm.org.br. 
2.3. Caso extrapole o período de 30 dias ou haja qualquer fato impeditivo (ex: outra PJ cadastrada                 
anteriormente como divulgadora na mesma área, etc), o pretendente também será comunicado por             
e-mail, de sua exclusão do processo de seleção, sem necessidade do PRÓ-PM motivar o ato. 
2.4. A PJ torna-se divulgadora a partir do momento em que a PRÓ-PM encaminhe e-mail de sua                 
aceitação e autorizando o início das atividades. 
2.5. A cada PJ divulgadora será atribuída uma região territorial onde poderá atuar. 
2.6. A PJ divulgadora não poderá atuar em mais de uma área territorial, salvo se a área estiver                  
momentaneamente sem representante, e desde que previamente autorizado pela PRÓ-PM. 
2.7. Tão logo seja designada representante para a área acumulada, a PJ Afiliada transferirá a               
gestão do território à nova Divulgadora e reassumirá sua área previamente designada. 

3.      TABELAS DE GANHOS. 

3.1. A PJ divulgadora encaminhará à PRÓ-PM as fichas de novos sócios preenchidas com todos               
os dados, assinadas e sem rasuras. 
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3.1.1. A PJ divulgadora encaminhará à PRÓ-PM comprovante de depósito na conta corrente da              
Associação, referente à arrecadação oriunda de eventos de captação de fundos. 
3.2. A administração da PRÓ-PM verificará se os dados estão preenchidos corretamente e se o               
pretendente já não é anteriormente associado. 
3.3. Caso o pretendente seja admitido como novo sócio da PRÓ-PM, as quatro primeiras              
mensalidades serão repassadas integralmente à PJ divulgadora. 
3.4. Caso a divulgadora convença o associado a contribuir mensal e voluntariamente com valor              
maior do que o mínimo, encaminhará à PRÓ-PM as fichas com autorização de débito desse               
associado, com todos os dados, assinadas e sem rasuras. 
3.5. A administração da PRÓ-PM verificará se os dados estão corretamente preenchidos. 
3.6. Caso o pretendente seja admitido como doador de valores diferenciados em favor da              
PRÓ-PM, as quatro primeiras mensalidades serão repassadas integralmente à PJ divulgadora,           
descontado o valor da contribuição mínima obrigatória. 
3.7. A PJ Divulgadora não receberá por ficha incorretamente preenchida ou pela indicação de             
associado que já gozava dessa situação anteriormente. 
3.8. A PRÓ-PM não se responsabiliza pela contratação de profissionais pela PJ Divulgadora, nem              
lhe promete ou atribui remuneração. 
3.9. A PJ Divulgadora receberá, também, 10% do valor de publicidade que captar para inserção               
nas mídias da PROPM. 
3.10. A PJ Divulgadora receberá 10% do lucro líquido apurado, por evento de captação de fundos                
que haja organizado em prol da PRÓ-PM. 
3.10.1. A Organizadora local apoiadora receberá 10% do lucro líquido apurado, por evento de              
captação de fundos que haja organizado em prol da PRÓ-PM. 

4. SAQUES E RETIRADAS. 

4.1.   A PJ Divulgadora será paga pela PRÓ-PM, sempre que atingir o saldo de R$: 100,00 (cem                
reais), no quinto dia útil ao mês subsequente de encaminhamento das fichas ou comunicação de               
eventos. 
4.2. O pagamento será feito por meio de depósito bancário identificado na conta informada              
quando do seu aceite como PJ Divulgadora. 
4.3. Abaixo desse valor, poderá ser solicitado o saque, havendo disponível uma quantia mínima de               
R$: 20,00 (vinte reais) em seu saldo. 

5. DIVULGADORES PENDENTES. 

5.1.  A PJ Divulgadora que permanecer com seu cadastro pendente, ou deixar de indicar novo              
associado/doador diferenciado, ou de realizar evento de captação de por mais de 30 dias, será               
excluída da base de dados de Afiliados, facultando à PRÓ-PM indicar outro Afiliado             
imediatamente para assumir o posto. 

6. EXCLUSÃO DE CADASTROS 

6.1.   A PRÓ-PM reserva-se no direito de excluir o cadastro de PJ Afiliadas de imediato, mediante               
simples comunicação por e-mail, nas seguintes hipóteses: 
6.1.1.  Praticar SPAM com seu link de afiliado promovendo o Programa; 
6.1.2 Realizar atividades de divulgação em qualquer instalação da PMESP sem permissão do             
respectivo Comandante, Chefe ou Diretor; 
6.1.3.   Promover atividades de captação de associados em áreas atribuídas a outra Divulgadora, ou 
6.1.4.  Praticar atos lesivos à ética ou à disciplina, em prejuízo de associado ou do bom nome da                 
PRÓ-PM. 



6.2. O desligamento da PJ Divulgadora pela prática dos atos previstos em 6.1. não isenta a                
PRO-PM de adotar as medidas cíveis, criminais ou administrativas que entender cabíveis. 
  

7.      DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Fica avençado que a PJ Divulgadora concorda que não é empregado, agente, representante,             
nem prestador de serviço da PRÓ-PM, ficando a mesma proibida de assumir quaisquer             
compromissos ou obrigações em nome da referida Associação. 
7.2. A PJ Divulgadora deverá respeitar o disposto neste contrato e no site como um todo, tendo                 
ampla liberdade de conduzir suas atividades de forma que mais lhe convier, e neste sentido poderá                
exercer outras atividades, remuneradas ou não, com ou sem vínculo empregatício, haja vista não              
existir qualquer vínculo empregatício de que natureza for com a PRÓ-PM. 
7.3. Conforme estabelece o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (decreto lei nº 5.454                
de 01/05/1943) verifica-se que a atividade denominada venda direta de produtos e/ou serviços,             
não possui os requisitos necessários do mencionado artigo, ficando a PRÓ-PM isenta de quaisquer              
obrigações e responsabilidades trabalhistas para com os seus divulgadores. 
7.4. A PJ Divulgadora apresentará relatório mensal, de visitas e palestras em OPM, entidades e               
eventos realizados, devendo ser encaminhado ao endereço de e-mail executivo@propm.org.br. 

8.   ACEITAÇÃO DOS TERMOS 

8.1.  Para que seu cadastro seja validado, é obrigatório que a PJ Afiliada aceite os Termos e                
Condições aqui descritos. 

  

São Paulo,      de                         de 20__. 

 


