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REGULAMENTO DE PROMOÇÕES 

PLANO DE OPERAÇÃO DE PROMOÇÃO COMERCIAL 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social: ACREIS Gestão Contábil Ltda 
CNPJ: 38.756.016/0001-00 
Endereço: Rua Tiradentes, 300, Campo Belo - MG 
Telefone: (35) 3831-8800 
E-mail: acreis@acreis.com.br 
Site: www.acreis.com.br 

2. NOME DA PROMOÇÃO 

Black Friday ACREIS – Abra sua empresa conosco gratuitamente 

3. MODALIDADE DA PROMOÇÃO 

Isenção de honorários contábeis. 

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 Todo Território Nacional 

5. DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO 

O inicio se dará em 20/11/2020 com a publicação da foto oficial na conta do 
Instagram @acreisgestãocontábil. 

A promoção será até 10/12/2020 podendo ser prorrogada mediante a 
decisão dos sócios representantes da ACREIS Gestão Contábil Ltda.  

6. PARTICIPANTES 

Participam desta promoção quaisquer pessoas residentes em todo o 
território nacional, que cumprirem com os termos e condições estabelecidas 
neste regulamento. 

7. SERVIÇOS OBJETOS DA PROMOÇÃO 

Todo processo de abertura de empresas sem custos de honorários 
contábeis. 

8. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO 
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I) Os honorários contábeis serão isentos apenas para a abertura da 
empresa, sendo previamente acordado os valores de honorários para realizar as 
escriturações, declarações, gerenciamento, folha de pagamento e outros serviços 
solicitados após a abertura. 

II) O prazo mínimo do contrato estabelecido para realizar as rotinas e 
procedimentos mensais e de 3 (três) meses a contar da data de abertura da 
empresa. 

III) Os custos que incorrerem da abertura da empresa não oriundos do 
escritório tais como: taxas e guias cobradas pelo município, estado ou federação; 
certificados digitais ou procurações publicas; serão de responsabilidade do 
contratante dos serviços. 

IV) Fica de dever da empresa se negar a realizar qualquer ato que infrinja 
as leis federais, estaduais, municipais e o código de ética do CFC (Conselho 
Federal de Contabilidade). 

V) Participam desta promoção quaisquer pessoas residentes em todo o 
território nacional, que cumprirem com os termos e condições estabelecidas 
neste regulamento. 

VI) Todos os consumidores deverão Ler e aceitar este Regulamento, por tal 
ato submetendo-se de forma irretratável e irrevogável a todos os respectivos 
termos e condições. 

9. CANAIS E FORMA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

Objetivando divulgar a promoção, a Empresa promotora utilizará os 
seguintes veículos de comunicação: anúncios em sites, redes sociais e e-mails 
marketing. 

10. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS 

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores 
participantes da promoção autorizada deverão ser, preliminarmente, dirimidas 
pelos seus respectivos organizadores. 

11. RECLAMAÇÕES 

O PROCON local, bem como órgãos conveniados em cada jurisdição, 
receberão as reclamações devidamente fundamentadas dos consumidores 
participantes. 
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Fica eleito o Foro da Cidade de Campo Belo -MG para regir quaisquer 
controvérsias oriundas deste regulamento, excluindo-se qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

I) Este regulamento poderá ser alterado pela ACREIS Gestão Contábil Ltda 
tantas vezes quantas forem necessárias, garantida a sua divulgação de forma 
eficaz. 

II) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 
Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela 
ACREIS Gestão Contábil Ltda. 

III) O regulamento está disponível no site www.acreis.com.br. 

 


