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REGULAMENTO 
 
 
 
 

 
A Associação dos Contadores Municipais de São Paulo – ACMSP - 
no dia 25 de outubro de 2022, às 12h, em sua sede localizada na Rua 
Barão de Itapetininga nº 255 8º andar, sala 810, realizará o sorteio de 5 
(cinco) inscrições e 05 (cinco) diárias por inscrição para participação no 
41º Congresso da Associação dos Contabilistas e Orçamentistas 
Públicos do Estado de São Paulo – ACOPESP, a ser realizado  de 08 
a 11 de novembro de 2022, na cidade de Serra Negra/SP, observando os 
seguintes critérios: 
 
1. Serão sorteadas 05 (três) inscrições e respectivas diárias para os 
associados. 
 
2. As inscrições para participação do sorteio serão realizadas, 
impreterivelmente, entre os dias 10/10/2022 a 21/10/2022, no 
horário das 9h às 18h e exclusivamente na sede da ACMSP. 
 
3. As inscrições para o sorteio serão exclusivamente por meio de 
formulário que será encaminhado para todos os associados efetivos 
através de e-mail e disponibilizado no site da ACMSP (área privativa do 
associado) www.acmsp.org.br, e após assinado pelo associado 
interessado, deverá ser protocolizado na sede da ACMSP no período de 
10/10 a 21/10/2022, no horário das 9h às 18h. 
 
4. Para concorrer, o interessado deverá ser Associado Efetivo, há pelo 
menos 2 (dois) meses da data do início do evento; não possuir débitos 
pendentes com a ACMSP e, não receber por parte de qualquer órgão 
público o pagamento de inscrição e/ou diárias. 
 
5. As inscrições dos associados sorteados, serão realizadas, 
exclusivamente, pela Associação para fins de obtenção de descontos. 
 
6. O valor da diária para cada Associado será de R$ 1.260,00 (um mil, 
duzentos e sessenta reais), que será depositado em conta corrente 
indicada pelo sorteado até 31/10/2022.  
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7. Em caso de desistência, o Associado sorteado deverá comunicar a 
ACMSP, até 25/10/22 para que seja contemplado outro Associado, de 
acordo com a ordem de sorteio.  
 
8. O Associado contemplado com a ajuda de custo descrita no item 5, 
deverá encaminhar a ACMSP, em até 15 dias do término do Congresso, 
cópia do Certificado de Participação no 41º Congresso da Associação dos 
Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo – 
ACOPESP e relatório das atividades desenvolvidas, bem como, se 
comprometer a fazer uma apresentação e ou debate sobre um dos temas 
do Congresso, a ser escolhido pela Diretoria da Associação. 
 
9. Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao 
Presidente da Associação dos Contadores Municipais de São Paulo até 24 
(vinte e quatro) horas após a divulgação do resultado do sorteio. 
 
10. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva da ACMSP 
que tem a decisão final. 
 
11. O presente regulamento bem como o formulário para participação do 
sorteio será encaminhado a todos os associados através de e-mail e 
disponibilizado em nossa sede e no site da ACMSP (área privativa do 
associado). 
 
 
 

São Paulo, 30 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 

Francisco Ernane Ramalho Gomes 
Presidente 

 


