
                                  

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO – PARA EMPRESAS 
 

1. Titulo: “NOVA EM COMPRAS 2019” 
 
2. Período: 5/10/2019 a 28/12/2019 
 
3. Da participação:  
 
a) Podem participar da promoção todas as empresas associadas ou não da ACINP, com sede no Município de No-
va Petrópolis, que tenham interesse na mesma e que preencham os requisitos legais e regulamentares necessá-
rios. 
b) A promoção é valida para qualquer pessoa que comprar das empresas aderentes à campanha (identificadas 
com adesivo do NOVA EM COMPRAS no seu estabelecimento). 
c) As adesões à promoção poderão ser feitas no período de 6/08 a 23/08/2019. 
d) Para associados da ACINP a taxa de adesão será de R$ 300,00 (trezentos reais), com cobrança no boleto da 
mensalidade e para não associados da ACINP a taxa será de R$ 600,00(seiscentos reais), pagável no ato da inscri-
ção ou em boleto bancário. Caso a empresa se associe a ACINP até o ato da inscrição pagará o valor de associa-
do. 
e) As empresas aderentes à campanha receberão um kit básico de divulgação, composto por um cartaz, 08 móbi-
les e um adesivo para vitrine, cujo valor está incluso na taxa de adesão. 
f) As demais peças de sinalização serão opcionais (consultar no Hotsite da promoção as possibilidades de materi-
ais). 
 
4. Da Promoção:  
 
a) A promoção consistirá na troca de notas e cupons fiscais referentes às compras realizadas nos estabelecimen-
tos que participarem da Campanha.  
 
b) Ficam excluídas as aquisições de medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifícios ou de es-
tampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados, produtos tais vetados pelo Art. 10 e seus itens do Decreto n° 
70.951/72, modificado pelo Decreto n° 2.018/96 que não participarão da promoção. Para os casos onde os ítens 
acima estiverem descritos na NF, o participante ao cadastrar o cupom no Hotsite, deverá descontar os valores  
referentes aos mesmos, sob pena de ter o cupom invalidado e o direito a receber a premiação cassado. 
 
c) Ficam impedidos de participar do evento promocional em questão diretores e funcionários da empresa pro-
motora, lojistas e funcionários das empresas aderentes e serviços terceirizados e agência de publicidade envolvi-
da diretamente na campanha. 
 
d) As notas fiscais das compras efetuadas nas lojas participantes da campanha deverão ser cadastradas no site 
do Nova em compras( www.novaemcompras.com.br) de cinco de outubro a 20 de dezembro. Todos os consumi-
dores que efetuarem compras iguais ou acima do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) terão direito a 01 número 
(exceto para participantes que efetuarem compras com cartões SICREDI. Nestes casos ao cadastrar o cupom será 
necessário informar que a compra foi feita com o cartão SICREDI, na sessão “Fiz minha compra com cartão Si-
credi” para gerar cupons em dobro). As compras serão cumulativas durante o período de promoção, ou seja, se-
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rão fornecidos tantos cupons quanto forem múltiplos de R$ 200,00 (duzentos reais), desde que sejam aquisições 
realizadas no período da campanha.  
 
d) Para fins desta promoção serão aceitos os documentos fiscais emitidos a partir de 5 de outubro de 2019. 
 
 
5.Do cadastramento dos cupons: 
 
a) O participante deverá se cadastrar no site da campanha: www.novaemcompras.com.br. As informações forne-
cidas no momento do cadastro serão de responsabilidade exclusiva de cada participante. 
 
b) Haverá um ponto de cadastramento de cupons na ACINP e outro na Secretaria de Turismo de Nova Petrópolis.  
As empresas aderentes, se assim desejarem, poderão realizar o cadastro para o cliente no ato da compra. 
 
c) Poderá cadastrar cupons, mas não receberá o prêmio o consumidor que não estiver em dia com as obrigações 
fiscais e tributárias municipais, relativas ao município de Nova Petrópolis/RS. A situação será consultada após o 
sorteio pela Loteria Federal. 
 
6. Dos prêmios: 
 
6.1) Dos Prêmios sorteados: 
Serão sorteados 10(dez) Vale Compras no valor de R$ 1.000,00(hum mil reais), para compras nos estabelecimen-
tos que participarem da promoção, 01 moto zero km e 01 carro zero km. 
 
6.2 – Da entrega dos Prêmios: 
a) Os prêmios serão entregues aos ganhadores uma semana após o sorteio pela Loteria Federal, em evento festi-
vo com data e horário divulgados no site da campanha. 
 
b) Os Vale Compras deverão ser utilizados pelos ganhadores para compras nas empresas participantes da pro-
moção, mediante apresentação de documento de identificação até o dia 20 de janeiro de 2020, perdendo a vali-
dade após esta data. 
 
c) As empresas deverão apresentar o Vale Compras na ACINP para o respectivo pagamento dos mesmos até o dia 
13 de março de 2020, perdendo o direito a ressarcimento após esta data, já que será o prazo final para presta-
ção de contas. 
 
d) Os Vales poderão ser utilizados em uma ou mais empresas a critério do ganhador. 
 
e) O consumidor contemplado, durante o período de um ano, contado a partir das datas de apuração, cederá seu 
nome, imagem, som e voz, com vistas à divulgação do resultado sem nenhum ônus à pessoa jurídica promotora. 
 
f) A relação dos ganhadores dos prêmios estará disponível no site da campanha (www.novaemcompras.com.br), 
após cada sorteio. 
 
g) As notas das compras cadastradas no site da campanha deverão ser apresentadas na hora de retirar o(s) prê-
mios, sob pena da perda do prêmio caso não consiga comprovar a compra. 
 
7. Do sorteio: 
 
O sorteio será realizado pela Loteria Federal, conforme calendário abaixo: 
 
-Data do sorteio pela Loteria Federal dos 5 (cinco) vale compras no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais): 
26/10/2019  
Período de participação da apuração: 05/10/2019 09:00 a 25/10/2019 20:00 
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Entrega prevista: 03/11/2019, às 16h, na Praça das Flores 
 
-Data do sorteio pela Loteria Federal da moto 0 km e 03 (três) vale prêmios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais): 16/11/2019 
Período de participação da apuração: 05/10/2019 09:00 a 15/11/2019 20:00 
Entrega prevista: 22/11/2019, às 18h, na Praça das Flores 
 
-Data do sorteio Loteria Federal do carro 0 km e 02 (dois) vale prêmios no valor de R$ 1.000,00(hum mil reais): 
21/12/2019 
Período de participação da apuração: 05/10/2019 09:00 a 20/12/2019 20:00 
Entrega prevista: 28/12/2019, às 16h, na Praça das Flores 
8. Ao aderirem à promoção os participantes estarão concordando tacitamente com todas as disposições que 
constam no presente regulamento. 
 
  

 
    Nova Petrópolis, 13  de agosto de 2019. 

        
 

Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis 


