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A Associação Comercial, 
Industrial e Serviços de Itumbiara 
- ACISI, com 57 anos de 
fundação, é uma entidade sem 
fins lucrativos que representa a 
classe empresarial com ações 
diversas voltadas para 
desenvolvimento da economia 
local.

Tem como missão liderar 
iniciativas que defendam os 
interesses dos setores comercial,  
industrial e de serviços, sempre 
com a representatividade política 
suprapartidária. 

A ACISI é dirigida por 
empresários de diversos setores 
e empresas de todos os portes.  

A base de atuação da entidade 
vem das parcerias com 
empresas, sistema “S” e  setores 
constituídos do município e do 
estado, por meio da FACIEG – 
Federação das Associações, 
Comerciais e Industrias do 
Estado de Goiás.   

SOBRE A

ACISI



BENEFÍCIOS

SERVIÇOS
DIRETOS
SCPC BOA VISTA: Um dos mais 
completos bureaus de crédito do Brasil.

CERTIFICADO DIGITAL: O mais rápido 
oferecido na cidade e com desconto 
diferenciado para associado.

ACISI ESTÁGIO: Administração do 
programa de estágio, acompanhamento 
e a formalização de estagiários conforme 
a legislação específica.

BANCO DE CURRÍCULOS: Recebimento 
de currículos, pré-seleção e 
encaminhamento para empresas 
solicitantes.

CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E 
ARBITRAGEM: Uso de cláusula 
compromissória em contratos, cheques 
e outros, com agilidade, sem burocracia 
e economia. Audiência de conciliação na 
sede da entidade.



SERVIÇOS
DIRETOS
ESPAÇO PARA LOCAÇÃO:  Salas para 
cursos, treinamentos e reuniões. A 
entidade também possui auditório com 
capacidade para 130 pessoas.

ESPAÇO NO TERRAÇO: O primeiro roof 
top da cidade preparado para o projeto 
Resenha Empresarial - espaço gourmet 
destinado a encontro de empresários e 
apresentação de produtos e serviços dos 
associados. 

CERTIDÕES DE EXCLUSIVIDADE: 
Somente para associados.

NETWORK EMPRESARIAL: Maior lista 
de contato de empresas do município. 
Lista base da comunicação entre ACISI e 
associados nas diversas  plataformas 
utilizadas no momento. 

CONEXÃO DE OPORTUNIDADES E 
NEGÓCIOS: Conectar empresas 
associadas na ACISI. Contatos diretos 
por meio da entidade e rodadas 
semestrais de negócios.

NÚCLEO DE NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS: Centro de apoio às 
empresas com potencial para negócios 
com o mercado internacional. Formar 
missões para feiras de negócios ou 
visitas técnicas.

BOLSA DE IMÓVEIS COMERCIAIS: 
Reúne informações de imobiliárias e de 
particulares sobre imóveis comerciais de 
todas as categorias. 

FEIRA EXPOSUL: Exposição Agro 
Industrial e Comercial do Sul Goiano. 
Feira anual e multissetorial com a 
participação de empresas de Itumbiara e 
região 

FUNCIONÁRIO DESTAQUE: Evento de 
premiação e homenagens aos melhores 
colaboradores das empresas filiadas.

EMPREENDER AGORA ACISI: 
Encaminhamento de novos 
empreendedores para assessorias e 
consultorias específicas.



BENEFÍCIOS

CONVÊNIOS

ASSESSORIA CORPORATIVA E 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS: FCO, FDCO, 
FNO, FDA, FNE, FDNE, BNDES, 
PRODUZIR, PROGER, FINEP, Capital de 
Giro, Crédito Imobiliário, CRI, GOIÁS 
FOMENTO.

ASSISTÊNCIA CONTENCIOSA JUDICIAL 
E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA 
PREVENTIVA. 

PROREDUC: Programa de Redução de 
Custos contra a cobrança indevida de 
impostos. Ações contra tributos 
indevidos como taxas de energia 
elétrica, entre outros.

SEGURO GARANTIA JUDICIAL 
TRABALHISTA: Seguro para ações 
trabalhistas novas e processos 
trabalhistas em andamento.

CONSULTORIAS TRIBUTÁRIA E 
TRABALHISTA: gratuito. 



CONVÊNIOS
CONSULTORIA EM SISTEMAS DE 
GESTÃO: Implantação de sistema de 
gestão financeira, controle de estoque e 
lojas virtuais. 

CARTÃO DE BENEFÍCIOS 
ACISI/SYNDCARD: Para descontos no 
comércio. Serviços laboratoriais e 
médicos. Inclusos no pacote de 
serviços: mini-seguro de vida, auxílio 
funeral e tratamento odontológico.

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: 
Atendimento completo na área de 
comunicação -  consultoria, assessoria e 
execução de planos de jornalismo, 
marketing e publicidade.  Fotos, imagens 
especiais para memorial de obra ou 
serviços e trabalhos operacionais para 
plataformas digitais. 

ATENDIMENTO DE MEDICINA DO 
TRABALHO NAS EMPRESAS: Específico 
para exames admissional ou 
demissional, periódicos, mudança de 
função e homologação de atestados.  
Exames laboratoriais, avaliação 
psicológica e outros. Necessário 
agendamento.

PDF IEL - PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
FORNECEDORES: Programa de 
qualificação que prepara empresas 
fornecedoras para atender exigências de 
grandes compradoras.

CHECK-UP MÉDICO EXECUTIVO: Check-
up direcionado aos empresários. No 
mesmo padrão de atendimento de São 
Paulo com a economia de realizar todos 
os procedimentos em Itumbiara. 
Necessário agendamento.

LAZER: Descontos especiais nas 
entradas e hospedagem no HOT PARK -  
Rio Quente, COSTA DO SAUÍPE RESORT 
- Litoral Baiano e HOTEL MORADA DO 
SOL - Caldas Novas.  Reservas na ACISI.

ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO E 
FESTAS: Espaço com playground, 
piscinas, suítes e amplo estacionamento. 
Necessário agendamento.

PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS: 
Eventos gratuitos ou com preço 
reduzido para associados. Programação 
conforme agenda dos parceiros 
(SEBRAE, SENAI, SESI, SESC, FACIEG) e 
demanda das empresas.

ACISI CURSOS DE GRADUAÇÃO: 
Descontos em cursos de graduação / 
pós-graduação e bolsas-convênio para 
colaboradores de empresas associadas e 
seus dependentes.



AÇÕES
PONTUAIS



CONTRIBUIÇÕES

A manutenção das atividades das associações 
comerciais dependem da geração de receitas 
oriundas de parcerias de serviços, convênios e, 
por outra parte, de contribuições dos 
associados.

MEI: 5% do salário mínimo

MICROEMPRESA E PREST. DE SERVIÇOS: 10% do salário mínimo

EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 15% do salário mínimo

EMPRESA DE MÉDIO PORTE: 40% do salário mínimo

EMPRESA DE GRANDE PORTE: Salário mínimo

TABELA DE FILIAÇÃO

- Taxa de adesão: equivalente ao valor da contribuição, recolhida na assinatura do 
cadastro.
- Contribuição mensal em data a  ser definida pelo associado.
- Não é exigida a fidelidade.
- As contribuições podem ser deduzidas no IR.
- O associado que encaminhar um novo filiado ganha desconto de 100% de 01 (uma) 
mensalidade seguinte à filiação da empresa indicada.



Av. Trindade, nº 585, sala 11, Centro, 
Itumbiara-GO | CEP 75503-530

www.acii.org.br

contato@acii.org.br                                           

(64)3431-2973

(64) 99665-0701
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