
 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE ADIAMENTOS 

 

- Desde o início da pandemia, a ACESPR tem como objetivo sempre manter seus 

associados informados através de conteúdo extraído de decretos e normativas advindos de 

fontes seguras. 

- A ACESPR prega pela manutenção primordial da segurança, saúde e bem estar de 

todos os envolvidos, sejam convidados ou profissionais. 

- Solicitamos aos associados conduzirem as tratativas com muita calma, 

transparência e tranquilidade, transmitindo todas as informações possíveis aos clientes.   

- Não gerar pânico para com os clientes. Eles devem sentir segurança com seus 

profissionais, e que ambas as partes possam continuar o planejamento e a realização dos 

sonhos. 

- Estar sempre munido das versões atualizadas dos decretos oficiais dos órgãos 

competentes, para que, em caso de decisão por adiamento e/ou cancelamento, possam ter 

este respaldo técnico. 

- O adiamento deve ser uma decisão acertada, conjunta e de consenso entre clientes 

e fornecedores, mediante a manutenção dos decretos que impedem a execução dos 

eventos. 

- Baseados nas informações atuais, atentar e comunicar aos clientes sobre 

necessidades e alterações possíveis na execução dos eventos, no que diz respeito aos 

novos protocolos de higiene e segurança. 

- A ACESPR apoia a campanha "Não cancele, adie seu evento!" Porém o cliente 

tem a liberdade e o direito de optar entre o adiamento, o crédito e finalmente pelo 

cancelamento. Observar sempre o descrito na MP 948 de 08 de abril de 2020. Lembramos 

de que o estado de calamidade e pandemia se sobrepõe às cláusulas contratuais de nossos 

serviços. 

- Ao adiar o evento: 

- Seja coerente, não cobre nenhuma taxa de remarcação 

- O cliente tem o direito de escolha de uma data, no período até dezembro de 2021  

- O fornecedor do evento poderá negociar com seus clientes a revisão dos valores 

do contrato, com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio econômico, visto que, até a nova 



 

data de realização do evento poderá ocorrer alteração de preços, em função dos insumos 

(cada um dos elementos como matéria-prima, equipamentos, capital, horas de trabalho, 

etc. necessários para produzir mercadorias ou serviços) utilizados para execução do 

trabalho ou entrega dos produtos e serviços contratados. 

- Caso não haja possibilidade de adiamento, tentar opção de crédito do serviço para 

outra ocasião, ou festividade, ou pessoa. Esgotadas as duas opções, e sendo o desejo do 

cliente, partimos ao cancelamento. 

- Ao cancelar o evento: 

- Seja coerente, não cobre multa de cancelamento 

- A devolução do valor pago não precisa ser 100% do contrato 

- Demonstre o trabalho já executado, e qual o custo para tal, a devolução do 

montante poderá ser parcelada, no período de janeiro a dezembro de 2021 

- Salientamos sempre que o diálogo e bom senso entre as partes deve prevalecer. 

Estamos num período e situação atípica, onde nenhuma das partes deve culpar ou onerar 

a outra. 

- O cerimonialista/assessor/organizador não deve ser responsabilizado pelo 

fornecimento de equipamentos de combate à pandemia e por sua utilização. Apenas 

alguém da área correlata poderá executar a medição de temperatura, barrar convidados, 

verificar uso de EPI's, entre outros durante o evento. 

- Estamos sempre atentos nos âmbitos nacional e internacional, buscando discutir 

conteúdos relacionados ao momento vivido. Contamos com parceiros do setor de eventos 

em outras regiões do Brasil e em outros países, trazendo fatos práticos vivenciados por 

eles, agregando conhecimento para traçarmos nossas metas locais e regionais. 

- A ACESPR, indiferente à situação por qual estamos passando, busca sempre  

manter os valores que formam seus pilares: a ética, profissionalismo e respeito para com 

nossos clientes, fornecedores e equipes. 
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