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O ano de 2015 se encerra cercado de dú-
vidas e incertezas quanto ao cenário eco-
nômico nacional.  Enfrentamos uma crise 
econômica, mas também atravessamos 
uma crise política e institucional no âmbito 
dos três poderes de governo, onde vaida-
des pessoais e conchavos políticos se so-
brepõem aos interesses da nação, compro-
metendo não apenas o crescimento interno, 
mas também a imagem do país no exterior.
 A tendência é de que as empresas con-
tábeis sofram os reflexos desta crise, seja 
em sua própria estrutura, ou por meio dos 
desafios enfrentados pelos seus clientes.  
Entretanto, é na crise que as melhores solu-
ções são desenvolvidas e as melhores alter-
nativas criadas, e é neste espírito de inova-
ção que precisamos focar os nossos planos 
para o ano que se inicia.
 Para o Sescon GF, além de todos os de-
safios, este será também um ano de renova-
ção, onde teremos a colaboração de novos 
diretores que integrarão os quadros para a 
gestão 2016-2018.  Uma gestão que já ini-

cia com uma marca muito forte: a regiona-
lização.  Por meio de escritórios regionais, 
estamos mais presentes nos municípios da 
Grande Florianópolis e antes mesmo do tér-
mino do ano já colhíamos frutos dessa re-
gionalização.
 Leis que reconhecem o valor do empre-
sário de contabilidade foram aprovadas em 
Santo Amaro da Imperatriz, Garopaba e São 
José e começam a ser discutidas em Palho-
ça, Tijucas e Biguaçu, tendo a participação 
de Representantes Regionais em todas as 
etapas da construção dos projetos, tudo 
isso para reafirmar nosso compromisso em 
representar nosso associado de forma a ga-
rantir melhores condições de trabalho, que 
propiciem uma tributação justa e mecanis-
mos modernos de apoio ao poder público.
 Certamente temos muito ainda a me-
lhorar, mas já avançamos bastante e temos 
muita garra para melhorar ainda mais. E 
você? Está preparado para se juntar a este 
grupo vencedor? Vamos juntos!!!!

Fernando Baldissera
Presidente do Sescon 
Grande Florianópolis

Editorial

Expediente

Novos associados do bimestre Sua participação é importante

Novos desafios com a regionalização

Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, Assessoramento, Consultoria, 
Perícias, Informações e Pesquisas da 
Grande Florianópolis

CNPJ: 80.672.587/0001-14
Código Sindical: 002.365.88511-4

Diretoria Executiva
Presidente – Fernando Baldissera
Vice-Presidente – José Carlos de Souza

Diretoria Administrativa
Cláudio da Silva
Darley Antônio Grando

Diretoria Financeira
Emília Emiko Uda
Luiz Fernando Pereira

Diretoria de Relações Institucionais 
e Políticas Públicas
Tereza de Jesus Alves
Odair Édio de Abreu

Diretoria Social e Marketing
André Marquart
Rodrigo Müller

Diretora de Assuntos Legais e 
Tecnologia
Walmor Mafra
Luiz Antônio Pinto Alaniz

Conselho Fiscal
Titulares:
Adriano Silva
Zenor Cabral
Adailto José Buchner
Suplentes:
Humberto Locks Machado
Dauri Ivamir dos Santos
Valésio Gasperi

Representante dos Contabilistas 
Regionais
Diego Garcia Cristofolini – Biguaçu
Huribi Alexandrina – Garopaba

Administrativo
Gerente Administrativa
Juliene Braga

Supervisão Administrativa
Gabriella Silva Martins

Assistentes Administrativos:
Daniela Rakoci de Souza
Elis Rodrigues Vasconcellos
Rozilda Cardoso da Silva
Thaís Bonatto
Keila Rossoni Cavalcanti
Kerolaini Costa

Analista Financeiro:
Wanderson Rosado Goulart

Agentes de Registro CD:
Fábio Mendes Torgo
Gabriele dos Santos Silva
Lucas da Rosa Ferreira
Marilei Seben

Agente de Registro CD Externo:
Lucélia Fonseca do Amaral

Agente de Relacionamento com 
Associados:
Michele Moreira

Agente Regional de São José:
Franciele Silva de Oliveira

Agente Regional de Tijucas:
Janayna Lys Farias

Agente Regional de Palhoça:
Suelen Michele de Souza

Copa: 
Cleide da Silva

Jornalista Responsável:
Christian R. Teixeira (SC 03182JP)

Diagramação/Finalização: Face Digital

Tiragem: 1.500 exemplares

O Jornal do Sescon GF não se 
responsabiliza pelos conceitos emitidos 
nas matérias ou nos artigos assinados. 
Os anúncios veiculados são de inteira 
responsabilidade dos anunciantes.

Campos Contabilidade, Contabilidade Fenix, Dolce Incontro, 
Konto - Soluções Globais em Negócios, Contare Gestão 
Contabil, Quality Serviços Contábeis, SB Trade, Ponto Certo, 
Sicoob SC Corretora e Administradora

Participe você também do Jornal do Sescon GF!
Comentários e sugestões podem ser enviados para 
o e-mail: administrativo@sescongf.com.br
Aproveite e também solicite o SESCON NEWS online 
e mantenha-se atualizado(a) das principais notícias 
diárias no setor contábil e de serviços.
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O tempo bem que quis atrapalhar, mas não foi páreo para 
a energia positiva da 12ª Festa do Sescon Grande Florianó-
polis, realizada no último dia 6 de dezembro no Sítio das 
Figueiras, em Biguaçu.
 No cardápio muito churrasco, buffet variado, coquetéis 
e sobremesas. Como em todos os anos, open bar e open 
food. Além das delícias gastronômicas muito papo, entre-
tenimento adulto e infantil ao som da banda Fórum, que 
em todos os anos agita os mais festeiros. Cerca de 500 
pessoas compareceram, num domingo instável e com va-
riações de chuva. 
 Para elas, o Espaço da Mulher foi promovido em par-
ceria com as consultoras Mary Kay, levando as últimas no-
vidades em cosméticos.
 Nas atividades, oito duplas disputaram o torneio de 
dominó e quatro times disputaram no futebol. A presen-

ça da Help Emergências Médicas foi fundamental, caso 
alguém pudesse se machucar ou passar mal. Felizmente 
ocorreram apenas casos de simples solução, graças ao 
atendimento dos profissionais.
 Outro destaque deste ano foi a parceria com o Spazio 
Del Corpo – Estética Corporal e Facial, que ofereceu um 
vale de 10% de desconto em todos os serviços e sorteou 
três vouchers de sessão de massagem aos presentes.

Sescon encerra atividades promovendo sua 
12ª Festa de Final de Ano

Confira nas imagens 

Confira o que disseram sobre a 12ª Festa de Final de Ano



3 Jornal



4Novembro e Dezembro de 2015

O Município de Palhoça está dando um 
passo muito importante no fluxo dos 
procedimentos contábeis e arrecadação 
transparente de impostos. A Prefeitura de 
Palhoça será a primeira da Grande Floria-
nópolis a implantar a Certificação Digital.

 Aconteceu no dia 15 de dezembro, 
na prefeitura de Palhoça, a apresentação 
do sistema produzido pela empresa IPM 
Informática Pública. Na ocasião, repre-
sentando o Sescon Grande Florianópolis, 
o Presidente Fernando Baldissera e o Di-
retor de Educação eleito para a Gestão 
2016-2018, Ismael Rogério da Silva.

 A partir de 29 de fevereiro de 2016 os 
contadores no município de Palhoça terão 
à disposição o benefício da procuração 
digital. De acordo com o Secretário de Re-
ceita e Vice-Prefeito, Nilson João Espíndo-
la, os processos digitais vão combater em 
torno de R$ 5 milhões em sonegação de 
impostos. “E esta parceria com os conta-
dores é importante. São eles quem geren-
ciam as informações contábeis das cerca 
de 4 mil empresas instaladas em Palhoça”, 
disse Espíndola.
 Atualmente há problemas de homolo-
gações de competências e isto foi esclare-
cido ao Grupo de Contadores associados 
ao Sescon Grande Florianópolis. Foram 
apresentadas numa simulação piloto as 
novas rotinas para análises e ajustes dos 
contadores.

Em 2016 Sescon GF lança aplicativo 
para smartphones

Prefeitura de Palhoça apresenta à classe contábil 
piloto do sistema de Homologação Digital

Foi-se o tempo em que a adoção de so-
luções corporativas mobile era vista como 
um “plus” nas organizações. Hoje, muitas 
têm escolhido aplicativos corporativos não 
só como uma forma de otimizar suas ati-
vidades, como também para agregar valor 
ao seu serviço e adicionar um diferencial 
competitivo. 
 Em 2016 o Sescon Grande Florianó-
polis avança em mais um paço e atinge 
uma das principais metas desta diretoria, 
lançar um aplicativo para smartphones e 
tablets com todas as informações impor-
tantes ao associado.
 Neste novo meio de comunicação o 
público poderá ter nas mãos a qualquer 

hora a agenda de cursos, as últimas notí-
cias do setor de serviços contábeis, toda 
a gama de convênios, poderá agendar 
horário na Certificação Digital, poderá se 
inscrever nos cursos promovidos pela 
entidade, ler o jornal do Sescon, ser no-
tificado sobre datas de vencimentos dos 
certificados digitais e até mesmo acessar 
sua situação cadastral junto ao Sescon 
GF. “Realmente foi um objetivo alcançado 
que se torna uma ferramenta importante 
de comunicação, para se aproximar ainda 
mais dos associados. Agora interagir com 
o Sescon ficará mais fácil e ágil, com a tec-
nologia ao nosso favor ”, disse Gabriella 
Martins, supervisora do Sescon GF.

Secretário de Receita e Vice-prefeito de 
Palhoça, Nilson Espíndola, apresentando o 
sistema inovador em prefeituras da Grande 
Florianópolis.

Home de acesso aos contadores.

Como vai funcionar a procuração 
digital em Palhoça?

Os contadores farão a inclusão da em-
presa no sistema (outorgante e contabili-
dade), vão gerar uma procuração digital, 
imprimi-la e autenticar em cartório as 
duas assinaturas. Com isso, o sistema já 
vai identificar o Certificado do contador 
como válido para a empresa. “Na Gran-
de Florianópolis não existe este sistema 
de homologação. Somos pioneiros. Por 
isso essa indulgência com a classe contá-
bil e paciência, pois, estamos na fase de 
implantação e nada mais certo e justo do 
que construir isso com eles”, explicou Nil-
son Espíndola.
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11 3138 6900
0800 885 1037

São Paulo
Demais Localidades

A Wolters Kluwer Prosoft preza pela inovação, por isso, está lançando um 

aplicativo criado para ajudar qualquer profissional que tenha seu 

trabalho relacionado às obrigações fiscais a minimizar o impacto gerado 

pelos desafios impostos pelas complexas legislações brasileiras federais 

e estaduais, que a todo o momento passam por mudanças.

Baixe gratuitamente a Agenda de Obrigações 2015 e tenha sempre à mão 

informações úteis para sua rotina de trabalho.

WOLTERS KLUWER PROSOFT 
LANÇA APLICATIVO
AGENDA DE OBRIGAÇÕES 2015

210x290_Anuncio_APP_Fenacom.pdf   1   24/04/15   11:05
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Nova diretoria será empossada em fevereiro

GESTÃO 2016-2018

Diretoria Titular

Diretoria Suplente Conselho Fiscal

Conselho Suplente

Em fevereiro a nova Diretoria toma posse. Eleitos no último mês de outubro, agora chegou a hora de planejar os novos 
degraus a serem superados para o fortalecimento do Sescon GF perante a sociedade. Nos últimos anos a entidade con-
quistou respeito e visibilidade e o bom trabalho precisa continuar. Será dia 22/02/2016 no Sebrae da SC-401. Esta gestão 
atuará até o dia 31 de maio de 2018. Veja a composição completa da diretoria.

Suplente 1 – Cláudio da Silva
Suplente 2 – Valésio Gasperi
Suplente 3 – Walmor Mafra
Suplente 4 – Paulo Roberto Ávila
Suplente 5 – Pericles de Oliveira Borges
Suplente 6 – Diego Garcia Cristofolini
Suplente 7 – Chrystiano Biasotto
Suplente 8 – Halisson Willemann Kremer
Suplente 9 – Luiz Fernando Pereira

Zenor Cabral
Dauri Ivamir Santos
Adailto José Buchner

Tereza Alves
Humberto Locks Machado
Vanio DE Amorim
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aplicativo criado para ajudar qualquer profissional que tenha seu 

trabalho relacionado às obrigações fiscais a minimizar o impacto gerado 

pelos desafios impostos pelas complexas legislações brasileiras federais 

e estaduais, que a todo o momento passam por mudanças.

Baixe gratuitamente a Agenda de Obrigações 2015 e tenha sempre à mão 

informações úteis para sua rotina de trabalho.

WOLTERS KLUWER PROSOFT 
LANÇA APLICATIVO
AGENDA DE OBRIGAÇÕES 2015
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Administrativo

Ismael Rogerio 
da Silva
Diretor de 
Educação

Adriano Silva
Diretor de 
Comunicação
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1. Acesso o site sescongf.com.br
Na aba Certificação clique em Fidelidade Prime

4. Escolher a opção do cadastr a ou jurídica:

 EMITINDO CERTIFICADOS DIGITAIS COM O SESCON GF
GANHE DINHEIRO

É simples! Basta se cadastrar no programa .FIDELIDADE PRIME

2. Cadastre-se já! 3. Clique em cadastro de Indicador

Pronto! Agora nas próximas compras insira no campo 
cadastro de indicador o CPF ou CNPJ

5. Insira os dados e clique em Cadastrar

VOCÊ JÁ ESTARÁ ACUMULANDO ATÉ 10% DO VALOR DO CERTIFICADO EM PONTOS PARA TROCAR POR:

    CERTIFICADOS  DIGITAIS  E  PRODUTOS  COMO  CARTÕES E LEITORAS MENSALIDADES  DO  SISTEMA  SESCON/SESCAP|

        CURSOS  DO  SISTEMA  SESCON/SESCAP RESGATE EM  DINHEIRO CURSOS  UNIFENACON| |
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Ação Social de Natal do Sescon GF

FOTOSA tarde do dia 16 de dezembro foi especial para o Sescon Grande Florianópolis. 
O presidente Fernando Baldissera, juntamente com a gerente Juliene Braga e 
a supervisora Gabriella Martins visitaram a Associação Evangélica Beneficente 
de Assistência Social (AEBAS) da comunidade Frei Damião, no bairro Brejarú em 
Palhoça. A localidade é a menos assistida na Grande Florianópolis. Veja na foto 
abaixo que falta infraestrutura total sob todos os aspectos. Mesmo com a triste 
realidade, há olhinhos que brilham de esperança.

1. Acesso o site sescongf.com.br
Na aba Certificação clique em Fidelidade Prime

4. Escolher a opção do cadastr a ou jurídica:

 EMITINDO CERTIFICADOS DIGITAIS COM O SESCON GF
GANHE DINHEIRO

É simples! Basta se cadastrar no programa .FIDELIDADE PRIME

2. Cadastre-se já! 3. Clique em cadastro de Indicador

Pronto! Agora nas próximas compras insira no campo 
cadastro de indicador o CPF ou CNPJ

5. Insira os dados e clique em Cadastrar

VOCÊ JÁ ESTARÁ ACUMULANDO ATÉ 10% DO VALOR DO CERTIFICADO EM PONTOS PARA TROCAR POR:

    CERTIFICADOS  DIGITAIS  E  PRODUTOS  COMO  CARTÕES E LEITORAS MENSALIDADES  DO  SISTEMA  SESCON/SESCAP|

        CURSOS  DO  SISTEMA  SESCON/SESCAP RESGATE EM  DINHEIRO CURSOS  UNIFENACON| |

Cerca de 80 crianças tiveram a oportunidade de ganhar um presente das mãos 
do presidente do Sescon GF e da sua equipe. E não foram quaisquer presentes. 
O Sescon GF recebeu em novembro cartinhas das crianças com seus pedidos e 
todas foram presenteadas com os brinquedos que pediram. Esta ação faz par-
te de um compromisso que a entidade tem todos os anos, de levar esperança, 
alegria e um momento especial às regiões ou instituições que mais precisam de 
ajuda. E nada melhor do que atender aos sonhos de dezenas de “pessoinhas”, 
que na ocasião não conseguiram esconder a felicidade no brilho dos olhos e 
no abraço apertado na equipe do Sescon GF, que aproveitou a oportunidade e 
assistiram as apresentações artísticas de teatro e canto da meninada.
 De acordo com a publicação em seu perfil em rede social, o presidente 
Fernando Baldissera relatou que as pessoas por lá são incríveis, os professores 
são verdadeiros heróis e fazem total diferença. Levam esperança em busca da 
transformação da vida das crianças. E desabafou: “Recebi sorrisos, abraços sin-
ceros e muitos obrigados daqueles que fazem ‘balançar’ qualquer pessoa por 
mais racional que possa ser. Que lição! ”
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Com o objetivo de otimizar o processo de abertura de em-
presas em São José, a Prefeitura assinou o Projeto de Lei 
que prevê um alvará provisório de funcionamento para 
empresas que não pratiquem atividades de alto risco. O 
ato ocorreu no dia 21 de dezembro, no gabinete da Prefei-
tura de São José, na Avenida Beira-Mar.
 A cerimônia contou com a presença do prefeito em 
exercício de São José, Orvino Coelho de Ávila; do secre-
tário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnolo-
gia, Bernardo Meyer; do secretário adjunto Luiz Beirith; do 
presidente do Sescon, Fernando Baldissera; do secretário 
adjunto de Receita, João Paulo Mosena; e de servidores 
municipais.
 O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia, Bernardo Meyer, lembrou que a construção 
do Projeto de Lei começou em 2013 e contou com um 
grande aliado, o secretário adjunto de Receita, João Pau-
lo Mosena, que contribuiu na qualificação do projeto, que 
permitirá que as empresas de baixo e médio risco consi-
gam o alvará provisório com mais rapidez. “É um projeto 
que precisa seguir adiante para que as empresas sejam 
abertas de forma mais ágil e com menos burocracia”, res-
saltou o secretário.
 Com o alvará provisório, os empresários e empreende-
dores conseguem iniciar as atividades mesmo sem a en-
trega dos documentos necessários. Dependendo de cada 

caso, o empresário terá de 90 a 180 dias para entregar a 
documentação completa e adquirir o alvará definitivo.
 Para o presidente do Sescon, Fernando Baldissera, é 
uma honra participar do projeto que regulamenta as ati-
vidades das empresas. “O município já vinha fazendo isso 
por meio de portarias e instruções normativas, mas, final-
mente, o encaminhamento do Projeto facilitará a vida de 
todos nós. Esperamos que a Câmara de Vereadores apre-
cie e aprove em um curto prazo porque o Projeto de Lei é 
de interesse de todo o município”, salientou Fernando Bal-
dissera, ao lembrar que a aprovação evitará que empresá-
rios saiam de São José e abram empresas nos municípios 
vizinhos.
 Um dos benefícios da Lei, é que o microempreendedor 
individual que não exerce atividades de alto risco poderá 
usar como comercial o mesmo endereço residencial, mes-
mo que se trate de condomínio, sem alteração do IPTU.
 O prefeito em exercício de São José, Orvino Coelho de 
Ávila, destacou que o Poder Público tem a obrigação e o 
dever de facilitar os trâmites e a vida das pessoas. “Não es-
tamos aqui para complicar a vida de ninguém, muito pelo 
contrário, nosso papel é ajudar e facilitar. Eu fico feliz em 
poder assinar um Projeto de Lei que pede celeridade nos 
processos e depois poder aprová-lo na Câmara de Verea-
dores”, afirmou Orvino.

Prefeitura de São José assina Projeto de Lei que 
facilita abertura de empresas no município

Somos completos pra você! 
Convênios educacionais, saúde/bem estar, tecnologia, 
consultoria tributária, serviços, entretenimento/lazer. 

Acesse nosso site e confira as dezenas de oportunidades 
de descontos pra quem é associado ao Sescon GF.
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AGENDA DE CURSOS
Confira mais detalhes sobre cada um

deles no site sescongf.com.br

Economize tempo! 

Atendimento com hora 

marcada;

Receba na hora o seu 

Certificado;

Descontos exclusivos 

para associados e 

cadastrados no programa 

de Fidelidade Prime;

Atendimento exclusivo 

e diferenciado, 

proporcionando 

agilidade e excelência ao 

processo;

Validamos seu 

Certificado In loco, 

de acordo com sua 

necessidade ou de 

sua empresa.

certificação
digital com
vantagens para
o contador

48 3222 1409
MAIS INFORMAÇÕES

Fidelidade prime
Certifique-se com o Sescon GF e tenha vantagens 
através do Programa Fidelidade Prime. A cada 
compra de Certificado pela Fenacon CD, você 
recebe até 10% do valor em pontos, estes pontos 
podem ser resgatados por serviços, produtos ou 
até mesmo pelo valor em dinheiro.

25
01

28
01

28
01

15
02

18
02

Emenda Constitucional (EC) 87/2015 e Convênio ICMS 93/2015
Alterações no ICMS interestadual para 2016

Seminário Cenários do ICMS para 2016: Substituição Tributária, 
o Recolhimento Normal e a Alteração
Modelos e Procedimentos

DIRF 2016
Das regras aplicáveis ao cruzamento de informações

SPED FISCAL – Prático (Preenchimento Bloco K e Bloco H)
PRÁTICO EM LABORATÓRIO

Regras gerais aplicáveis na retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL nas contratações por empresas 
de direito privado e órgãos públicos


