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1 Jornal

Temos atravessado um momento de intensas mudanças na eco-
nomia. Depois de muitos anos de estabilidade inflacionária e ple-
no emprego, o fantasma da inflação e do desemprego voltam a 
assustar empresários e trabalhadores de todo o país. As empre-
sas de serviços contábeis que assessoram as duas pontas tem 
uma visão ampla e imediata desta triste realidade. Entretanto, em 
um cenário de crise econômica e política todos sofrem reflexos 
e temos sentido em nossas empresas esta dificuldade. Há uma 
frase que é um clichê, mas tem muita realidade se interpretada 
adequadamente: “Na dificuldade que encontramos a oportunida-
de”; é com este pensamento de busca de oportunidades que o 
Sescon GF tem agido para ajudar os seus associados na gestão 
das empresas.
 Por vezes, imbuídos da nossa missão maior de dar suporte, 
consultoria e apoio aos nossos clientes, acabamos por esque-
cer que também temos uma empresa a gerir e que esta gestão 
é essencial para a continuidade do negócio. Neste sentido es-
quecemos de fazer a “lição de casa” e acabamos deixando de 
lado conceitos básicos como custo, gestão de tempo, gestão 
de pessoas, gestão da qualidade, e o reflexo disso é sentido 
no dia a dia onde percebemos o tempo cada vez mais escasso. 
Para melhorar este cenário, o Sescon GF tem buscado conscien-
tizar o empresário a debater os temas comuns do setor, e as 
Câmaras Setoriais tem sido uma ferramenta bastante eficiente 
para este objetivo. Recentemente debatemos a implantação de 
um Sistema de Qualidade nas empresas de serviços contábeis, 

e os resultados você verá nessa 
edição. Debatemos também sobre 
métodos de formação de preço 
para honorários profissionais, onde 
foi possível perceber que tanto em 
grandes estruturas, quanto nas me-
nores, existem métodos eficientes 
de formação de preços para auxiliar 
a todos.
 Além do debate e da capacita-
ção, o Sescon possui um canal de 
convênios com diversas soluções 
para as empresas, desde soluções 
tecnológicas de integração de dados, otimização e controle de 
tempo, até o cumprimento de obrigações legais para importação 
e armazenamento de dados, enfim, são inúmeros benefícios a 
disposição dos nossos associados. Sabemos que juntos somos 
mais fortes e nesta filosofia, sempre que algum associado encon-
tra uma solução que julga importante e nos comunica, fazemos 
contato com o fornecedor a fim de negociar e oferecer preços 
acessíveis aos nossos associados. Portanto, venha fazer parte 
desta rede de negócios e aproveite os benefícios de SER SESCON.

Uma boa Leitura!

Fernando Baldissera
Presidente do Sescon 
Grande Florianópolis
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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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A 5ª Semana Fiscal da Grande Florianópolis, realizada no 
auditório do Sescon GF de 19 a 22 de outubro, atingiu em 
mais um ano as expectativas do público no esclarecimento 
de dúvidas.
 Apresentaram-se as Prefeituras de São José, Florianó-
polis, Biguaçu e Palhoça; Vigilâncias Sanitárias de São José 
e Florianópolis; Corpo de Bombeiros Militar de SC, Junta 
Comercial de SC, Caixa Econômica Federal, Previdência 
Social, Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria 
Estadual da Fazenda.
 Aproveitando a reunião no evento de dezenas de con-
tadores, o Auditor Fiscal da Secretaria Estadual da Fazen-
da (SEFAZ), Luiz Carlos Feitosa, divulgou em detalhes como 
será a Operação Concorrência Leal 3 (OCL 3). De acordo 
com Feitosa, esta nova etapa será operada com algumas 
inovações.
 Através do Sistema de Administração Tributária – SAT, 
será desenvolvido um aplicativo para uso dos contadores 
na hora de prestar as informações ou alterações ao fisco 
estadual. “Aquelas informações que tinham que ser infor-
madas em uma planilha eletrônica, agora, na OCL 3 será 
preciso apenas informa-las através de um aplicativo, no 
seu escritório contábil”, disse Feitosa.
 A Operação Concorrência Leal 3 será dividida em duas 
etapas. Na primeira fase a SEFAZ solicitará apenas os 
CNPJ’s das empresas que o SAT solicitar. “À medida que 
os contadores forem enviando ao SAT, logo será encami-
nhado um comunicado dizendo que será preciso ir até a 
regional e comprovar as informações, como empréstimos, 
aumento de capital; ou seja, fatos contábeis que a SEFAZ 
sinaliza como suspeitos”, detalhou Feitosa. A partir da OCL 
3 a SEFAZ pretende coibir maquiagens de balanços, infor-

mações que nunca foram controladas e que algumas em-
presas mantinham certas condutas para, por exemplo, o 
fechamento de caixa, sem dar saída nas suas operações.
 Já a segunda etapa será efetivamente o processamen-
to de todas as informações prestadas ao fisco estadual. 
Após as Comprovações totais, as comprovações parciais, 
ou as negativas de comprovações, a SEFAZ dará um prazo 
de 3 a 4 meses para os contadores ratificarem as informa-
ções. “Aquela empresa que continuar na malha na fase do 
processamento, que é a segunda fase, haverá indícios ou 
provas de algum fato”, finalizou Feitosa.

Este foi o primeiro ano em que o evento aconteceu no auditório do Sescon GF. 
O público aprovou, e para 2016 o evento permanece neste local. 

Operação Concorrência Leal 3 é 
apresentada em primeira mão na 5ª 
Semana Fiscal no Sescon GF

ASSISTA NA ÍNTEGRA  
TODAS AS APRESENTAÇÕES  
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.
Com um aplicativo de leitura QRCode 
instalado em seu celular ou tablete 
posicione-o para a leitura do código 
ao lado e navegue na sessão de 
vídeos do Sescon GF.
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Grupo de Contadores é criado em 
Santo Amaro da Imperatriz

Grupo de Contadores de Biguaçu vai 
sugerir alteração do Código Tributário

Objetivo do Grupo

Em 17 de novembro aconteceu na sede da 
ACISAI/CDL o primeiro encontro do Grupo 
de Contadores da região de Santo Amaro 
da Imperatriz, que compreende também 
os municípios de Águas Mornas, Rancho 
Queimado, Angelina e Anitápolis.
 Na ocasião foi formalizada a criação 
do Grupo de Contadores, que passará a 
se reunir com frequência para discutir 
assuntos pertinentes à classe contábil. A 
iniciativa foi promovida através da parce-
ria que o Sescon Grande Florianópolis tem 
com a Associação Comercial e Industrial 
de Santo Amaro da Imperatriz e Câma-
ra de Dirigentes Lojistas (ACISAI/CDL). À 

frente dos trabalhos, o Diretor do Sescon 
GF, Odair Édio de Abreu, que destacou a 
importância do encontro empresarial con-
tábil, unindo forças e promovendo o asso-
ciativismo. “A partir de agora os empresá-
rios contábeis estarão mais unidos aqui 
na região, um marco para a classe contábil 
santo-amarense. Inclusive, de antemão 
antecipamos que, uma de nossas inten-
ções é mudar o status do Posto Avançado 
de Santo Amaro – implantado pelo Sescon 
GF em parceria com CDL/ACISAI – trans-
formando-o em Regional Boca da Serra”, 
disse Abreu.

Uma nova rodada de reunião aconteceu no dia 19 de novembro 
em Biguaçu, reunindo cerca de 10 profissionais de empresas 
contábeis associadas ao Sescon Grande Florianópolis, na sede da 
ACIBIG/CDL. Estes encontros passaram a fazer parte da rotina da 
contabilidade biguaçuense, desde que foi criado o Grupo de Con-
tadores naquela região (em 21/09/2015) compreendendo tam-
bém as comarcas de Antônio Carlos e Governador Celso Ramos.
 Dentro dos assuntos abordados em pauta pontuamos aqui 
no Jornal do Sescon o apoio Sebrae x Prefeitura, o balanço da 5ª 

Semana Fiscal, o Projeto de Lei (PL) para alteração na legislação 
tributária municipal e, por fim, o planejamento de visitas aos con-
tadores para adesão ao Grupo.
 De acordo com o Contador Diego Cristofolini, Diretor Regional 
de Biguaçu eleito para a gestão 2016-2018, o Sebrae tem com 
a prefeitura um convênio de educação e a intenção é verificar 
a possibilidade de apresentar alguns temas para direcionar os 
clientes. “Nossa iniciativa é, além de oferecer serviços contábeis 
de excelência, também proporcionar aos nossos clientes cursos e 
palestras em parceria com o Sebrae”, disse Diego, que destacou 
também a iniciativa sobre a alteração do Código Tributário Muni-
cipal. “Já sobre o Projeto de Lei que pretende levar sugestões de 
alteração do Código Tributário em Biguaçu, vamos alinhar este 
assunto, inicialmente, com a assessoria jurídica do Sescon GF, 
pela Telini Advogados Associados. Eles nos auxiliarão para que 
possamos apresentar soluções ao município”, concluiu o Diretor 
Regional do Sescon GF.

De acordo com o Diretor do Sescon 
GF, a criação do Grupo de Contadores 
busca orientar, unir, trocar experiências, 
compartilhar as boas práticas e ideias 
inovadoras, sempre visando o crescimen-
to e reconhecimento dos empresários do 
setor contábil e de serviços da região.

Estiveram presentes na ocasião os 
seguintes empresários:
Alexandro Lehmkuhl – Presidente da CDL 
Santo Amaro;
Gisele Romão – Sollo Contabilidade;
Antônio Carlos Derner Filho – Derner 
Contabilidade;
Juliano Vieira – Digito Contabilidade;
Fernando Bernardo – Fercont Assessoria 
Contábil;
Gabriel Turnes Lehmkuhl – LMK 
Contabilidade;
Nelson Voges – Derner Contabilidade;
Fábio Kuhnen – Perfil Contabilidade;
Odilon Tadeu Probst – Escorecont 
Contabilidade.
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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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Qualidade na gestão

Pinzon é um dos palestrantes que mais atuou em 
2015 no Sescon GF

Como disseminar uma cultura de gestão 
da qualidade nas empresas de serviços? 
Este tem sido um dos desafi os do meio 
empresarial dos últimos anos e não obs-
tante um desafi o para o sindicato, que 
visa o fortalecimento e valorização destas 
empresas. 
 Para muitas empresas do segmente 
de serviços, especialmente as de serviços 
contábeis, que precisam constantemente 
acompanhar a mudança na legislação, se 
adequar às novas tecnologias, se manter 
competitivo e ainda capacitar e reter sua 
mão de obra não é uma tarefa fácil para o 
empresário.
 Por isso, quando se fala em gestão 
da qualidade para o empresário que urge 
com suas demandas diárias, na maioria 
das vezes há uma resistência em razão da 
falta de compreensão deste modelo de 
gestão.
 A gestão da qualidade é pautada na 
melhoria dos processos internos da em-
presa, em busca do controle e domínio 
de todos os produtos e serviços gerados, 

proporcionando a satisfação do corpo 
funcional e principalmente dos Clientes.
Para implantar um modelo de gestão de 
qualidade, alguns critérios são necessá-
rios adotar, tais como: Modelo de visão 
sistêmica; constante aprendizado orga-
nizacional; Adoção da cultura da inova-
ção; Liderança de forma inspiradora e 
motivadora de pessoas; Orientação para 
processos e informações; Visão de Fu-
turo; Geração de Valor; Valorização das 
Pessoas, Conhecimento sobre Cliente e 
Mercado, Desenvolvimento de Parcerias 
e Responsabilidade Social. Estes critérios 
fazem parte do conjunto de fundamentos 
da excelência, elaborados com base nos 
quesitos estabelecidos pelo Prêmio Nacio-
nal de Qualidade (PNQ), promovido pela 
Fundação Nacional da Qualidade (www.
fnq.org.br).
 Com base nos fundamentos o SES-
CON Grande Florianópolis promoverá em 
2016 o PQEC – Programa de Qualidade e 
Excelência para as Empresas de Serviços 
Contábeis, em parceria com o Movimento 

Excelência SC.
O SESCON Grande Florianópolis participa 
desde 2010 do Sistema de Excelência Sin-
dical (SEGS) promovido pela Fenacon em 
parceria com a CNC – Confederação Na-
cional do Comércio, que aplica os mesmos 
fundamentos da excelência da qualidade. 
Atualmente encontra-se no nível II, “Rumo 
a Excelência Sindical” e muito avançou nos 
últimos anos, graças às ferramentas da 
qualidade alinhadas com a atual gestão.

Em 2015 ele esteve à frente de 12 cursos, 
dezenas de horas trabalhadas e dezenas 
de alunos atendidos no Sescon Grande 
Florianópolis. Suas aulas sempre foram 
avaliadas como boas ou excelentes, atin-
gindo os mais altos graus de satisfação 
dos associados.
 “Acredito que o segredo possa ser o 
fato de que tomo como base a experiên-
cia profi ssional que tive, bem como o fe-
edback de colegas que ainda atuam em 
empresas ou escritórios contábeis, o que 
ajuda a enriquecer com exemplos mais 
realistas, e que facilitam a compreensão 
pelo participante”, diz Édison Remi Pinzon.
 Ele leva bastante em consideração as 
sugestões apresentadas nas avaliações 
dos cursos. A preparação para o curso é 
um processo trabalhoso, e que demanda 
contínua melhoria, difi cilmente se satisfaz 
com a primeira versão de uma apostila, 
por exemplo. “Utilizo as informações pú-
blicas disponíveis de matérias legais e in-

fra legais, opiniões ou matérias publicadas 
por consultores ou outros profi ssionais 
renomados, bem como de bibliografi a 
confi ável correspondente ao tema”, expli-
ca.
 O ano de 2015 foi marcado pela intro-
dução de um novo projeto SPED: a ECF - 
Escrituração Contábil Fiscal, o que de cer-
ta forma, em conjunto com a nova versão 
da ECD e a introdução de novos critérios 
tributários, por meio de Lei 12.973/2014, 
deram o rumo nos assuntos mais abor-
dados relacionados à legislação tributária 
federal. Para Pinzon, a necessidade de 
treinamento pelos profi ssionais deve ser 
incentivada, especialmente em tempos de 
crise, pois justamente nestes momentos 
o profi ssional deve se sobressair perante 
seu cliente. “Em minha área de atuação, a 
aposta para 2016 fi ca por conta da EFD-
-Reinf e do cruzamento de informações 
entre as obrigações acessórias adminis-
tradas pela RFB”, alertou.
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“Quero reforçar meu agradecimento aos 
que participaram em pelo menos uma 
das turmas de cursos que ministrei pelo 
Sescon Grande Florianópolis em 2015. 
Será uma grata satisfação poder revê-los 
em 2016, para que possamos continuar 
esse processo de aprendizado mútuo”.

Juliene Braga
Gestora Administrativa do Sescon GF
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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| |

Antecipe a renovação do seu
certificado digital e garanta
tranquilidade nas suas férias! 

Empresas optantes pelo simples que ainda não 
possuem certificação digital também entrarão 
na obrigatoriedade neste próximo ano. 

Acesse
www.sescongf.com.br
ou entre em contato conosco
pelo telefone: 48 3222 1409
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Vice-Presidente do Sescon SP aborda o tema 
“honorários contábeis” em Florianópolis
Em 19 de novembro aconteceu a última 
Câmara Setorial de 2015. Na ocasião foi 
abordado o tema “Honorários Contábeis”, 
pelo Contador, Administrador de Empre-
sas Pós-Graduado em Controladoria e 
Vice-Presidente Administrativo do Sescon 
São Paulo, Wilson Gimenez Júnior. Com-
pondo a mesa estavam o presidente e di-
retor do Sescon Grande Florianópolis, Fer-
nando Baldissera e Darlei Antônio Grando, 
respectivamente, e o associado Luiz Car-
los Amorim Júnior.
 Em meio às inúmeras obrigações 
tributárias, contábeis, previdenciárias, 
trabalhistas a serem cumpridas para os 
clientes, muitas organizações contábeis 
acabam deixando de lado a sua própria 
gestão. Assim, a precifi cação correta dos 
honorários contábeis fi cou por muito 
tempo à margem das prioridades. Porém, 
com o mercado cada vez mais acirrado e 

competitivo, o assunto sobre honorários 
contábeis voltou a lista de prioridades das 
organizações contábeis e assim foi objeto 
de debate no Sescon GF.
 Dezenas de participantes levaram 
seus questionamentos ao vice-presidente 
do Sescon SP a respeito da falta de uma 
tabela de honorários. Na oportunidade foi 
esclarecido que “tabela de honorários” é 
proibido por lei, e que não pode ser adota-
da por nenhuma entidade da classe con-
tábil. “Nesse contexto mencionamos que 
as pesquisas realizadas em todo país são 
muito úteis e podem ser utilizadas como 
uma referência”, disse Wilson. Foi aborda-
da a importância e os benefícios da con-
tratação do seguro de responsabilidade 
civil, acessível por qualquer organização 
contábil. Também foi abordado que com o 
advento da nota fi scal eletrônica e da cres-
cente utilização de integrações entre os 

softwares da organização contábil e dos 
clientes o volume dos lançamentos contá-
beis e fi scais não são mais determinantes 
na precifi cação dos honorários. “Em rela-
ção a metodologia de formação de preços 
a ser aplicada, foi enfatizado que cada or-
ganização contábil deve optar por aquela 
que melhor atenda a sua realidade, pois 
não adianta criar inúmeros controles, mé-
tricas e burocracias cujo custo será maior 
do que o benefício”, alertou Gimenez.
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Foram sorteadas em outubro as duas primeiras empresas asso-
ciados ao Sescon GF, das quais seus proprietários participam vo-
luntariamente na escala de atendimentos no Sebrae/SC, através 
do novo “Programa de Relacionamento Sescon-Sebrae”. As em-
presas sorteadas foram a POTENCIAL CONTABILIDADE e a TOP 
MASTER CONTABILIDADE. 
 Este programa faz parte do novo ciclo de parceria, baseado 
em conhecimento, atendimento e informação. Serão oferecidas 
ofertas de vagas em cursos e projetos oferecidos pelo Sebrae e 

pelo Sescon GF, tanto para o empresário quanto para os empre-
gados. Haverá um ranking mensal, trimestral e anual, no qual será 
possível avançar e conquistar os benefícios.

Você, como associado a um Sescon, informe-se como partici-
par do Balcão Sebrae:

Sescon Grande Florianópolis: 48 3222 1409
secretaria@sesconfloripa.org.br

Os municípios estão impondo vários obstáculos 
ao recolhimento do ISS sob a forma fixa, com 
vistas a ampliar a sua arrecadação, por meio da 
cobrança do imposto variável, incidente sobre o 
faturamento da pessoa jurídica. Tais restrições 
vão desde a imposição da adoção da forma so-
cietária de sociedade civil até a exigência de que 
inexista no Contrato Social a previsão de pró-la-
bore e da distribuição de lucros.
 Essas exigências, porém, não são válidas e 
podem ser questionadas perante o Judiciário, 
pois não constam no art. 9º, § § 1º e 3º, do De-
creto-Lei nº 406/68, norma geral que consagrou 
o ISS Fixo em âmbito nacional, tendo sido re-
cepcionada pela Constituição Federal de 1988, 
segundo o entendimento pacificado pelo STF.
 Conforme a norma, o ISS é devido em valor 
fixo quando caracterizada a prestação pessoal 
pelo contribuinte de serviços profissionais, de 
natureza intelectual, com responsabilidade pró-
pria. Ou seja, é necessária a ausência de caráter 
empresarial.
 Tratando-se de uma norma geral nacional, 
prevalecem os requisitos previstos no art. 9º, § 
§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68. A legislação 
dos Municípios não poderá restringir o direito 
ao ISS Fixo, sendo ilegítima a previsão de novos 
requisitos, sob pena de violação da hierarquia 
normativa.
 Nesse contexto, destaca-se que a consti-
tuição da pessoa jurídica como LTDA. ou EIRELI 
não afasta, de plano, o direito ao ISS Fixo, di-
versamente do que pretendem os Municípios. 

Além de o Decreto-Lei nº 406/68 não exigir uma 
determinada forma societária, a modalidade de 
constituição não determina o caráter empresa-
rial, com exceção da sociedade por ações (arts. 
982 e 983 do Código Civil).
 A qualificação da pessoa jurídica depende 
da sua substância, e não da sua forma. O que 
importa é a realidade dos fatos, a qual é tradu-
zida pelo objeto social e pelo modo de atuação. 
Em matéria tributária, o aspecto meramente 
formal ou burocrático jamais pode preponderar 
sobre o conteúdo, em razão do princípio da ver-
dade real ou material, que decorre da legalidade 
tributária.
 Por isso, várias decisões judiciais já admi-
tiram o direito ao ISS Fixo para as sociedades 
prestadoras de serviços profissionais consti-
tuídas sob a forma de LTDA., precedentes que 
se aplicam, por analogia, quando a modalidade 
adotada for a EIRELI.
 Nesse ponto, é fundamental destacar que 
a limitação da responsabilidade em razão do 
tipo societário adotado é relativa apenas às 
obrigações sociais, como as trabalhistas e pre-
videnciárias, não guardando qualquer relação 
com a responsabilidade pelos atos profissionais 
praticados. Responsabilidade societária e res-
ponsabilidade profissional não se confundem. E 
a responsabilidade pessoal exigida pelo Decre-
to-Lei nº 406/68 diz respeito à responsabilidade 
profissional.
 Ocorre que a responsabilidade pelos atos 
praticados no exercício de profissão regulamen-

tada é sempre pessoal e ilimitada, independen-
temente da forma jurídica adotada. Isso porque 
há disposições gerais de direito e específicas de 
cada profissão que impõem que, no caso de da-
nos oriundos da má prestação dos serviços pro-
fissionais (dolo ou culpa), a responsabilidade do 
profissional atinge o seu patrimônio particular.
 Assim como a forma jurídica, o pró-labore e 
a distribuição de lucros também são irrelevantes 
para o recolhimento do ISS Fixo, por não guarda-
rem relação com o caráter empresarial.
 A inexistência de caráter empresarial pres-
supõe a ausência de organização dos fatores 
de produção, isto é, uma estrutura simplificada. 
Contudo, a atividade prestada em tais condições 
obviamente terá como objetivo o lucro, como 
necessidade para a subsistência dos profissio-
nais, que não são obrigados a atuar com fins 
assistenciais. A ausência de finalidade lucrativa 
é pressuposto apenas para determinadas imu-
nidades e isenções, o que não é o caso.
 O art. 997, inc. VII, do Código Civil estabelece 
que o Contrato Social da própria sociedade sim-
ples deverá prever a participação de cada sócio 
nos lucros e nas perdas, assim como ocorre na 
LTDA. Além disso, por força dos arts. 1.007 e 
1.008 do mesmo diploma, toda e qualquer so-
ciedade, independentemente de possuir caráter 
empresarial, deve repartir o resultado positivo 
ou negativo que obtiver. Qualquer cláusula do 
contrato que dispuser em sentido contrário é 
passível de nulidade.

Programa de Relacionamento Sescon-
Sebrae sorteia duas empresas

ISS Fixo: saiba quem tem direito

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.

Fechamento de Balanços 
em 31/12/2015 e os 
Reflexos da Lei 12973

02
12

Planejamento Tributário: 
Alterações da Legislação e Cenários 
para Definição do Regime para 2016

Real, Presumido ou Simples

10
12

A Nova Legislação do 
Empregado Doméstico – 
Incluindo os Lançamentos no Esocial

Novo Módulo Empregador Doméstico

15
12

Faturamento para Transportadoras

(CT-e, MDF-e e Demais 
Obrigações Acessórias)

14
12


