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A reeleição sempre gera a satisfação pela aprovação de um traba-
lho que foi desenvolvido com responsabilidade, porém é também 
um compromisso ainda maior, que nos traz motivação para conti-
nuar a desenvolver soluções positivas aos associados.
 O SESCON Grande Florianópolis é uma das maiores entida-
des de empresários do setor de serviços na Grande Florianópolis, 
em especial, o de serviços contábeis; e continuaremos a nossa 
caminhada garantindo os interesses das empresas do setor como 
única é legítima representante, pois este é o sentido da nossa 
existência.
 Nossa atuação junto aos órgãos públicos é a de combater 
a velha política assistencialista dando lugar a um trabalho onde 
todos sejam tratados de forma igualitária e com condições de 
trabalho dignas, independente de relações pessoais. Precisamos 
combater a lógica do oferecimento de dificuldade para a venda 
da facilidade em troca de favores. Já avançamos muito, e vamos 
continuar com este trabalho que é importante e necessário.
 Nesta lógica de parceria e participação nas decisões, cito as 
inovações que passamos na junta comercial com a implantação 
de mecanismos modernos e o aperfeiçoamento do processo de 
abertura de empresas que está em constante estudo por meio 
do Fórum Simplifica. Além disso, em breve, por um pedido das 
entidades contábeis, os livros fiscais e contábeis terão seu regis-
tro eletrônico efetuado sem necessidade de papel, em uma visão 
moderna e ambientalmente responsável do atual presidente An-
dré Bazzo que tem atuado de maneira firme e técnica nesta visão 
de igualdade de tratamento a todos.
 Esta gestão esteve empenhada na formação de uma equipe 
coesa, comprometida e focada em objetivos claros e mensurá-
veis. As pessoas são a engrenagem principal da nossa entidade. 
Por meio de um bom planejamento estratégico conseguimos 
estabelecer metas, traçar objetivos, e o mais importante: colher 
bons resultados. Quando assumimos há 3 anos atrás, falei que 
não bastava ESTAR no Sescon, era preciso SER SESCON. Nossa 
equipe encarou este desafio com indiscutível competência, e 
aproveito para agradecer: 
 Nossa gestão veio reafirmar o compromisso dos nossos ante-

cessores em dar voz a quem não 
tinha, ouvir quem não era ouvido, 
assim, estamos hoje presentes 
em Garopaba, Santo Amaro da 
Imperatriz, Palhoça, São José, Bi-
guaçu, Governador Celso Ramos 
e nos municípios que compõem 
o Vale do Rio Tijucas, sempre em 
parceria com entidades empresa-
riais locais e com o apoio incondi-
cional dos nossos representantes 
regionais.
 A inovação desta gestão pas-
sou por muitas etapas, sempre 
com a contribuição incansável 
dos nossos diretores e dos cola-
boradores promovemos profundas mudanças na história da en-
tidade, aprovamos a necessária mudança estatutária, alinhando 
nossas ações às da nossa federação e confederação, garantindo 
a possibilidade de representação junto a estas entidades. Promo-
vemos a ampliação do planejamento estratégico e após muito 
trabalho finalmente conseguimos aprovar a renovação da marca, 
trazendo um elemento que simboliza a união entre o sescon e 
seus associados, por meio de um aperto de mãos que dão origem 
ao S do Sescon. Criamos um aplicativo, que permite ao associado, 
uma interação com as principais soluções e serviços da entidade. 
Além de muitas outras ações positivas que estão elencadas no 
relatório de gestão também inovador, onde por meio de um vídeo 
contamos um pouco das realizações dessa gestão.
 Peço desculpas aos diretores e colaboradores, se em algum 
momento eu os decepcionei ou causei alguma mágoa, fiquem 
certos que todas as minhas ações na entidade tem um único foco: 
o crescimento sustentável do Sescon. Aprendi que o líder não 
é apenas aquele que fala o que as pessoas querem ouvir, mas 
aquele que diz o que as pessoas NÃO querem ouvir, que aponta 
caminhos que as pessoas NÃO querem enxergar e que, de braços 
dados, constrói resultados inovadores. E é este o nosso dever!!

Fernando Baldissera
Presidente do Sescon 
Grande Florianópolis
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Expediente

Novos associados do bimestre Sua participação é importante
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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.

Douglas Pacheco Coelho
Orelha de Gato Soundesign
Márcio Roberto Pereira

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 tão esperada hora chegou. Os 26 membros da nova di-
retoria do Sescon Grande Florianópolis tomaram posse 
no último dia 22 de fevereiro. Um novo ciclo, ou um novo 
capítulo começará a ser escrito no ano em que o Sescon 
GF completa 28 anos de história. O Contador Fernando 
Baldissera permanece na presidência para a gestão 2016-
2018, ao lado do vice-presidente Darley Antônio Grando. 
A solenidade aconteceu no auditório da Sede Estadual do 
Sebrae, em Florianópolis, e contou com a ilustre presença 
do prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior; do prefei-
to de Palhoça, Camilo Martins; do prefeito de Santo Amaro 
da Imperatriz, Sandro Vidal; e do prefeito de Tijucas, Valé-
rio Tomazi. Além dos respectivos vice-prefeitos, assesso-

res, secretários, lideranças empresariais, órgãos estaduais 
e federais (Sebrae, CDL Florianópolis, CDL-ACISAI, CREA-
-SC, CRECI-SC, ACIBIG, Aemflo/CDL-SJ, Receita Federal do 
Brasil, AMPE Metropolitana) e familiares.
 As autoridades que compuseram a mesa diretiva fo-
ram: o presidente do Sescon Blumenau, Jefferson Pitz; o 
presidente do CRCSC, Marcello Seemann; o prefeito de 
Florianópolis, César Souza Jr; o presidente do Sescon GF, 
Fernando Baldissera; o presidente da Fenacon, Mário El-
mir Berti; a coordenadora do Sebrae SC, Soraya Tonelli; o 
presidente da Fecontesc, Tadeu Oneda; e o presidente do 
Sescon SC, Eugênio Vicenzi.

Gestão 2016-2018 do Sescon GF toma posse 
em solenidade prestigiada por políticos e 
lideranças empresariais

“Cumprimento o Contador Fernando 
Baldissera pela recondução ao cargo 
de presidente do Sescon GF. Isso mos-
tra que o trabalho foi bem realizado. A 
prefeitura e a classe dos contabilistas 
têm trabalhado muito em conjunto, e 
o Fernando tem sido um elemento fun-
damental neste trabalho. Parabéns a 
todos da nova diretoria”.

César Souza Júnior 
Prefeito de Florianópolis.

“Em nome de toda a nossa Federação, 
desejo os mais sinceros votos de pleno 
êxito e de muito trabalho à diretoria 
presidida pelo Fernando Baldissera. 
Bem verdade que passamos por tempos 
difíceis, mas a criatividade e a busca de 
novos horizontes certamente vão levar 
com que o Sescon GF chegue ao final de 
mais uma gestão com êxito”. 

Mário Elmir Berti 
Presidente da Fenacon

“Trago aqui os cumprimentos de toda a 
classe empresarial contábil de São Pau-
lo, parabenizando a nova diretoria por 
este belíssimo ato de posse do Sescon 
Grande Florianópolis. Quando há uma 
reeleição é prova cabal de que foi cum-
prido um grande mandato. Parabéns a 
esta nova gestão”. 

Márcio Massao Shimomoto 
Presidente do Sescon São Paulo
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Organize a papelada. DIRPF 2016 
inicia em 1º de março

Check List de documentos - DIRPF 2016

Declare Certo

E chega a época na qual o empresário 
contábil mais é sobrecarregado de servi-
ço. Não que o restante do ano seja fácil, 
mas em época de entrega da Declaração 
do Imposto de Renda o volume de servi-

ços que chegam às empresas contábeis 
cresce aproximadamente 30%.
 A data para nós contribuintes entre-
garmos as informações à Receita Federal 
é de 1º de março a 29 de abril. Quem re-
cebeu rendimentos tributáveis acima de 
R$ 28.123,91 em 2015 deve declarar. De 
acordo com o Contador e Diretor de Co-
municação do Sescon GF, Adriano Silva, 
o quanto antes o contribuinte antecipar 
a papelada, mais cedo poderá receber a 

restituição. “Nesta época é importante o 
cidadão procurar uma empresa de conta-
bilidade que ele tenha confiança e possa 
realizar sem dores de cabeça esta obriga-
ção de todo brasileiro”, declarou Adriano.
 O diretor do Sescon GF ainda prepa-
rou um check list da documentação que 
devemos recolher para a elaboração da 
Declaração deste ano.

Todos os anos o Sescon Grande Florianó-
polis realiza uma ação social que busca 
sanar dúvidas da população com relação 
à Declaração de Imposto de Renda. É a já 
consagrada Campanha Declare Certo. De-
zenas de contadores voluntários de em-
presas associadas ao Sescon GF prestam 
este serviço de atendimento ao público 
no Calçadão da Felipe Schmidt, Centro de 
Florianópolis.

 A Campanha acontecerá de 4 a 9 de 
abril. Contadores que tenham interesse 
de participar devem entrar em contato 
através do email adimistrativo@sescon-
floripa.org.br ou ligar para 48 3222-1409 
e falar com Gabriella Martins. Neste ano, 
os voluntários terão o privilégio de partici-
parem de uma Câmara Setorial sobre IRPF 
exclusiva, com a palestrante Luciane Bal-
dissera. Já são 13 anos que a campanha 

acontece na Capital e atende uma média 
de mil pessoas em quatro dias de atendi-
mentos, divididos em dois turnos, das 9h 
às 13h e das 13h às 17h.

- Informe de rendimentos de trabalho assalariado, pen-
são, aposentadoria, alugueis, pró-labore, saques de FGTS, 
recebimento de seguro desemprego, etc;

- Informe de rendimentos bancários de contas correntes, 
poupança e aplicações;

- Comprovante de receitas e despesas com atividade rural;

- Comprovante de pagamentos dos gastos com educação;

- Comprovante de pagamentos a médicos, dentistas, psi-
cólogos, fisioterapeutas, hospitais, clinicas, laboratórios e 
planos de saúde;

- Comprovante de pagamentos de pensão alimentícia, 
com nome e CPF dos beneficiários;

- Comprovante de pagamento a entidades de previdência 
privada;

- Comprovante de pagamento de alugueis (despesa não 
dedutível);

- Comprovante de pagamento de imposto de renda carne 
leão e mensalão;

- Cópia de escritura, contrato de compra e venda, recibos 
de pagamentos de financiamentos, consórcios, no caso 
de compra ou venda de imóveis;

- Cópia de notas fiscais ou recibo no caso de compra ou 
venda de veículos, motocicletas e outros.

O Contador Adriano Silva também alerta com relação aos 
dependentes e  alimentados com 14 anos ou mais, pois a 
partir da declaração desse ano, é obrigatório informar o nú-
mero do CPF”.
	 Outra	mudança,	diz	 respeito	aos	profissionais	da	área	
de saúde, odontologia e advocacia, os quais deverão infor-

mar o número do CPF dos seus clientes na declaração de 
imposto de renda.
	 “Lembrando	que	o	contador,	é	o	único	profissional	indi-
cado	para	fazer	sua	declaração	de	imposto	de	renda”,	finali-
zou o contador.
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Ótimos empreendedores estão sempre à frente dos concorrentes, pois além de 
eficiência e planejamento, contam com ferramentas que contribuem para a alta 
qualidade dos serviços prestados. Use o Prosoft Analir 8 e seja também um 
diferencial para o seu cliente!

O Prosoft Analir 8 é uma ferramenta exclusiva 
desenvolvida para auxiliar você na análise da 
declaração do IRPF. O Contador aumenta a receita 
de seu escritório e diminui os riscos na entrega 
desta obrigação.

Seja um
para seus clientes

DIFERENCIAL 

Associados ao Sescon Grande
Florianópolis possuem

na aquisição do Prosoft Analir 8
DESCONTOS EXCLUSIVOS
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A Emenda Constitucional n° 87 de 2015 foi promulgada 
em 17/04/2015 e alterou a forma de cobrança do ICMS 
nas operações interestaduais destinadas a não-contri-
buintes. De início, a alteração na legislação não preocu-
pou as empresas que operam com vendas para outros 
Estados, especialmente a consumidores finais, assim 
como suas respectivas empresas contábeis responsáveis.
 Mas esta tranquilidade estava com os dias contados. 
A reunião extraordinária do Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária (CONFAZ) realizada em Brasília (DF), no 
dia 17 de setembro de 2015, definiu a forma de cálculo 
e cobrança deste Diferencial de Alíquotas (DIFA) através 
do Convênio 93/2015 e para desespero dos empresários - 
especialmente aqueles que vendem para pessoas físicas 
de outros Estados - a responsabilidade do recolhimento 
ficou, mais uma vez, com os contribuintes.
 Mas não ficou só nisso. Se não bastasse dificultar a 
operação diária das empresas, e claro, das suas conta-
bilidades, também teve como consequência o aumento 
da tributação para empresas enquadradas no Simples 
Nacional, justamente aquelas que deveriam ter menos 
dificuldades em suas operações que têm pago um preço 
alto pela irresponsabilidade dos órgãos tributários, que 
vão na contramão do desenvolvimento das empresas e 
do favorecimento das suas operações. Para as empresas 
deste regime tributário o valor pago ao outro Estado des-
tinatário da mercadoria não pode ser compensado por 
meio da sua guia de impostos, acarretando em um im-
posto adicional.

 Voltando à reunião do CONFAZ de setembro de 2015, 
talvez a pauta que não seria nada extraordinária para 
os representantes das Secretarias das Fazendas Estadu-
ais (SEFAZ) seria discutir de que maneira eles poderiam 
fomentar as indústrias nos seus Estados, viabilizar em 
conjunto o desenvolvimento econômico das empresas, 
inclusive retirando o peso dos impostos antecipados, 
substituição tributária e diferenciais de alíquotas têm 
no flu xo de caixa das empresas. A forma de proceder a 
cobrança do imposto definido na Emenda Constitucional 
87/2015 tomaria não mais que poucos minutos, só para 
definir os prazos de transferências de saldos e valores 
entre as próprias Secretarias da Fazenda, pois a informa-
ção das vendas interestaduais, já obrigadas pela emissão 
de Notas Fiscais Eletrônicas, estão disponíveis nos por-
tais e acessíveis a todas as Secretarias de Fazenda.
 Mas não! É mais fácil colocar a responsabilidade so-
bre os contribuintes, pois ficamos, como quase sempre, 
inertes, atordoados e ainda mais preocupados em como 
fazer para melhorar nossos negócios.

O novo ICMS e seus impactos tributários

Opinião

Diferencial de Alíquotas (DIFA)

Agora é regra. A partir de janeiro deste 
ano todos deverão aplicar a nova 
tributação para venda ao consumidor 
final não contribuinte do ICMS. A alíquota 
de destaque em documento fiscal será 
a alíquota interestadual (7,00% para as 
Regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste, e 
Espirito Santo – 12% para as Regiões Sul, 
e Sudeste), e a diferença entre a alíquota 
interestadual e a alíquota interna do 
estado de destino deverá ser partilhada 

entre os estados de origem e destinatário 
da mercadoria na seguinte proporção:

2016: 40% Destino -  60% Origem
2017: 60% Destino - 40% Origem
2018: 80% Destino - 20% Origem
A partir de 2019: 100% recolhido ao 
estado de Destino.

 Com a implantação desta nova regra, 
muda-se uma das características do ICMS, 

que é justamente o fato de ser conhecido 
como um imposto de origem, para um 
tributo misto (origem e destino), exigindo-
se do profissional de contabilidade que 
atua neste setor bom conhecimento da 
figura da sujeição passiva indireta e uma 
constante preocupação na viabilização da 
sua operacionalização na sua esfera de 
atuação.

NOTA: Antes do encerramento desta edição, foi julgada a medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.464,  
capitaneada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), com apoio do SEBRAE Nacional, suspen-
dendo	os	efeitos	da	cláusula	nona	do	Convênio	ICMS	nº	93/2015	editado	pelo	CONFAZ,	até	o	julgamento	final	da	ação.	
Sendo assim, estão suspensos os recolhimentos do Diferencial de Alíquotas para vendas a consumidor final não 
contribuinte de outros estados dos optantes pelo SIMPLES. Continuamos na esperança do julgamento favorável do 
mérito e a extinção definitiva deste tipo de cobrança aos optantes do SIMPLES.

André Marquart
Empresário Contábil, 
Diretor Administrativo 
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| |
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Espaço das Regionais Sescon GF

Garopaba/Paulo Lopes
Ao longo dos anos de 2013 a 2015 o SESCON GF conquis-
tou relevantes benefícios aos Associados da Regional de 
Garopaba e Paulo Lopes. Em parceria com a ACIG levamos 
o Certificado Digital para empresas e pessoas físicas. Diver-
sos cursos foram realizados, evitando o deslocamento até 
a Capital. Estreitamos a comunicação com os órgãos públi-
cos. Conseguimos a criação do Alvará Digital Provisório para 
as ME/EPP com atividades de baixo risco. Brigamos pela 
dispensa do Habite-se para concessão dos alvarás e, por 
fim, em dezembro de 2015 conseguimos aprovação da Lei 
1.942 que criou o Programa Domicílio Fiscal, visando pro-

mover a regularização de empresas e profissionais autôno-
mos prestadores de serviços não estabelecidos quanto ao 
cadastro mobiliário municipal, estimulando a formalidade 
das atividades econômicas do município.
 Foi um trabalho sempre em conjunto com os contado-
res associados da Regional, que a partir de desta Gestão 
(2016-2018) terá como representante na região o Contador 
Vânio de Amorim. O Contador Huribi Alexandrina, que an-
tes representava a região de Garopaba e Paulo Lopes passa 
a ser nesta gestão Diretor de Tecnologia da Informação.

Biguaçu
O setor empresarial contábil na região de Biguaçu, com-
preendendo também os municípios de Antônio Carlos e 
Governador Celso Ramos, está fortalecida. À frente, lide-
rando os trabalhos na região está o Contador Diego Garcia 
Cristofolini, que já vinha na última gestão organizando as 
estratégias para a atual diretoria. Hoje os contadores da 
Comarca de Biguaçu reúnem-se mensalmente em datas 
pré-fixadas, tratando das demandas regionais, com foco 

na capacitação e valorização da classe contábil. Recente-
mente foi apresentado o Projeto de Lei ao Legislativo Mu-
nicipal que trata sobre o regime fixo de apuração do ISS 
sobre serviços de contabilidade.
 As reuniões do grupo de contadores de Biguaçu nor-
malmente são realizadas no auditório da ACIBIG. Entre em 
contato e participe.

Santo Amaro da Imperatriz
Através de um Projeto de Lei criado pelo Sescon Grande 
Florianópolis, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) e Associação Comercial e Industrial de Santo 
Amaro da Imperatriz (ACISAI), a Prefeitura Municipal publi-
cou no início deste ano em seus canais de comunicação 
que “os valores dos Alvarás despencaram em Santo Ama-
ro”. A substancial redução no tributo refletiu no comércio 
local e um fato positivo para a abertura de empresas no 

município. Como referencial, no ano passado houve casos 
de redução em 86% nos Alvarás Sanitários. Um empresá-
rio do ramo de panificações viu o valor dos alvarás baixa-
rem de R$ 1.005,48 para R$ 527,95. Já uma empresa de 
materiais de construção teve desconto de R$ 1.190 para 
R$ 743,77, sendo que só o valor do Alvará Sanitário caiu 
72%. Nesses valores citados, estão inclusos a Taxa de Al-
vará Sanitário, a Taxa do Alvará e a Taxa de Publicidade.

Palhoça
Um dos grandes desafios no município de Palhoça para 
esta gestão do Sescon GF é a unificação da classe empre-
sarial contábil, situação que já acontece, por exemplo, em 
Biguaçu. O diferencial é a presença do Contador, Empre-
sário Contábil, Ex Delegado do CRCSC e Ex-Secretário da 
Receita, Marcos Cardoso. Devido a sua influência política 
em Palhoça, a intenção é aproximar a classe contábil aos 

debates e ponderações sobre as demandas da região.
 No mês de dezembro o Sescon GF participou, no gabi-
nete do prefeito, da apresentação do novo sistema de pro-
curação digital no município de Palhoça. Está sendo criada 
uma agenda positiva para que os empresários contábeis 
sejam envolvidos com as atividades que o Sescon GF pro-
moverá mediante parcerias com a ACIP.
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O licenciamento ambiental é uma 
obrigação legal prévia à instalação de 
qualquer empreendimento ou ativi-
dade potencialmente poluidora ou 
degradadora do meio ambiente.
 O entendimento básico sobre le-
gislação ambiental, aliado ao conhe-
cimento sobre como funciona na prá-
tica o licenciamento, quais atividades 
são obrigatórias por lei, permitem ao 
contabilista orientar os seus clientes 
alertando-os, prevenindo-os e evitan-
do de sofrerem prejuízos significati-
vos com multas, paralisações e em-
bargos de suas empresas.
 Sendo o contador o profissional a 
quem o empreendedor diretamente 
se reporta para saber quais são suas 
obrigações como empresário, é im-
portante ter este conhecimento bási-
co que servirá para orientar e evitar 
que seu cliente transgrida a legislação 
ambiental por desconhecimento.
 Independente do fato de qual-
quer órgão municipal, estadual ou 
federal vir expressamente a exigir ou 
condicionar a emissão de seus alva-
rás a alguma modalidade de licencia-
mento ambiental, este é exigível por 
lei para algumas atividades e expres-
so em listagens especificas. Portanto 
não é necessário que nenhum destes 
órgãos os solicite, simplesmente caso 
a atividade conste destas listagens 
deverá se licenciar para estar de acor-
do com a lei. 
 Este fato pode passar despercebi-
do sendo um dos motivos pelo quais 
inúmeras empresas não estão regu-
lares e desconhecem que estejam. 

Assim algumas vezes o empresário 
ou o contador sendo leigos julgam 
que uma atividade não necessita li-
cenciamento porque nenhum órgão 
está exigindo ou fiscalizando ou ainda 
por achar que não é potencialmente 
poluidora ou degradadora do meio 
ambiente, seja porque é de pequeno 
porte ou por achar que não trabalha 
com produto, serviço ou substancia 
que o seja.
 Mesmo as atividades dispensa-
das de licenciamento devem estar 
com suas instalações e procedimen-
tos adequados ambientalmente. Um 
detalhe que dificulta ainda mais o 
entendimento principalmente para o 
contador é que as redações das ati-
vidades utilizadas no CNAE, Alvarás 
de funcionamento e na listagem do 
Consema por exemplo, são distintas 
entre si dificultando severamente a 
compreensão e consequentemente a 
determinação da classificação de en-
quadramento quanto a necessidade 
ou não de licenciamento. Isto tem exi-
gido uma “tradução” por um técnico 
da área ambiental para determinar se 
a atividade necessita de licenciamen-
to. 
 É comum o empreendedor ao 
ser surpreendido por uma vistoria 
ou fiscalização ambiental “cobrar a 
responsabilidade” do seu contador 
quanto ao não esclarecimento ou 
desconhecimento da necessidade e 
obrigatoriedade de licenciamento de 
sua empresa.
 Sobre estas questões o Engenhei-
ro Almir Silvestre da Silvestre Enge-

nharia e Meio Ambiente recomenda 
que adquiram conhecimento sobre 
o tema, ressaltando principalmente 
que consultem a legislação e normas 
como: 
 Resoluções Consema nº.13 e 
nº14/2012, Constituição Federal de 
1988, Capitulo 6, Artigo 225, Resolu-
ção Conama 237/97 , Novo Código 
Florestal e Instruções Normativas da 
FATMA. O engenheiro atua em no 
Estado com soluções, estudos e pro-
jetos, é parceiro do SESCONFLORIPA 
e também profere palestras e cursos 
sobre o assunto, tendo inclusive um 
curso voltado especificamente aos 
contadores e denominado Noções 
Básicas Sobre Licenciamento Am-
biental para Escritórios Contábeis, 
onde aprofunda-se em desmistificar 
os itens já mencionados. Está disponí-
vel para esclarecimentos orientações 
e serviços, aos escritórios contábeis e 
empresas. 

Licenciamento Ambiental - 
Noções gerais para contadores

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.

Engº Almir Silvestre
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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.

11
03

Benefícios Previdenciários
Organização e Novas Regras de Concessão

16
03

Novo Diferencial de Alíquotas 
Operações Interestaduais para
Não Contribuintes
(EC 87/2015, Convenio ICMS 93/2015)

17
03

SEMINÁRIO ECF
Escrituração Contábil Fiscal 2016 a partir
da Recuperação de Dados da ECD

21
03

Formação de Auxiliar Fiscal
Iniciantes – Prático em Laboratório

29
03

ECD (SPED Contábil)
inclui validações prévias para posterior
recuperação de dados na ECF

17
05

ANALISTA FISCAL
Aspectos Praticos

05
05

Contabilidade Imobiliária
e de Construtoras
Aspectos Relevantes e Modelagem
Atualizado de Acordo com as
Novas Normas – Prático em Laboratório


