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Declare Certo 2016
Mais de 2.000 atendimentos

gratuitos ao público na Grande Florianópolis
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Novos associados do bimestre Sua par�cipação é importante
Camila Brehm da Costa | Excelência Assessoria 
Contábil | Fercont Assessoria Contábil |Juh Santos 
| Alves Garcia Soluções Contábeis |Sygacon 
Contabilidade e Planejamento | Sweet & Sour | 
Sweet World | Tony de Carlo Vieira.

Par�cipe você também do Jornal do Sescon GF!
Comentários e sugestões podem ser enviados para
o e-mail: administra�vo@sesconfloripa.org.br
Aproveite e solicite o SESCON NEWS, informa�vo
online e mantenha-se atualizado(a) das principais
no�cias diárias do setor contábil e de serviços.
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Muito além da Declaração de Imposto de Renda

Assunto comum nesta época do ano, a Declara-
ção de Imposto de Renda Pessoa Física é uma 
obrigação de todos que possuem CPF e estão 
enquadrados nos critérios de exigência, mas 
este artigo não se propõe a tratar da técnica 
necessária, e sim demonstrar a importância do 
apoio profissional e da confiança necessária.  
Sempre que tenho oportunidade, falo sobre esta 
necessária confiança aos nossos clientes, digo-
lhes (de forma humorada) que antes de conta-
rem para seus familiares próximos (mãe, espo-
sa/marido, filhos) sobre a intenção de uma 
aquisição patrimonial, que me consultem para 
que possamos alinhar fiscalmente a aquisição. 
É este o ponto que desejo falar neste editorial.  A 
escolha de um bom profissional de contabilida-
de no qual o contribuinte tenha absoluta confi-
ança é fundamental para a garantia de uma 
declaração correta, sem equívocos e que não o 
coloque em risco de notificação ou malha fina.  
Além de contadores, nesta época do ano várias 
habilidades de outras profissões nos são exigi-
das, temos um pouco de psicólogo, advogado, 

consultor; enfim, as mais variadas situações 
chegam até nosso escritório nesta época e junto 
com a declaração do imposto de renda descobri-
mos que a confiança do cliente não apenas em 
nosso trabalho, mas em 
todas as áreas que de 
alguma forma, na visão 
dele, podemos contribu-
ir, é um dos orgulhos 
dessa profissão. 
Por isso, prepare-se tec-
nicamente, leia além dos 
livros técnicos sobre 
declaração de imposto 
de renda e faça jus a con-
fiança que o cliente nos 
deposita. Certamente 
esta é a uma grande con-
tribuição à sociedade. 
Um excelente mês a 
todos os profissionais da 
contabilidade.

Boa leitura!

Por Fernando Baldissera, Presidente do Sescon GF
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Declare Certo: mais de 2.000 pessoas atendidas...

De 4 a 9 de abril o Sescon Grande Florianópolis 
promoveu a 12ª edição da Campanha Declare 
Certo, nos municípios de São José, Palhoça, 
Biguaçu, Tijucas, Garopaba e Florianópolis. 
Foram 60 profissionais da contabilidade envolvi-
dos, de empresas associadas ao Sescon que 
prestaram um serviço voluntário aos mais de 
2.000 contribuintes que tiraram as suas dúvidas 
sobre Declaração de Imposto de Renda. Na gran-
de maioria das vezes o questionamento era o 
mesmo: “o que devo declarar? ” e “eu tenho que 
declarar? ”
Em Florianópolis aconteceram o maior número 
de atendimentos, mas em todos os municípios 
foram superadas as expectativas de público, 
tornando a campanha deste ano a que mais 
chegou ao conhecimento da população.
Neste ano toda a imprensa local cedeu espaço à 
ação social e popular do Sescon Grande Floria-
nópolis. Marcamos presença em todos os tele-
jornais locais e nas emissoras de rádio com foco 
jornalístico. Também tivemos presença em jor-
nais locais dos municípios e nas emissoras 
comunitárias de rádio.
A Campanha Declare Certo aconteceu em prati-
camente todos os Estados e no Distrito Federal 
neste ano. “Tomou uma amplitude nacional e 
isso fortalece nosso compromisso como empre-
sário e como profissional de contabilidade, de 
prestar orientações gratuitas à população que 
precisa”, destacou Fernando Baldissera, presi-
dente do Sescon GF.

...na Grande Florianópolis

Biguaçu PalhoçaTijucas Garopaba

https://youtu.be/hGY2f41hhYU https://youtu.be/nWBNEHPQzsshttps://youtu.be/EVjuF45-MdE https://youtu.be/MvjI6ar1yLs

EMPLACOU NA IMPRENSA
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Aplica�vo Sescon GF para IOS e Android

Está disponível para você baixar em seu smart-
phone o aplicativo do Sescon Grande Florianó-
polis. O procedimento é igual como se baixa 
qualquer aplicativo, basta procurar como “Ses-
con GF” no Google Play ou no App Store e pronto, 
você terá em suas mãos quando quiser todas as 
informações disponibilizadas pelos setores de 
seu interesse do Sescon.
Este passo rumo à mobilidade foi fundamental, 
“pois não restam dúvidas que passamos mais 
tempo navegando através do celular que nos 
computadores de mesa ou portáteis”, explica 
Adriano Silva, Diretor de Comunicação do Ses-
con.
No aplicativo você pode conferir as principais 
notícias que afetam o setor contábil atualizadas 
diariamente, tem acesso a este jornal online 
bimestral com as notícias mais importantes 
produzidas pelo Sescon, e também pode confe-
rir a hora que precisar sobre a agenda de cursos 
atualizada semanalmente, podendo, inclusive, 
se inscrever ao curso de seu interesse pelo apli-
cativo. 

Tudo ficou mais fácil e mais ágil, pois, além disso 
tudo você ainda tem acesso aos benefícios ofe-
recidos aos associados, informações sobre Cer-
tificação Digital, todos os contatos e ao espaço 
“associe-se”, caso você tenha interesse em usu-
fruir de dezenas de oportunidades nas áreas de 
educação, saúde, tecnologia e gestão. O Sescon 
é digital, é online, é pra você.

#DicaCerta: Miniaula sobre Devolução de Mercadorias

O instrutor João Phillips gravou no mês de abril 
uma aula pontual para os profissionais de conta-
bilidade sobre um assunto que demanda muitas 
dúvidas, que é a questão da devolução de mer-
cadorias, seja ela para empresas de lucro Presu-
mido, Real ou do Simples. Referente a este 
assunto o Sescon Gf vai promover de 20 a 28 de 
junho o curso prático de formação de Auxiliar 
Fiscal, para iniciantes. As inscrições já estão 
abertas através do site sescongf.com.br.
Ele detalha em um exemplo de operação de com-
pra um raciocínio passo a passo. Acesse a minia-
ula pelo seu smartphone, notebook ou tablet. 
Acesse o endereço abaixo e aproveite o conteú-
do. Aproveite e se inscreva no canal do Sescon 
Floripa no Youtube e deixe seu comentário por 
lá. O departamento de cursos informa que estes 
formatos de mini vídeo aulas serão mais fre-
quentes. Fique sempre atento às novidades.

https://goo.gl/0VLxIA
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Ser um associado é fácil. Aproveite os bene�cios

Associar-se é o primeiro passo para usufruir de 
todos os benefícios que a entidade oferece. Para 
isso você deve clicar em associe-se e preencher 
a ficha de cadastro de interesse. Após o preen-
chimento dessa ficha o setor de cadastro entra-
rá em contato para encaminhar o termo de ade-
são e efetivar a associação. Basta preencher a 
proposta de adesão e encaminhar com cópia 
dos documentos mencionados conforme abai-
xo.
Sendo pessoa Física: Cópia do Registro Ativo do 
CRC
Sendo pessoa Jurídica: Contrato Social atualiza-
do, Cartão CNPJ, RG e CPF do responsável pela 
empresa.
Após efetivação do cadastro o associado rece-
berá um login e senha para ter acesso pelo site 
www.sesconfloripa.org.br, onde poderá realizar 
suas inscrições em cursos, eventos e entidades 
de ensino, com descontos diferenciados assim 
como comprar certificados digitais com valor de 
associado e contratar planos médicos e odonto-
lógicos com valores reduzidos.
Com mensalidade de R$55,00 (cinquenta e 
cinco reais), o associado poderá usufruir dos 
seguintes serviços e benefícios que se diluem 

através dos descontos concedidos em:
- Cursos e palestras de atualização e capacita-
ção;
- Assessoria jurídica gratuita;
- Descontos em faculdades de até 43%;
- Parceria com empresas de TI e Sistemas;
- Planos de saúde e odontológicos com valores 
reduzidos;
- Certificação digital com atendimento e valores 
diferenciados.

Informe-se: (48) 3222-1409
convenios@sesconfloripa.org.br

ACESSE A CARTILHA COMPLETA DE BENEFÍCIOS EM: h�p://goo.gl/BSO6mj

Você que já é associado ao Sescon 
GF, precisa saber da sua posição 
financeira ou emitir extrato de 
pagamentos? Talvez você queira 
agregar um convênio ou atualizar 
seu cadastro conosco? Quem 
sabe receber cobranças por email 
ou queira se inscrever em eventos.
Para todas estas situações você 
pode resolver diretamente na 
CENTRAL DO ASSOCIADO, no site 
do Sescon GF. Nestes casos seu 
autoatendimento pode resolver 
uma simples emissão de boleto, por exemplo. 
Acesse a Central do Associado mediante seu 
CPF/CNPJ e senha e usufrua dessa facilidade 
entre você e o Sescon GF.

Central do Associado - Rapidez no seu atendimento

Mas, caso ainda haja dúvidas, estamos sempre 
dispostos a lhe atender através do telefone (48) 
3222-1409.
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Banco do Empreendedor consolida parceria com o 
Sescon GF para cer�ficação digital

O Banco do Empreendedor (BE) e o Sescon Gran-
de Florianópolis ampliaram em março deste ano 
a parceria para a emissão de certificados digita-
is na capital e região metropolitana. Empresári-
os que moram na parte continental de Florianó-
polis já tinham disponível, duas vezes por sema-
na (quarta e sexta), um ponto de atendimento do 
Sescon GF na sede do BE, 
que fica na rua Fúlvio 
Aducci, 710, no bairro 
Estreito.
Agora, em São João Batis-
ta, foi criado outro ponto 
de  a tend imento  aos 
empresários. Em 16 de maio será aberto mais 
um na unidade de atendimento do Banco do 
Empreendedor no balneário de Ingleses, norte 
da Ilha. Em todos os pontos, um colaborador do 
Sescon está à disposição para orientar a solicita-
ção de certificação digital e também encaminhá-
la.
“O Banco do Empreendedor sempre foi um par-
ceiro estratégico para nós”, destacou o presi-
dente do Sescon GF, Fernando Baldissera. 
“Apostamos nesse trabalho conjunto que traz 
resultados para as duas instituições”, afirmou o 

diretor superintendente do BE, Luiz Carlos Floria-
ni. No ano passado, o Sescon GF emitiu 12 mil 
certificados.
CERITIFICAÇÃO – O Certificado Digital é uma 
assinatura com validade jurídica que garante 
proteção às transações eletrônicas e outros ser-
viços via internet, permitindo que pessoas e 

empresas se identifiquem 
e assinem digitalmente de 
qualquer lugar do mundo 
com mais segurança e 
agilidade.
Todas as pessoas (físicas 
ou jurídicas) que desejam 

realizar determinadas atividades online de mane-
ira segura e autenticada podem fazer a certifica-
ção digital.
Todavia, o Certificado Digital não é uma escolha 
para todos, para algumas pessoas ele é uma 
exigência. Empresas que emitem nota fiscal 
eletrônica, assim como para todas inscritas no 
regime tributário de lucro real ou lucro presumi-
do, são obrigadas a fazer uso do Certificado 
Digital. As empresas inscritas no Simples, como 
não são obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica, 
a certificação digital é optativa.

“Apostamos nesse trabalho conjunto que 
traz resultados para as duas instituições”

Luiz Carlos Floriano

Presidente do Sescon, Fernando Baldissera, ao lado do Presidente Luiz Carlos Floriani do Banco do Empreendedor.
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Novo prazo para 
entregar a RAS
Foi postergada para 30 de novembro de 2016 a 
entrega do Razão Auxiliar das Subcontas (RAS).
De acordo com a Receita Federal do Brasil, será 
criada uma forma alternativa de apresentação 
do RAS no Manual de Orientação do Leiaute da 
ECD.
As pessoas jurídicas, que não possuam outros 
livros auxiliares, poderão entregar normalmente 
o livro “G” até a data-limite de entrega da ECD 
(último dia útil do mês do maio), ainda que 
tenham que entregar o RAS posteriormente.
A data-limite de entrega, para todas as pessoas 
jurídicas obrigadas a entregar a ECD permanece 
inalterada (último dia útil do mês de maio). Não 
haverá postergação da entrega da ECD, de acor-
do com a RFB.

Atendimentos 
Sebrae/SC

O Sescon Grande Florianópolis informa aos seus 
associados, que prestam um serviço voluntário 
no Atendimento Sebrae, que os atendimentos ao 
público serão realizados na SC-401 - Parque 
Tecnológico Alfa, no bairro João Paulo a partir do 
dia 9 de maio.
Devido ao espaço físico, os atendimentos dos 
voluntários na unidade do Mercado Público, 
estão suspensos.
Assim que forem finalizadas as reformas no 
prédio da Av. Rio Branco, a coordenadoria do 
Sebrae SC, bem como a escala dos voluntários, 
voltará a atender no centro de Florianópolis.
Se você tem interesse em ser um integrante 
voluntário nos atendimentos ao público, ligue e 
informe-se: (48) 3222-1409

No dia 31 de março, em Reunião de Diretoria, o 
presidente Fernando Baldissera, em nome do 
corpo diretivo do Sescon GF, entregou ao 
Contador Rodrigo Müller uma homenagem por 
sua passagem marcante na gestão passada 
(2013-2015). A atual gestão deseja muito 
sucesso no caminho do ex-diretor.

Homenagem Cole�va de imprensa

Foi realizada no dia 28 de abril uma coletiva de 
imprensa no Sescon GF. Oferecemos aos 
jornalistas informações de última hora com 
dados atualizados da Declaração do Imposto de 
Renda 2016 em Santa Catarina. Estiveram 
presentes jornalistas do Diário Catarinense, 
Notícias do Dia, Rádio CBN, Rádio Guarujá e SBT. 
Contamos com a presença do Delegado da 
Receita Federal, Saulo Figueiredo; dos Auditores 
Odimar Alves e Alberto Pereira; do presidente do 
CRCSC, Marcelo Seemannn; do Diretor de 
Comunicação do Sescon GF, Adriano Silva; e do 
presidente do Sescon GF, Fernando Baldissera.



AGENDA DE CURSOS
Confira mais detalhes sobre cada um
deles no site sescongf.com.br
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eSocial para Empresas e escritórios Contábeis
O que é e como implantar?
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prático em laboratório para iniciantes


