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SESCON CAMPINAS REALIZA 
AÇÕES EM PROL DA 

CAPACITAÇÃO DO ESOCIAL
  Começo esta edição destacando as ações realiza-

das pelo Sescon Campinas nos dois últimos meses em 
prol da capacitação de sua base. O Sindicato tem pro-
movido e apoiado cursos e palestras em sua sede sobre 
o eSocial, que passará a ser obrigatório para as MPEs e 
MEIs com um empregado, a partir de novembro. 

  A data antes prevista para julho foi alterada, pois 
ainda são muitas as empresas que precisam se cons-
cientizar sobre as mudanças e sanar suas dúvidas so-
bre o sistema. É preciso aproveitar este tempo a mais 
para se conscientizar da importância de se adequar.  

  Promover a capacitação profissional faz parte da 
missão Sescon Campinas, por isso o Sindicato desen-
volve diversas ações nesse sentido e conta com uma 
Comissão de Cursos, que atua para atualizar a grade 
mensal de cursos oferecidos por meio do Sescon Edu-
cação, nesta edição você conhece um pouco mais des-
te trabalho.

  Estamos a um mês de completar 15 anos e por isso, 
os preparativos para o nosso jantar de aniversário já co-
meçaram, neste ano a data marcará também a posse 
da nova gestão (2018 - 2021), não deixe de reservar seu 

convite, contamos com à sua presença.
  E por falar em aniversário, neste mês o Coral Ses-

con Campinas completa sete anos de existência! A 
cada ano que passa o grupo cresce e se destaca pela 
qualidade de suas apresentações. O Sescon Campinas 
parabeniza a todos os participantes e tem orgulho de 
apoiar ações que promovam a cultura, tão importante 
e necessária para o nosso bem-estar. 

  Nesta edição você acompanha também, as últimas 
ações do Sescon Cidadania e muito mais!

Boa leitura!  
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS

AGOSTO

Dia: 27/08/2018 (segunda-feira)

Dia: 08/08/2018 (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 17h30

Horário: 9h às 18h

Carga Horária: 8 horas

CURSO PRÁTICO SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA DO ICMS - LEGISLAÇÃO E 
EXERCÍCIOS (COM AS NOVIDADES DO 
CONVÊNIO N° 52/2017)

CURSO PRÁTICO “ELABORAÇÃO DE 
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA”  

Conteúdo Programático: Legislação; Fato 

gerador normal e fato gerador presumido; operações 

interestaduais; base de cálculo da substituição 

tributária; cálculo do ICMS da substituição tributária 

– operações internas e interestaduais; Cálculo do 

ICMS da substituição tributária – substituto do 

Simples Nacional; mercadorias sujeitas ao regime 

de substituição tributária; recolhimento do ICMS 

sobre estoques; emissão de documentos fiscais pelo 

contribuinte substituto; procedimentos com o código 

CEST no XML, bens e mercadorias fabricadas em 

escala industrial não relevante, diferencial de alíquotas, 

aplicação de diversos exercícios para fixação, 

ressarcimento do ICMS retido por Substituição, 

alterações do Convênio ICMS 52/2017

Novidades da ADI 5866 – Ministra Pres. Carmen Lúcia.

4 www.sesconcampinas.org.br

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo Programático: fluxo de caixa 

(diferenças entre lucro e caixa, planejamento 

financeiro, objetivo da DFC, estrutura de capitais 

e análise econômico-financeira, regulamentação 

legal do fluxo de caixa e benefícios gerados 

pela utilização da DFC); métodos para elaborar 

a DFC (elaboração da DFC pelo método direto 

e indireto, análise detalhada do conteúdo dos 

componentes da DFC); atividades geradoras de 

caixa – estrutura da DFC (definição de caixa e de 

equivalentes de caixa, atividades operacionais, de 

investimento, financiamento);  modelos e formatos 

da DFC (modelos da Demonstração do Fluxo de 

Caixa; passo a passo para elaboração da DFC); 

estudo de casos; divulgação da DFC (disclosure); 

e aplicação prática em PMEs (passo a passo para 

elaborar a DFC; análise das informações geradas 

na DFC; aplicações práticas no dia a dia de PMEs 

e utilização legal e gerencial da DFC).

CURSOS ON-LINE (UNIFENACON)

Lançamento: a partir de 14/08/2018 (terça-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 3 horas

Pontuação: EPC-CFC

Fórum interativo: das 17h às 18h. 

Objetivo: cálculos do salário (horistas, mensalista, 

comissionado e misto); cálculos da insalubridade; 

cálculo da periculosidade; cálculo do adicional 

noturno; cálculo do adicional de transferência; cálculo 

horas extras; descontos por faltas; vale transporte; 

INSS, IRRF e FGTS.

CURSO ON-LINE “CÁLCULOS DA FOLHA DE 
PAGAMENTO”

Pontuação: Aud. 8 / Perito 8 / ProGP 8 



5www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

Curso eSocial: Legislação e Previdência 
“Gostei muito do curso, palestrante ótimo, conteúdo 

excelente e esclarecedor,” 

Ana Paula Dias,  Medclass - Saúde e Segurança do 

Trabalho Ltda.

INSCREVA-SE JÁ PELO SITE: 
www.sesconcampinas.org.br   
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DEPOIMENTO:
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.
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SESCONCAMPINAS

Preocupado em oferecer sempre conteúdo de qualidade 

e em dia com o mercado aos seus associados e também a 

toda a comunidade, o Sescon Campinas conta com uma Co-

missão de Cursos, que tem o objetivo de ser reunir mensal-

mente para atualizar a grade mensal de cursos oferecidos por 

meio do Sescon Educação. Esta grade pode ser consultada 

na Revista Sescon Campinas e também no site do Sindicato 

(www.sesconcampinas.org.br).

  Atualmente fazem parte da comissão: o vice-presidente 

do Sescon Campinas Rodrigo de Abreu Gonzales, o diretor 

Administrativo Breno Acimar Pacheco Corrêa, os associados 

Guilherme Pagotto (coordenador do grupo), Allan Santinelo 

e a auxiliar Administrativo de Relacionamento Monique Al-

cantara.

  Promover a capacitação profissional faz parte da missão 

Sescon Campinas, que há anos realiza e apoia ações nesse 

sentido. “Em um momento onde as mudanças acontecem 

a uma velocidade jamais vista, o conhecimento é o que nos 

dará segurança, no momento da tomada de decisão. Estar 

envolvido com o desenvolvimento de empreendedores e 

contadores, levando conhecimento a esses profissionais, é de 

extremo valor. Estou muito feliz é uma grande satisfação fazer 

parte da Comissão de Cursos do Sescon”, destaca o coorde-
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.

SESCON CAMPINAS CONTA COM 
COMISSÃO DE CURSOS

Puc Campinas Puc Campinas

Unisal Americana

nador do grupo Guilherme Pagotto.

  Você também pode ajudar a Comissão de Cursos  do 

Sescon Campinas, entre em contato pelo e-mail: cursos@

sesconcampinas.org.br para enviar sua sugestão de temas 

de capacitação.
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Buscando oferecer suporte e informação à sua base, o Sescon Campinas tem promovido e apoiado cursos e palestras em 

sua sede sobre o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que passará 

ser obrigatório para as MPEs e MEI com um empregado, a partir de novembro. Confira as ações realizadas: 

15/06 - Café Temático: “eSocial do início ao fim - Tudo o que você precisa saber”

Realização: ABRH  Apoio: Sescon Campinas

Entrada: 1kg de alimento não perecível

18/06 - Curso “E-Social - Legislação e Previdência”

capa
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SESCON CAMPINAS PROMOVE E 
APOIA EVENTOS SOBRE ESOCIAL

JUNHO
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26/06

Palestra Sage eSocial

Apoio: Sescon Campinas

11/07 

Palestra eSocial 2018 - Novidades da nova alteração

Realização: Sage e Caixa Economica Federal Apoio: Sescon Campinas 

Entrada: 1kg de alimento não perecível

17/07

Curso Online (Unifenacon) 

Implantação do eSocial  2.4.02 - Por onde começar?

21/07

Segunda edição do curso “E-Social - Legislação e Previdência”

capa
M

A
T

É
R

IA
 D

E
 C

A
P

A

JULHO
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SESCONCAMPINAS

JANTAR DE 15 ANOS DO 
SESCON CAMPINAS E POSSE 
DA NOVA GESTÃO

 O tradicional Jantar de Aniversário do Sescon Campinas, promete mais uma vez surpreender. O evento deste ano será 

especial e celebrará os 15 anos do Sindicato e contará com a cerimônia de posse da nova Diretora (Gestão 2018-2021).  O jantar 

será realizado no dia 28 de setembro, no Via Appia, em Valinhos (SP), a partir das 20 horas. Mais uma vez o cardápio será assi-

nado por Cláudia Porteiro e à noite contará com a animação da Banda Company & Orquestra. 

  Ainda dá tempo de reservar o seu convite com preço especial, o primeiro lote pode ser adquirido até o dia 31/08. Não 

perca tempo, marque presença neste evento especial !
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

MANUAL DO ESOCIAL

NOVO PORTAL DA REDESIM

Nossa Fonte:

  Na segunda quinzena de julho, a Receita Federal publicou o manual do módulo eSocial WEB GERAL, ferra-

menta auxiliar, apresentada em ambiente web, destinada à inserção de dados no eSocial e que foi pensado para 

permitir às empresas o cumprimento das obrigações legais em situações de contingência ou de indisponibilidade 

do seu próprio software. Contudo, ele não pretende substituir os sistemas próprios das empresas, compatíveis 

com a transmissão dos arquivos para o Web service.

  A ferramenta permite a consulta e a edição (inclusão, alteração, retificação e exclusão) de eventos enviados 

para o ambiente nacional do eSocial. Serão exibidos ao usuário, além do conteúdo do evento, os números de reci-

bo, o que permitirá às empresas efetuar acertos e correções nos próprios sistemas.

  As funcionalidades desse sistema serão disponibilizadas respeitando o cronograma de implantação do eSo-

cial. Portanto, se um empregador ainda não está obrigado a enviar determinada informação ao eSocial, essa fun-

cionalidade estará indisponível para ele no WEB GERAL até o início da sua obrigatoriedade.

  O módulo WEB GERAL faz parte do sistema eSocial e segue todas as premissas do Manual de Orientação 

(MOS) e dos Leiautes do eSocial.

  É importante destacar que o Manual é técnico. Portanto, não trata de interpretação de leis, quando deve ser 

aplicado determinado direito ou dever na relação de trabalho, dentre outros. Mostra apenas como utilizar as fun-

cionalidades para transmissão dos eventos previstos na documentação do eSocial.

O novo Portal da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 

(REDESIM) foi totalmente reformulado e ficou aderente a padrões tecnológicos de vanguarda. O conteúdo do site 

se adapta dinamicamente aos dispositivos móveis, tablets e celulares.

  O objetivo é levar ao cidadão uma nova experiência no processo de abertura e de alteração da pessoa jurí-

dica, com disponibilização de orientações em linguagem mais clara e de fácil comunicação, trazendo agilidade e 

transparência para todo o processo.

  O portal está mais robusto com uma área exclusiva para o usuário identificado. Essa autenticação utiliza os 

serviços do projeto Brasil Cidadão, do Ministério do Planejamento, que faz parte da Plataforma de Cidadania Digi-

tal e que oferece a possibilidade de o usuário, por meio de acesso único, obter diversos serviços públicos disponí-

veis na rede mundial de computadores.

  Na área do usuário é possível consultar o nome empresarial na base do CNPJ e outros serviços serão incluídos 

em breve.

  A reformulação do portal foi feita pela Receita Federal em articulação com diversos parceiros da Rede Nacio-

nal para a Redesim.

  O novo portal da Redesim, que está disponível desde o dia 30 de julho, pode ser acessado por meio do ende-

reço: www.redesim.gov.br

Fontes: 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/julho/publicado-o-manual-do-esocial-web-geral e 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/julho/receita-federal-lanca-novo-portal-da-redesim
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 A partir de novembro deste ano, o Sistema de Es-

crituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenci-

árias e Trabalhistas (eSocial), sistema único de coleta 

de dados trabalhistas, previdenciários e tributários será 

obrigatório também para as MPEs e MEIs que possu-

am um empregado. A data foi alterada, pois ainda há 

muitas dúvidas sobre o sistema, o que fez com diversas 

entidades de classe, como a Fenacon se mobilizassem 

pelo adiamento. 

 Representantes da Fenacon, do Conselho Federal 

de Contabilidade e do Sebrae estiveram reunidos com 

o Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iá-

garo Jung Martins para tratar do assunto. Além disso, 

também ocorreram encontros no Ministério do Trabalho 

e na Casa Civil para tratar sobre o tema. 

  Segundo a Resolução nº 4 do Comitê Diretivo do 

eSocial, micro e pequenas empresas –aquelas com fa-

turamento anual de até R$ 4,8 milhões – e Microempre-

ENTRADA DE MPES E MEI COM 
UM EMPREGADO NO ESOCIAL É 

ADIADA PARA NOVEMBRO

SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

endedores Individuais (MEI) possam ingressar no eSo-

cial a partir do mês de novembro. Já para as demais 

empresas privadas do País que possuem faturamento 

anual inferior a R$ 78 milhões, o eSocial é obrigatório 

desde o dia 16/7.

  Quando totalmente implementado, o eSocial reuni-

rá informações de mais de 44 milhões de trabalhadores 

do setor público e privado do País em um mesmo siste-

ma e representará a substituição de até 15 informações 

ao governo – como GFIP, RAIS, CAGED e DIRF – por 

apenas uma.

 Cronograma:

  Segundo o Governo Federal assim como já acon-

tece com as grandes empresas e como ocorrerá com 

os entes públicos, a implementação do eSocial para as 

empresas do segundo grupo – excluídas neste momen-

to a obrigatoriedade de pequenas empresas e MEIs - 

se dará de forma escalonada, dividida em cinco fases, 
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Com prazo limite de adesão até novembro deste 

ano, apenas 5,6% das Micros e Pequenas Empresas 

(MPEs) e Microempreendedores Individuais (MEIs) já 

se adequaram ao eSocial, segundo pesquisa realizada 

pelo Sistema Fenacon Sescap/Sescon. O programa re-

quer uma série de artigos, regulamentações e atualiza-

ções trabalhistas, sob pena de multa pelo não cumpri-

mento ou até mesmo dificuldade na emissão da folha 

de pagamento. Por isso, os empresários devem buscar 

a regularização o mais rápido possível.

  A primeira fase do eSocial entrou em vigor em 

janeiro para as empresas com faturamento superior a 

R$78 milhões/ano. As demais deveriam ingressar em 

julho, na segunda fase do programa. “Cerca de 80% das 

empresas que vão entrar nesta etapa têm faturamento 

anual menor a R$4,8 milhões. Se as grandes tiveram di-

ficuldades, para as pequenas, que têm menos estrutura, 

o problema seria ainda maior”, avalia o presidente da 

Federação Nacional das Empresas de Serviços Contá-

beis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, In-

formações e Pesquisas (Fenacon), Sergio Approbato 

Machado Júnior.

APENAS 5,6% DAS MPES JÁ SE 
ADEQUARAM AO ESOCIAL

SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

PESQUISA REALIZADA PELO SISTEMA FENACON SESCAP/SESCON APONTOU ÍNDICE BAIXO DE 

ADESÃO. PRAZO FINAL PARA IMPLANTAÇÃO VAI ATÉ NOVEMBRO DESTE ANO

  Como essa legislação obriga os empresários a re-

alizar práticas que nunca foram obrigatórias, um dos 

principais desafios está na qualificação cadastral dos 

funcionários. O resultado da pesquisa demonstra que 

apenas metade (50,6%) das MPEs já finalizaram o pro-

cedimento para verificar a existência de divergências 

entre o cadastro interno de seus funcionários e excluir 

os bancos de dados do governo. “As empresas preci-

sam correr, pois não é um procedimento simples. Geral-

mente, leva mais de um mês para que todo o trabalho 

cadastral seja concluído”, ressalta o presidente do Ses-

con Campinas Edison Ferreira Rodrigues.

  Para Machado Junior é preciso que se faça do 

eSocial um projeto de governo, com capacitação, trei-

namento, além de ampla e irrestrita divulgação de in-

formações em meios de comunicação de massa. “Re-

centemente falei sobre isso na Casa Civil e estamos 

aguardando o atendimento dessa solicitação o mais 

rápido possível, pois a nossa preocupação é que, por 

falta de conhecimento, sem uma divulgação adequada 

por parte do governo, as empresas não abracem essa 

causa”.

distribuídas deste mês de julho a janeiro de 2019. Dessa 

forma, os empregadores incluirão gradativamente suas 

informações no sistema.

  Até o dia 31 de agosto, os empregadores deverão 

enviar ao eSocial apenas informações de cadastro e ta-

belas das empresas. Em relação aos MEIs que possuam 

empregados e que optem por já ingressar no eSocial, 

o Comitê Gestor do  eSocial esclarece que, na prática, 

eles não terão nenhuma informação para prestar antes 

de setembro, já que os dados da 1ª fase (cadastro do 

empregador e tabelas) são de preenchimento automá-

tico pela plataforma simplificada que será disponibili-

zada para este público.

  Apenas a partir de setembro, os empregadores do 

segundo grupo precisarão incluir na plataforma infor-

mações relativas a seus trabalhadores e seus vínculos 

com as empresas, como admissões, afastamentos e de-

missões, por exemplo. Finalmente, de novembro até o 

final de 2018, deverão ser incluídos dados referentes às 

remunerações dos trabalhadores e realizado o fecha-

mento das folhas de pagamento no ambiente nacional.

  Em relação às micro e pequenas empresas e MEIs, 

como esses estarão obrigadas ao eSocial somente a 

partir de novembro – quando ingressarem no sistema, 

eles deverão prestar as informações referentes às três 

fases iniciais do cronograma.

  Em janeiro do ano que vem  haverá, para o se-

gundo grupo como um todo, a substituição da Guia de 

Informações à Previdência Social (GFIP) pelo eSocial e 

a inserção de dados de segurança e saúde do trabalha-

dor no sistema.  Já os empregadores pessoas físicas, 

contribuintes individuais – como produtor rural e os se-

gurados especiais – somente deverão utilizar o eSocial 

a partir de janeiro de 2019

   Fontes: Fenacon e Comitê Gestor do eSocial.
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SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS
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SESCONCAMPINAS VOCÊ SABIA?

 SAIBA MAIS, ACESSE O SITE SESCONCAMPINAS.ORG.BR/LOCACAO-DE-ESPACOS/ OU 

FAÇA UMA VISITA PARA CONHECER NOSSOS ESPAÇOS PESSOALMENTE!

  PARA AGENDAR UMA VISITA OU LOCAR, ENTRE EM CONTATO CONOSCO:  

  TELEFONE (19) 3239-1845 OU E-MAIL LOCACAO@SESCONCAMPINAS.ORG.BR

VOCÊ SABIA?
QUE O SESCON CAMPINAS CONTA 
COM ESPAÇOS DIFERENCIADOS 
PARA LOCAÇÕES? 

Confira a opinião 
de quem locou:

“O serviço sempre foi muito bom, a estrutura física é 
ótima, com estacionamento, sistema de vídeo e som, 
ar condicionado e etc. O atendimento dos funcionários 
do Sescon Campinas também é muito bom. São sem-
pre muito atenciosos, em especial gostaria de elogiar 
a colaboradora Célia Andrade, que sempre me atende 
com muita gentileza. O Sescon é nota 10”, Paulo Otranto 
(Otranto Contabilidade), já realizou diversas locações no 
Sindicato, a última foi durante uma palestra sobre eSo-
cial, ocorrida no auditório, em julho .

Se você procura espaços para realizar eventos corpo-
rativos, faça uma visita ao Sescon Campinas. O Sindicato 
conta com uma excelente infraestrutura disponível para 
locação, que se encaixa em qualquer demanda, seja ela 
uma palestra, workshop, treinamento, curso, reunião, 
coffee business etc. Os espaços são todos equipados e 
contam com a assistência dos funcionários do Sescon 
Campinas e ainda estacionamento gratuito, fechado e 
com capacidade para até 60 carros. Associados contam 
com descontos exclusivos nas locações. 
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coral SESCONCAMPINAS

  O Coral Sescon Campinas, primeiro Coral de um Sescon, acaba de completar 7 anos. Criado 
pelo saudoso ex-diretor Social Carlos Luiz Barroso Ehrenberg, em agosto de 2011, o coral tem o 
objetivo de usar a força da arte como uma poderosa ferramenta para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. 

  Desde então, o Coral é regido pelo maestro Wilson Nascimento, formado pela Unicamp. O 
grupo conta com um repertório variado, indo do erudito ao popular e é marcado pela diversida-
de, reunindo homens e mulheres de diversas idades e ocupações.

  O grupo tem se apresentado em diversos Festivais de Corais, como, por exemplo, em Campos 
do Jordão, São Francisco Xavier, Vinhedo, Morungaba e Campinas, levando sempre simpatia e 
música de boa qualidade. Uma das principais apresentações acontece durante o Sarau Cultural, 
um evento do Sescon Campinas, aberto ao público que proporciona acesso à diversas manifes-
tações culturais.

  O Sescon Campinas parabeniza seus coralistas e o maestro Wilson pelo trabalho sério desen-
volvido, percebido pela qualidade presente em cada nova apresentação.

CORAL SESCON 
CAMPINAS 
COMPLETA 7 ANOS
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SESCON Batom

SARAMPO AVANÇA E AINDA 
FALTA CONHECIMENTO 
SOBRE A VACINAÇÃO 
INFANTIL

Diversas pesquisas têm relacionado a baixa cobertu-
ra vacinal à falta de conhecimento, especialmente das 
mães, em relação a importância da vacinação de seus 
filhos no primeiro ano de vida. Somado a isso, movimen-
tos antivacinas ganham força, reforçados por Fake News 
difundidas principalmente pelo WhatsApp, que relatam 
possíveis feitos colaterais das vacinas, distorcendo a in-
formação e causando medo sobre a segurança das va-
cinas. 

  O fato é que, doenças antes erradicadas no país, como 
por exemplo o sarampo, estão voltando e todo o cuida-
do é pouco. Em 2016, o Brasil havia recebido da Organi-
zação Pan-Americana da Saúde o certificado de elimi-
nação da circulação do vírus do sarampo, e atualmente 
até o dia 17 de julho, o Ministério da Saúde já confirmou 
444 casos de sarampo no Amazonas e 216 em Roraima. 
Todos, importados da Venezuela, a região recebe todos 
os dias centenas de imigrantes venezuelanos. 

  Alguns casos isolados e também relacionados à im-
portação foram confirmados nos Estados de São Paulo 
(1), Rio Grande do Sul (8); Rondônia (1) e Rio de Janeiro 
(7). O Ministério da Saúde permanece acompanhando a 
situação e prestando o apoio necessário ao Estado.

  O sarampo é uma doença infecciosa causada pelo 
Morbili vírus e transmitida por meio da tosse ou de es-
pirros de pessoas contaminadas. Os principais sintomas 
são febre, tosse e manchas pelo corpo, a 
doença pode gerar complicações e até 
matar.

  Um dos problemas é que a cobertura 
vacinal tem se mostrado abaixo da meta 
do Ministério da Saúde.  A meta de vaci-
nação contra o sarampo é de 95%, mas 
em 2017, segundo dados preliminares foi 
de 85,21% na primeira dose (tríplice vi-
ral) e de 69,95% na segunda dose (tetra 
viral). 

  Prevenção

  É importante que as famílias se cons-
cientizem de que a vacinação contra o 
sarampo é a única maneira de prevenir 
a doença. Neste ano, a Campanha Na-

cional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo 
será realizada entre 6 e 31 de agosto, sendo o dia 18 de 
agosto o dia de mobilização nacional - o ‘Dia D’. Nesta 
campanha as crianças devem ser levadas aos serviços 
de saúde mesmo que tenham sido vacinadas anterior-
mente.    

Quem deve se vacinar e quando?  
• Crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade: 

uma dose aos 12 meses (tríplice viral) e outra aos 15 me-
ses de idade (tetra viral);

• Crianças de 5 anos a 9 anos de idade que perderam 
a oportunidade de serem vacinadas anteriormente: duas 
doses da vacina tríplice; 

• Adolescentes e adultos até 49 anos: pessoas de 10 
a 29 anos - duas doses da vacina tríplice; e pessoas de 
30 a 49 anos - uma dose da vacina tríplice viral;   quem 
comprovar a vacinação contra o sarampo conforme pre-
conizado para sua faixa etária, não precisa receber a va-
cina novamente.

  Não devem receber a vacina: casos suspeitos de sa-
rampo; gestantes - devem esperar para serem vacina-
das após o parto; mulheres que desejam engravidar ao 
se vacinarem devem aguardar quatro semanas antes de 
engravidar; menores de 6 meses de idade e Imunocom-
prometidos.

Divulgação: Ministério da Saúde
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SESCON cidadania

SINDICATO DOA ALIMENTOS 
ARRECADADOS EM 
PALESTRAS SOBRE O 
ESOCIAL

O Sescon Campinas doou os alimentos arrecadados durante duas palestras realizadas em sua sede sobre o eSo-
cial ao CTI Moriah. A entidade cuida de crianças carentes. As doações foram feitas no dia 03/07, com os alimen-
tos arrecadados na palestra sobre o eSocial, realizada pela ABRH Regional Campinas em parceria com o Sescon 
Campinas. E no dia 16/07, com os alimentos arreceados durante a palestra do e-Social realizado pelo Sage e Caixa 
Econômica também em parceria com o Sescon Campinas. O Sescon Campinas agradece a todos que contribuíram!
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SESCONCAMPINAS nossos parceiros

EMOTTA 
SISTEMAS

A EMotta Sistemas foi fundada em 2002 pela deter-
minação de um jovem empreendedor, Eduardo Motta. A 
empresa oferece, em linhas gerais, programas que con-
trolam a entrada e saída de funcionários, entre outras 
coisas. Hoje a empresa conta com mais de 800 clientes 
ativos, em 24 estados brasileiros e 190 cidades. 

  “O sistema é nosso e a tecnologia também é desen-
volvida por nós. Existem três formas da empresa contro-
lar o ponto de uma empresa, que são: livro ponto, relógio 
mecânico e o relógio de ponto eletrônico. Livro ponto e 
relógio mecânico são tecnologias ultrapassadas e o re-
lógio de ponto eletrônico, que imprime o cupom com 
o horário registrado pelo funcionário é o equipamento 
que trabalhamos”, diz Eduardo Motta, CEO da EMotta 
Sistemas.

  Pelo sistema desenvolvido pela empresa é possível 
fazer todo o cálculo de horas extras, atrasos, banco de 
horas e outras informações. Este gera um relatório pron-
to a ser utilizado para a elaboração da folha de paga-
mento. Além disso, o sistema proporciona um histórico 
do funcionário e aponta quem falta mais, os que costu-
mam sair mais cedo ou chegar atrasados, os que estão 
fazendo muitas horas extras, assim como os que apre-
sentam muitos atestados. “O sistema conta com um ma-
peamento para que o empresário possa analisar o que 
acontece com cada funcionário e tomar as decisões ne-
cessárias para que a situação mude. Ele permite inclu-
sive, que a direção ajude algum funcionário que esteja 
com problemas de saúde, situação apontada por meio 
das muitas faltas ou dos atestados médicos entregues. 

Neste sentido é possível fazer um trabalho de preven-
ção”, exemplificou Eduardo.

  O escritório contábil também se beneficia e muito 
dessa automação de ponto. O arquivo de integração 
com a folha é gerado pelo cliente e enviado ao contador. 
Esse processo evita o retrabalho e o fechamento da fo-
lha pode ser feito mais rapidamente. As informações do 
banco de horas para o eSocial também são enviadas no 
arquivo de integração.

Parceria
  Por meio da parceria é oferecido aos associados do 

Sescon Campinas uma solução de ponto integrada ao 
software de folha de pagamento que o escritório utili-
za. Permitindo que o cliente do escritório contábil faça 
a gestão da frequência e envie ao contador os eventos 
relacionados ao ponto para que seja importado de for-
ma automática para o software de folha de pagamento. 
Também são oferecidas condições especiais para obter 
essa solução.

  “A parceria busca oferecer soluções para o contador, 
que tragam ganho de tempo a ele e permitam um ser-
viço diferenciado ao seu cliente. Como o trabalho auto-
matizado de ponto será feito pelo nosso programa, to-
dos ganham e teremos assim clientes mais organizados 
e contadores com mais tempo para desempenhar um 
serviço de inteligência ao cliente final,” ressalta Eduardo, 
que finaliza: 

“É gratificante para nós da EMotta esta parceria, pois 
é o reconhecimento do trabalho de qualidade que pro-
curamos sempre fazer em nosso dia a dia. A parceria 
com o Sescon Campinas traz grande responsabilidade 
pela importância que esta entidade tem perante o setor 
contábil”.

 
 Eduardo Motta, 
 CEO da EMotta Sistemas.
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SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE

Dr. Rodrigo de Abreu Gonzales
Contabilista, advogado e 

vice-presidente do 
Sescon Campinas

juridico@sesconcampinas.org.br

C
om a implantação do eSocial, o bom relacio-

namento entre empresa contratante e empre-

sa de serviços contábeis será, mais uma vez, 

colocado em teste, isto porque a transparência e a ve-

locidade do fluxo de informações exigidas pela nova re-

alidade exigirão um alinhamento muito fino entre con-

tratante e prestador.

ESOCIAL - DIVISÃO DE 
RESPONSABILIDADE COM OS CLIENTES

DIREITO NA CONTABILIDADE

Com este desafio/oportunidade é muito importante 
que os escritórios de contabilidade tomem à frente, tan-
to na orientação de seus clientes quanto às adaptações 
necessárias, como dos riscos envolvidos, apresentando 
fluxos de informações claros e objetivos, deixando re-
gistrado desde o início a divisão de responsabilidades, 
tanto na operação cotidiana, como em eventuais multas 
por atrasos ou inconformidades das informações. 

  Pensando nisto e sob demanda de alguns associados, 
resolvi aproveitar esta coluna para trazer um exemplo de 
comunicação a ser realizada aos clientes, relacionada às 
fases iniciais do eSocial, espero que seja útil. Segue:

 
  Prezado Cliente,
 
1.    ESOCIAL IMPÕE ORGANIZAÇÃO MÍNIMA DE R&H 

NAS EMPRESAS
Desde o dia 1º de agosto, as empresas privadas estão 

obrigadas a enviar dados (agora os efetivamente rea-
lizados) relativos aos eventos obrigatórios do eSocial. 
Ainda, nesta fase, há duas etapas e prazos distintos a 
serem cumpridos:

a)    até 31/08/2018 serão enviados em caráter defi-
nitivo todos os dados cadastrais da empresa; tabelas 
dos eventos da folha e todos os parâmetros tributários 
e contribuições associados ao regime de tributação da 
empresa (lucro real, presumido, ou simples nacional).

 b)    No período de 01/09 e até o dia 30/09/2018 pas-
sará a ser obrigatório o envio de todos os dados cadas-
trais dos funcionários ativos, incluindo já todas as even-
tuais alterações subsequentes: salário, função, jornada 
de trabalho, acidentes de trabalho, férias, aviso prévio, 
etc.

O Escritório (acrescentar o nome) já vem trabalhando 
neste projeto há um longo tempo, inclusive com adap-
tações estruturais de processamento eletrônico para su-
portar a quantidade de dados a ser tratados e estamos 
inteiramente seguros do cumprimento de todas as eta-
pas necessárias ao atendimento dessas exigências.

2.    ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO MÍNIMA NAS EM-
PRESAS

A partir da entrada em vigor da etapa de setembro 
de 2018 (item “b” acima) as empresas que possuem fun-
cionários deverão se organizar internamente, por meio 
de uma estrutura mínima que permita o cumprimento 
dos novos prazos para todas as atividades de R&H, em 
virtude de altas multas previstas na legislação do eSocial 
(vide tópico seguinte).

 1ª PROVIDÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO:
ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO: A empresa deverá en-

viar ao Escritório (preferencialmente por meio eletrôni-
co), em até 2 (dois) dias antes do início de trabalho, os 
seguintes documentos: 

a) Ficha denominada ARF - Autorização de Registro 
de Funcionário (nosso ERP poderá fornecer planilha de 
“fácil preenchimento” de dados exigidos pelo eSocial, 
para início de trabalho), completamente preenchida;

b) foto 3 x 4 recente;
c) original da CTPS;
d) cópia da: certidões de nascimento ou casamento, 
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SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE

RG, CPF, PIS ou cartão cidadão, do título de eleitor, CNH, 
para motorista profissional, Certificado de Reservista e 
comprovante de endereço residencial;  

c) original ou cópia do Atestado de Saúde Ocupacio-
nal – ASO, com data igual ou anterior ao do registro na 
CTPS;

d) cópia das certidões de nascimento dos filhos me-
nores de 14 anos;

e) cópia do CPF de todos os filhos dependentes, para 
fins do IR;

f) cópia da carteira de vacinação atualizada para filhos 
menores de 5 anos.

PRAZO PARA ENVIO AO eSocial: No máximo até o 
dia anterior ao do registro do funcionário

FÉRIAS: A empresa deverá solicitar a preparação do 
processo de férias, no máximo, em até 10 dias antes do 
início do período de gozo das férias.

AVISO PRÉVIO: Uma vez concedido o aviso prévio 
para dispensa, não poderá mais haver qualquer modifi-
cação, em razão do envio imediato das informações ao 
eSocial, pelo Escritório.

QUAISQUER ALTERAÇÕES DA RELAÇÃO DE EM-
PREGO: Uma vez requisitados ou informados ao Escri-
tório, em caráter definitivo, quaisquer dados da relação 
de emprego (admissão, férias, afastamento, acidentes, 
doenças, alterações de salário/função/horário de traba-
lho/acidente/etc.) não poderão mais ser alterados, em 
virtude do envio imediato, pelo Escritório, das informa-
ções ao eSocial.

DESLIGAMENTO: O Escritório continuará prestando 
toda a orientação necessária e pré-cálculo das verbas 
rescisórias, como sempre fizemos. A novidade, é que 
agora, tudo deverá ser realizado com maior rapidez e 
certeza dos valores a serem pagos, de parte a parte, 
para a correta comunicação ao eSocial.

2ª PROVIDÊNCIA: APOIO DO ESCRITÓRIO (acrescen-
tar o nome)

O Escritório (acrescentar o nome) está colocando 
à disposição dos clientes que desejarem um canal de 
acesso direto ou tenham dúvidas, visando agilidade e 
minimização de erros de comunicação para as ações de 
R&H. Os interessados podem falar diretamente com o 
funcionário deste Escritório, Sr.(a) xxxxxxxx, – fone (xx) 
xxxxxxxx, ramal xxxxx.

3.   MULTAS ADMINISTRATIVAS 
O arcabouço jurídico do eSocial facilitará a fiscaliza-

ção eletrônica, significando um rol extenso de possibili-
dades de multas, que poderão originar de informações 
erradas, omissão de informações e/ou envio fora de pra-
zo à plataforma do eSocial e outros, com destaque para 
valores elevados e emissão automática pelo sistema, 
abaixo, alguns exemplos.  

1.    Folha de pagamento
Empresas que não enviarem o documento de acordo 

com as novas regras poderão ser penalizadas com mul-
tas a partir de R$ 1.812,87.

2.    Férias
Com o eSocial, a não comunicação das férias dos co-

laboradores poderá gerar multa de R$ 170,00 por férias 
não comunicadas.

3.    FGTS
Para as empresas que não efetuarem o depósito, dei-

xarem de computar a parcela de remuneração ou efetua-
rem depois da notificação podem haver multas em valo-
res que variam de R$ 10,64 a R$ 106,41 por colaborador. 
Na reincidência poderá ser cobrada em dobro.

 4.    Não informar a admissão do colaborador
A admissão de funcionário deve ser informada um dia 

antes do início de suas atividades, caso contrário pode-
rá arcar com as penalidades previstas no artigo 47 da 
CLT. Multas nos valores de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00 
em caso de reincidência e de R$ 800,00 por empregado 
não registrado. Esta multa também poderá ser aplicada 
para a empresa que não assinarem a Carteira de Trabalho 
(CTPS). 

5.    Não informar alterações de contrato ou cadastros
É obrigatório informar alterações no Contrato de Tra-

balho e nos dados cadastrais dos colaboradores. A multa 
poderá ser de R$ 600,00 por descumprimento.

6.    Deixar de comunicar acidente de trabalho
No eSocial o prazo para o envio da CAT continua sendo 

até o primeiro dia útil seguinte à ocorrência do acidente 
ou imediatamente em caso de falecimento do colabora-
dor. As possíveis multas para o descumprimento variam 
entre o limite mínimo e máximo do salário de contribui-
ção, havendo a possibilidade de dobrar o valor em casos 
de reincidência.

7.    Não realizar exames médicos
Exames são necessários em diversos momentos da 

vida laboral tais como admissão, retorno ao trabalho, 
mudança de função, periódicos e demissional. O artigo 
201 da CLT prevê que ao não realizá-los a empresa estará 
sujeita à multa que é determinada pelo Fiscal do Traba-
lho, podendo ser de R$ 402,53 até R$ 4.025,33. 

Por fim destacamos que estas são apenas algumas das 
infrações e multas já previstas e aplicáveis na hipótese 
de não cumprimento da legislação trabalhista, mas com 
transparência proporcionada pelo eSocial, serão facil-
mente identificadas pelos órgãos competentes, através 
de uma fiscalização eletrônica e automática.

 Informações adicionais poderão ser obtidas direta-
mente com XXXXX
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SUMARÉ

Lilian Ricci Ghizzi, 
Empresária Contábil, Delegada Regional do CR-

C-SP e diretora do Sescon Campinas

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

A CONTABILIDADE 
PARA PMES

CONTABILIDADE EM FOCO

N  
esta semana me deparei com um artigo no 

Jornal Correio Popular, de autoria de Renato 

Nalini que, além de outros pontos, faz com 

que questionemos se nosso trabalho tem sentido, se é 

relevante ao nosso Brasil. Se estamos ajudando nosso 

país e se podemos melhorar e fazer a diferença.

Neste paralelo, atualmente existem 6.4 milhões de 

empresas, sendo 99% Micros e Pequenas Empresas 

(MPEs), correspondendo a 25% dos empregos formais, 

segundo o SEBRAE. Identificando quem são as MPEs 

que impulsionam nossa economia, o que podemos fa-

zer nós, consultores da contabilidade? De que forma 

podemos atender este contingente com qualidade, 

para melhorar e mudar este cenário?

  Temos aí uma realidade, que já vigora há 10 anos. 

O que mudamos na contabilidade das MPEs com a 

Normas Contábeis? A NBC TG 1000 já está em sua 3ª 

revisão. O que já foi implantado efetivamente nos nos-

sos clientes de pequeno e médio porte, está num nível 

considerado de qualidade? Ainda podemos melhorar? 

Amplamente divulgada, vários treinamentos realizados, 

conseguimos identificar as mudanças? Podemos contar 

com a parceria dos clientes, para entenderem a impor-

tância das implantações, e compartilharem conosco as 

informações? Vejamos alguns pontos regulamentados 

pela NBC TG 1000 (r1), se numa rápida análise, já estão 

introduzidos nas contabilidades dos nossos clientes:

  A Seção 35 da Norma, diz respeito à adoção inicial. 

Todos já fizemos a declaração explicita como determi-

na a NBC? Vide item 35.9.

  Estamos cientes do conjunto completo das Demons-

trações Contábeis aplicáveis à Norma? Seção 3. Dentre 

elas, as Notas Explicativas, estão sendo redigidas num 

texto coerente e com detalhes de informações nos itens 

que não são reconhecidos nas demonstrações?

  É essencial nossa análise da Seção 17, que trata do 

Ativo Imobilizado. Os itens são reconhecidos pelo cus-

to de forma mensurável? Trará benefícios econômicos? 

Uma análise que deve ser discutida com o empresário, 

e só então contabilizada. E a depreciação? Está sendo 

contabilizada de acordo com a mesma Seção, nos itens 

17.16 e seguintes? Em meio a tenta tecnologia, startup, 

estamos atentos ao item 18.14, 18.15 e 18.16, que trata 

de ativos intangíveis gerado internamente? Veja como 

situações do nosso dia a dia estão contemplados na 

NBC TG 1000. Talvez o tema que é discutido desde a 

implantação da Norma, diz respeito ao Arrendamento 

Mercantil. Está totalmente assimilado o novo conceito 

da regra? A diferença de Arrendamento Mercantil Fi-

nanceiro e Operacional está aplicada na classificação 

contábil? Todas as informações necessárias se encon-

tram na Seção 20.

  Sobre as provisões, tratadas na Seção 21, fica mui-

to claro o conceito e as aplicações nas Demonstrações 

Contábeis. Inclusive encontramos um apêndice nes-

ta seção, que apresenta exemplos práticos aplicados 

ao tema. Desde janeiro de 2018, houve mudanças no 

reconhecimento de Receitas de Contrato de Clientes 

através da CPC 47, assim como o conceito de Receitas. 

Aplicáveis a todas as empresas. Além disso a NBC TG 

1000, em sua Seção 23, com todos os detalhes, exem-

plifica diversas situações, deixando claro as transforma-

ções essenciais da nova contabilidade.

  Quantas entidades sem fins lucrativos, de porte 

pequeno e médio, que recebem Subvenção Governa-

mental? Pois bem, temos a Seção 23, que trata deste 

tema. E como verificamos entidades sem uma contabi-

lidade coerente e transparente, fazendo jus ao dinhei-

ro público. Mas voltando ao início do artigo, esta é a 

oportunidade de valorizar nosso trabalho. Saber que 

somos importantes ao crescimento das empresas a ao 

desenvolvimento econômico do país. Saber que em 

nossa atividade, temos uma via de duas mãos e que o 

nosso cliente está envolvido e deve ser chamado cada 

vez mais a compartilhar as mudanças. Só assim darão o 

devido valor ao profissional contábil. E aí? O que você 

está fazendo para mostrar a “diferença”? Seu trabalho é 

relevante ao crescimento do nosso país? O seu trabalho 

faz sentido?
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SESCONCAMPINAS EM EVIDÊNCIA

COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS CONTMAIS ASSESSORIA CONTÁBIL 

 Dia: 29/06

Local: Giovannetti - Cambuí - Campinas/SP

Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira Rodrigues e esposa Maria Cecília Feres. 

REUNIÃO COM COORDENADORES DO SESCON MAIS

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

Dia: 04/07

Local: Sescon Campinas

Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira Rodrigues e coordenadores

Dia: 05/07

Local: Sescon/SP

Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira Rodrigues, vice-presidente Rodrigo de Abreu 

Gonzales e vice-presidente administrativo José Homero Adabo

Dia: 12/07 

Local: Sescon/SP

Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira Rodrigues, vice-presidente Rodrigo de Abreu 

Gonzales e vice-presidente administrativo José Homero Adabo
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SESCONCAMPINAS EM EVIDÊNCIA

APRESENTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA E 
DO PLANO DE TRABALHO DO COMTUR 

(CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO DE AMERICANA)

REUNIÃO COM A PRESIDENTE CRC-SP MARCIA RUIZ ALCAZAR

Dia: 25/07

Local: Mercatto Gourmet – 

Claudia Porteiro / Americana /SP 

Representante Sescon Campinas: 

Supervisora Administrativo Joseane Silveira 

(Suplente do Conselho)

Dia: 26/07 

Local: Sindcon Campinas

Representante Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira Rodrigues

Portal Contábeis

SESCON NA MÍDIA
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