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SESCONCAMPINAS EDITORIAL

IMPOSTO DE RENDA NO FOCO DAS AÇÕES
Temos comunicado em nossa revista e também em
nossos meios de comunicação, que quando você, empresário apoia o seu sindicato patronal, está na verdade
apoiando à sua própria empresa e contribuindo para a
valorização de seu segmento de negócios. Vale lembrar
aqui, um pouco da nossa história, o Sescon Campinas
foi criado há mais de 15 anos por empresários contábeis, que desejavam ter ao seu lado uma entidade séria,
que realmente os representasse, e desde então, esta
tem sido a nossa missão.
Nossa diretoria voluntária trabalha em conjunto
com nossa equipe de colaboradores, com o objetivo de
representar e defender os interesses das nossas categorias econômicas. Seja durante as inúmeras reuniões
feitas em conjunto com os sindicatos representantes
dos trabalhadores, durante as Negociações Coletivas
de Trabalho, em reuniões e encontros com representantes da esfera política, promovendo a capacitação
de profissionais, oferecendo inúmeros serviços ou realizando parcerias e convênios que façam a diferença
para essas empresas. Por isso, é muito importante que
você mantenha suas contribuições em dia – lembrando
que a assistencial vence no final deste mês. Os valores
provenientes das contribuições, são fundamentais para
a manutenção de nossa estrutura de serviços. Nesta
edição, você continua acompanhando o que o nosso
sindicato tem feito por sua empresa.

E como estamos no mês de março, um dos assuntos só poderia ser a Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF), o prazo para a entrega da Declaração já começou e segue até o final do mês de abril.
Neste período, o Sescon Campinas realiza na Região
mais uma Campanha do Declare Certo. A Campanha
conta com o apoio de contadores voluntários, universidades e da equipe da Receita Federal de Campinas.
Nosso objetivo não é preencher a Declaração, e
sim tirar dúvidas e orientar a população gratuitamente
neste sentido, prestando um importante serviço de utilidade pública. E por falar em Imposto de Renda, preparamos em nossa matéria de capa uma reportagem
especial sobre o tema, com dicas e com alguns pontos
que os contribuintes devem prestar atenção.
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

MARÇO

internos e externos; gratuidades; voluntariado.

CURSO PRESENCIAL
CURSO PRÁTICO “IFRS PARA PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS”
Dia: 18/03 (segunda-feira)
Horário: 09h00 às 18h00
Carga Horária: 8 horas
Pontuação PEPC: AUD (8), PER (8)
Objetivo: apresentar os principais aspectos
relacionados aos critérios de reconhecimento
e mensuração de ativos, passivos e resultado,
decorrentes da implantação da NBC TG 1000 (R1)
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Conteúdo programático: introdução e
conceituação PME – Seções 1 e 2 do CPC PME;
comentários sobre Demonstrações Contábeis:
Seções 3, 4, 5, 6 do CPC PME; avaliação de ativos
e reconhecimento de passivos: Seções 11, 13, 16, 17,
18, 20, 22, 27 do CPC PME; resultados: Seções 23,
24, 28 e 30 do CPC PME; e adoção inicial: Seção
35 do CPC PME.

CURSO PRÁTICO “CONTABILIDADE
APLICADA AO TERCEIRO SETOR”
Dia: 19/03 (terça-feira)
Horário: 09h00 às 18h00
Carga Horária: 8 horas
Pontuação PEPC: AUD (8), PER (8), PROGP 8
Objetivo: Capacitar os participantes, numa
abordagem prática, sobre a Contabilidade das
Entidades do Terceiro Setor, servindo como
instrumento de gestão, controle e prestação de
contas.

Conteúdo programático: características do
terceiro setor; aspectos legais relacionados com o
terceiro setor; Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas ao terceiro setor; aspectos contábeis
aplicados ao Terceiro Setor; projetos sociais:
4
4

ABRIL

CURSO PRÁTICO “DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXAS” - MÉTODO DIRETO E
INDIRETO
Dia: 16/04 (terça-feira)
Horário: 09h00 às 18h00
Carga Horária: 8 horas
Pontuação PEPC: AUD (8), CMN (8), PER (8),
PROGP (8), PROGP (8) e SUSEP (8)

Objetivo: capacitar os participantes, numa
abordagem prática, sobre os procedimentos de
elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa,
pelos métodos Direto e Indireto, aplicáveis às
empresas comerciais, industriais e de serviços.
Conteúdo programático: finalidade
da Demonstração do Fluxo de Caixa;
pronunciamentos contábeis; seção 3
apresentação das Demonstrações Contábeis;
seção 7 Demonstração dos Fluxos de Caixa método direto e indireto; obrigatoriedade da
Demonstração do Fluxo de Caixa: Lei 11.638/07;
transações monetárias e não monetárias;
componentes de caixa e equivalentes de
caixa; atividades operacionais, investimentos;
financiamentos; imposto de renda; ganhos e
perdas com venda de imobilizados; juros sobre
financiamentos; despesas financeiras; e exigências
de divulgação em notas explicativas.

CURSO PRÁTICO “PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO PARA MICROEMPRESAS”
Dia: 23/04 (terça-feira)
Horário: 09h00 às 18h00
Carga Horária: 8 horas
Objetivo: identificar aspectos na legislação que
possibilitem o planejamento tributário, visando
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

uma economia dos impostos, para que as empresas
tenham mais recursos para investirem em seus
negócios e o empresário contábil fidelize o seu
cliente.

Conteúdo programático: cenário Tributário
Brasileiro; definição de Planejamento Tributário;
diferença entre Elisão e Evasão Fiscal; importância
do Planejamento Tributário para as empresas;
regimes de Tributação do Imposto de Renda do
Sistema Tributário Nacional (Simples Nacional,
Lucro Presumido e Lucro Real), fato gerador, base
de cálculo, alíquotas e vencimento; principais
Impostos e Contribuições devidos pelas Micro e
Pequenas Empresas (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, ISS,
INSS PARTE EMPRESA, IPI E ICMS); incidência dos
Impostos e das Contribuições de acordo com cada
regime de tributação; exemplos e exercícios de PF x
PJ; etc. Possibilidade de economia tributária do ISS:
cadastro/CPOM e SUP.

PALESTRA

NOVIDADES DA DIRPF 2019
Dia: 10/04 (quarta-feira)
Horário: 08h30 às 12h00
Conteúdo Programático: Rodrigo Guerra
auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
apresentará novidades da DIRPF 2019.
Após a explanação, o palestrante tirará as dúvidas
dos participantes.
Público alvo: empresas contábeis e público em
geral.

INSCREVA-SE
JÁ PELO SITE:

www.sesconcampinas.org.br/cursos/
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SESCONCAMPINAS

AO APOIAR O SEU SINDICATO,
VOCÊ FORTALECE À SUA
EMPRESA
2

Quando o empresário apoia seu sindicato patronal, está defesa dos Setores de Serviços Representados; aperfeiçoana verdade apoiando à sua própria empresa, ajudando a va- mento da legislação trabalhista; aperfeiçoamento do Estatuto
lorizar diversas categorias econômicas e tornando o seu sin- da Microempresa e da empresa de pequeno porte; gestão,
dicato mais forte e atuante. O dinheiro proveniente das con- patrimônio e segurança jurídica; redução da carga tributária;
tribuições, tanto da sindical (que é optativa, mas ainda muito desburocratização e desenvolvimento.
importante) quanto da assistencial, é utilizado pelo Sescon
Campinas justamente para atividades e serviços voltados

Confira o que o Sescon Campinas faz na prática:

para à evolução das empresas, que fazem parte das mais de
50 categorias econômicas representadas em 18 cidades da

REPRESENTATIVIDADE

Região. Esta também é a razão pela qual o Sescon Campinas

O Sindicato luta pela representatividade de suas catego-

foi criado por um grupo de empresários contábeis, há mais rias, na defesa dos interesses das mesmas, desenvolvendo ao
longo do ano todo um trabalho que tem como objetivo prin-

de 15 anos atrás.

Formado por uma diretoria voluntária, o Sindicato tem cipal garantir a representatividade e igualdade de condições
como missão defender os interesses das empresas de servi- nas negociações ou acordos coletivos. Também acompanha
ços contábeis e empresas de assessoramento, perícias, infor- projetos de Lei em andamento no Congresso Nacional, immações e pesquisas. Atuando para desenvolver um ambiente pondo resistências àqueles contrários aos interesses dos emamplo de negociação nos dissídios coletivos dessas catego- presários e incentiva a aprovação dos favoráveis;
rias, o Sindicato trabalha também para proporcionar a evolução tecnológica, sociocultural e ética de seus representados.
O Sescon Campinas é filiado a Fenacon, sediada em
Brasília, a Federação atua na defesa da Organização Sindical;
6

ASSESSORIA JURÍDICA
TRABALHISTA GRATUITA
Os associados e filiados têm à sua disposição a consultoria
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SESCONCAMPINAS

Jurídica Trabalhista gratuita;

PARCERIAS E CONVÊNIOS

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Por meio do Sescon Educação são oferecidos inúmeros
treinamentos e atualizações para empresas associadas e filiadas, além de seus funcionários, com valores exclusivos, por
meio de cursos da UNISESCON e UNIFENACON, presenciais

As diversas empresas parceiras do sindicato, oferecem
inúmeros produtos e serviços com condições especiais aos
associados, em áreas como: Informática, Tecnologia, Saúde e
Bem-Estar, Estética, Transporte, Seguros, Educação, Materiais
de Escritório, Certificações, Saúde e Segurança do Trabalho,
Automação etc.

e on-line, além de palestras próprias, muitas delas gratuitas,
sobre temas atuais, como eSocial, DIRPF etc;

APOIO GRATUITO AO MEI
Por meio do convênio entre a Prefeitura Municipal de

GESTÃO DA QUALIDADE

Campinas, Sescon Campinas, Aescon Campinas e Sindicon

Formado por meio da parceria com a Destra Consultoria,
o Gestão em Grupo é um programa voltado aos associados
do Sescon Campinas para a obtenção da Certificação ISO
9001 em até 9 meses – garantindo aumento da competitividade, padronização de processos e maior economia;

Campinas, o Sindicato ajuda a manter o serviço de atendimento gratuito à população referente ao MEI, na Casa do
Empreendedor, que funciona ao lado do CPAT, no Centro de
Campinas. O serviço faz a abertura do CNPJ do novo MEI; a
emissão de guias de pagamento; registro de empregados; entrega de Declaração Anual; encerramento; emissão de Notas

CENTRAL DE COMPRAS

Fiscais; além de consultoria Contábil.

Associados e filiados contam com este serviço exclusivo, que oferece mais de 4.000 itens de escritório e papelaria, com diferencial de prazo e entrega sem frete, em até 48
horas, com preços até 20% abaixo do mercado e inúmeras
promoções;

CAMPANHAS
O Sescon Campinas desenvolve também diversas campanhas em benefício de toda a população, as Campanhas
do Agasalho e da Sacolinha de Natal beneficiam dezenas de
entidades assistenciais todos os anos. Com foco na mulher, o

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Sindicato desenvolve também diversas ações, que vão desde

Associados e filiados contam com o serviço em dois postos de atendimento e também in company, com descontos
especiais a associados. Além disso, profissionais de contabilidade tem à disposição um canal exclusivo de atendimento
e condições especiais para quem deseja comprar lotes de
certificados, entre outros;

o Dia internacional da Mulher ao Outubro Rosa. Já a Campanha Nacional do Declare Certo, uma iniciativa da Fenacon, organizada na Região Metropolitana de Campinas pelo Sescon
Campinas, tem ajudado a esclarecer gratuitamente as dúvidas de milhares de pessoas sobre a Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Pessoa Física. A campanha acontece em

DIVULGAÇÃO E FACILIDADES PARA
SUA EMPRESA SE DESTACAR
Associados têm à sua empresa divulgada no site do Sindicato e ainda contam com descontos exclusivos para anunciar na Revista Sescon Campinas;

praças públicas e conta com a atuação de contadores voluntários, da Receita Federal, de Universidades e prefeituras.

APOIO À CULTURA
O Sescon Campinas mantém o Coral Sescon Campinas,
que leva cultura e música de qualidade à população.

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Tudo isso é feito sem receber nenhuma ajuda municipal,

Aos associados e filiados são oferecidos descontos e condições especiais em serviços locação de espaços totalmente
equipados, incluindo estacionamento privativo (auditório, salas de aula, sala de informática, sala de reunião e mezanino);

estadual ou federal. Por isso, quanto mais você apoia o seu
sindicato Patronal, mais ele consegue fazer por sua empresa.
Melhor à sua representatividade, e consequentemente, maiores serão as chances de resultados positivos e benefícios para
as categorias representadas. Juntos somos mais fortes!

www.
w w w . ssesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS

DECLARE CERTO:

RECEITA FEDERAL PARTICIPA
MAIS UMA VEZ EM CAMPINAS
Assim como nos anos anteriores, a Receita Federal de Campinas une-se a Campanha Nacional do Declare Certo, organizada na Região pelo Sescon Campinas. A equipe estará presente na cidade sede do Sescon, no dia 06/04, das 8h às 13h, na
tenda do evento, no Largo da Catedral, no Centro, prestando diversos serviços gratuitos, como:
- Fornecimento do número do recibo de entrega das últimas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF;
- Cópias de Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF (Recomenda-se que, quem for utilizar este serviço que leve um pen drive para gravação
da cópia);
- Inscrição no CPF - Cadastro Pessoa Física para dependentes de declarantes do Imposto de Renda. (Confira a relação de documentos necessários abaixo);
- Orientações sobre a destinação do Imposto Renda para os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente.
Confira a lista de documentos necessários para
CPF de dependentes de zero a 18 anos, necessários
Foto: Declare Certo 2018

para o atendimento da Receita:
Menores de 16 anos

1) Documento para alimentar a base de dados, devendo ser apresentados os documentos próprios de brasileiros ou estrangeiros, conforme o caso;
2) Documento de identificação com foto do solicitante (um dos pais, tutor ou responsável pela guarda);
3) Se o menor estiver representado por tutor ou guardião, documento que comprove a tutela ou a guarda.
Menores com 16 ou 17 anos
A solicitação, nesses casos, pode ser feita pelo próprio interessado ou por seus pais/tutor/guardião. A documentação a ser
apresentada, assim, varia conforme o solicitante:
1) Se o solicitante é o próprio menor, devem ser apresentados:
a) Documento de identificação com foto e;
b) Documento para alimentar a base de dados : Carteira de identidade emitida por órgãos de identificação dos Estados
e do Distrito Federal, Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Lei 6.206/75), Carteira de Jornalista Profissional (Lei 7.084/82), Carteira de trabalho e previdência social, Certidão de nascimento, Certidão de Casamento,
Certificado de Reservista, Certificado de Dispensa de Incorporação, Certificado de Isenção do Serviço Militar, Certificado de
Naturalização, carteira funcional expedida por órgão público, reconhecida por legislação federal como documento de identidade válido em todo território nacional.) e;
2) Se o solicitante é um dos pais/ tutor/ guardião, devem ser apresentados os documentos da seção “Menores de 16 anos”.

Anote na Agenda!
16/03 – Americana e Sumaré; 23/03 - Itatiba; e 06/04 – Campinas (sempre das 8h às 13h, confira a programação no site www.sesconcampinas.org.br).
8
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SESCONCAMPINAS notícias

SUMMIT CONTÁBIL ACONTECE NO
DIA 03 DE ABRIL EM CAMPINAS
Campinas prepara-se para receber, no próximo dia 03 de abril, um grande evento do segmento Contábil, que promete
reunir profissionais de todo o Estado de São Paulo para debater temas atuais, como a Lei Geral de Proteção de Dados, Ética
Empresarial, Blockchain, Imposto de Renda e muito mais. Estamos falando do Summit Contábil Campinas.
O encontro é voltado para profissionais, empresários e estudantes de contabilidade de diversas cidades do Estado e vale
seis pontos para cumprimento da NBC PG (R3), norma de Educação Profissional Continuada. “Teremos um grande evento
nesse dia”, disse a presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar. “Escolhemos temas inovadores, que vão levar informações importantes que impactam na profissão. É um encontro imperdível, participem.”
A realização é do Instituto Paulista de Contabilidade (IPC), com organização do CRCSP, além de entidades como: CFC,
Fenacon, Sescon e AESCON SP, FENACONTE-SP, SINDICONT-SP, IBRACON, APEJESP, Academia Paulista de Contabilidade,
ANEFAC, Associação dos Contadores Municipais de São Paulo, CNPL e FEBRAPAM. Em Campinas, o Summit conta também
com o apoio do Sescon Campinas, da AESCON Campinas e do Sindcon Campinas e as inscrições encerram-se no dia 01° de
abril.
O evento já foi realizado em Guarulhos no dia 12/12/2018 e em Bauru no dia 08/02 deste ano. As próximas datas serão:
Santos (15/03), Campinas (03/04), Osasco (21/05) e São José dos Campos (06/06).
Anote na agenda! Summit Contábil Campinas
Dia: 03 de abril de 2019
Inscrições: até 01/04/2019, no site: https://convecon.com.br/2019/summit-contabil-campinas/
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MATÉRIA DE CAPA

ENTREGA DA DIRPF 2019
JÁ COMEÇOU!

Já começou o prazo para acertar as contas com o Leão do Imposto de Renda (IR), a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) já pode ser entregue desde o dia 7 de março e o prazo estende-se até o dia 30 de abril, às 23h59 minutos.
O vice-presidente Administrativo do Sescon Campinas José Homero Adabo reforça, que apesar do prazo ser extenso, o
contribuinte deve evitar entregar da Declaração de Imposto de Renda na última semana de abril. “Nós sempre recomendamos
que o contribuinte não deixe para a última hora, em virtude da instabilidade e do congestionamento, que o sistema do site da
Receita Federal poderá sofrer, devido à grande quantidade de acessos neste período”. O diretor lembra, que a Receita tem melhorado muito à sua estrutura de processamento de dados e realizado investimentos nessa área, mas mesmo assim, é melhor
não arriscar. Vale lembrar que, quem não entregar a Declaração dentro do prazo, poderá pagar multa de no mínimo, R$ 165,74.
O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido.
Dúvidas mais comuns
Entra ano e sai ano e uma das dúvidas mais comuns relatadas na campanha anual do Declare Certo, promovida na Região
Metropolitana de Campinas pelo Sescon Campinas, com o objetivo de orientar gratuitamente a população sobre a DIRPF é sobre quem está obrigado a entregar a Declaração de Imposto de Renda. A resposta: todas as pessoas que tiveram Rendimentos
Tributáveis no ano de 2018 com valor superior a R$ 28.559,70.
Outra dúvida muito comum é o que declarar, Adabo explica que devem ser declarados os rendimentos tributáveis, como:
“rendimentos do trabalho assalariado, do trabalho não assalariado (no caso de autônomos, por exemplo: dentistas, contadores,
professores etc.), rendimentos de aposentadoria, pensões, aluguéis e atividades rurais,” diz o diretor, que acrescenta: “um outro
quesito que obriga a declarar o Imposto de Renda é se a pessoa recebeu rendimentos não tributáveis ou isentos de certo valor.
Por exemplo, rendimentos de juros de poupança são isentos, mas se o contribuinte recebeu soma superior a R$ 40.000,00
no ano de 2018, também estará obrigado a declarar. Estão obrigadas ainda aquelas pessoas que tiveram a posse ou a proprie10
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dade de bens, cujo o total de bens em 31/12/2018 foi maior ou igual a R$ 300.000,00. Além disso, estaria também obrigado
a declarar aquelas pessoas que têm rendimento rural de atividade agrícola, cuja a receita bruta foi superior a R$ 142.798,50”.
Erros mais comuns e dicas
Acostumado a atender inúmeros clientes em seu escritório, Adabo lista os erros mais comuns, que os contribuintes costumam cometer, como por exemplo, em relação aos dependentes. “Pode-se incluir como dependente da DIRPF aquele filho
menor de 24 anos, que esteja cursando faculdade. Mas, se ele tiver uma bolsa de estágio, o pai é obrigado a declarar esse
rendimento que o dependente recebe, que é um rendimento tributável, quando isso não é feito, a declaração com certeza
cairá na malha fina,” alerta. Uma das novidades deste ano, tem relação com os dependentes, que é a exigência de CPF para
todos os dependentes dos contribuintes que forem fazer à sua Declaração. “Mesmo aqueles que tenham menos de oito anos
de idade. Aliás, hoje, todos os cartórios estão autorizados a emitir o CPF das crianças, assim que nascem. A Declaração não
será mais entregue sem este documento.”
-Vendas de imóveis e veículos
Adabo ressalta que a maior dificuldade que os contadores têm hoje, entre seus clientes, está ligada à venda de imóveis.
Quem vendeu algum imóvel em 2018 precisa recorrer a dados da escritura de venda, a dados do banco com valores que entraram na conta corrente. “Fora isso, neste caso, normalmente, há o ganho de capital e este já vem com multas e juros, porque
ele vence no último dia do mês subsequente a aquele que o contribuinte realizou a venda,” lembra.
Para evitar a multa, a dica é que ao vender qualquer imóvel ou veículo de alto valor, o contribuinte procure imediatamente
o seu contador de confiança e entregue a ele os documentos resultantes dessas transações para que o mesmo calcule se
houve o ganho de capital ou não. Sendo constado o ganho, a guia de recolhimento já deve ser emitida para que o contribuinte
faça o pagamento dentro do prazo.
em neste ano precisam constar na declaração de bens. Agora todos os imóveis precisam ter o número do registro do cartório
de registro de imóveis, a data desse registro, o nome do cartório e o local onde está registrado esse imóvel. Está é uma maneira
da Receita Federal aumentar o grau de controle e os cuidados nas amarrações da Declaração de Imposto de Renda,” ressalta
Adabo, que lembra que todos esses dados podem ser obtidos geralmente na última folha da Escritura do Imóvel.
Outra dificuldade dos contribuintes, apontada é na hora de declarar a venda de veículos de qualquer valor. Hoje é necessário declarar o nome para quem o veículo foi vendido, assim como o número de CPF e a cidade de residência do comprador,
além do o valor da venda, o problema é que muitas vezes o contribuinte não têm essas informações e demora para consegui-las depois.
Para o diretor contribuintes organizados sempre saem ganhando. “Por isso, também é importante a seguinte dica: o
contribuinte deve reservar uma pasta, desde o início do ano, onde irá guardando toda a movimentação dos bancos, das aplicações financeiras e as compras e vendas de veículos e de imóveis,” orienta.
Ajuda especializada
O diretor do Sescon Campinas lembra que a cada ano que passa a Receita Federal exige informações mais complexas
para a DIRPF, além de investir nos cruzamentos de dados cada vez mais eficientes. “Muito embora, por lei não seja obrigatório
a presença de um contador, sempre é recomendável a orientação desse profissional para que ele possa auxiliar e elaborar a
DIRPF, com o menor risco do contribuinte cair em malha fina. Vale lembrar, que o contador estuda ao longo do ano todo, todas as alterações na legislação Tributária, investe em softwares inteligentes, que antecipam problemas na declaração e fazem
simulações para verificar se há pendências e também dão mais segurança para apresentar uma declaração mais correta para
a Receita Federal.”
IR Analytics
Para finalizar ele cita o software IR Analytics, segundo ele uma ferramenta importantíssima, que verifica antes da Receita
Federal, todas as possíveis pendências trazendo maior segurança ao contribuinte. O IR Analytics está sendo oferecido aos
associados do Sescon Campinas com desconto especial, informações: (19) 3239-1845.
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“O contribuinte tem que ficar atento em relação aos dados do Registro de Imóveis, que até ano passado eram opcionais e

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

CONTABILIDADE EM FOCO

O QUE É PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO E POR
QUE SUA EMPRESA
PRECISA DE UM?

Por: Claudia Letícia de
Andrade DI Fonzo,
Contadora, diretora técnica, socioproprietária na empresa Contmais e diretora
suplente do Sescon Campinas

O

objetivo dessa estratégia contábil é gerar economia na carga tributária respeitando a legislação. Se existe um consenso entre a população
brasileira, hoje tão polarizada, é o fato de que o Brasil
possui uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Em 2016, o Fórum Econômico Mundial divulgou um
ranking dos países que mais cobram impostos e o Brasil
aprece na 7ª posição.
As altas taxas de impostos muitas vezes inviabilizam a
continuidade de um negócio. Empresas que tentam absorver essas cobranças, dificilmente conseguem e aqueles que repassam ao consumidor, acabam perdendo a
preferência do cliente. Num cenário pior, as corporações
acabam ficando inadimplentes com o fisco.
O que muitos gestores não sabem é que a mesma
legislação que taxa, oferece inúmeros benefícios para
determinadas atividades e produtos. Para aproveitar esses incentivos é preciso estar atento às mudanças diárias
que acontecem na legislação. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o Brasil edita 800 normas por dia somando
5,4 milhões desde a elaboração da Constituição de 1988.
Destas normas editadas, 363.779 referem-se a matérias
tributárias.
O Planejamento Tributário é um estudo minucioso da
legislação, que visa esgotar todas as possibilidades de
aproveitar estes incentivos fiscais para uma empresa, de
acordo com a sua atividade e especificidades. Também é
conhecido como Elisão Fiscal, uma forma completamente legal de minimizar a carga tributária.
Essa “economia” pode ser crucial para a manutenção
da atividade de uma empresa, possibilitando o aumento dos ganhos ou até mesmo um investimento maior na
produção. Além disso, pode impactar no preço final e
gerar um diferencial perante os concorrentes.
Como saber qual legislação beneficia a minha empresa?
Dentre as mudanças diárias que acontecem na legislação, são registradas a criação de novos tributos, mudanças na forma de apuração, alteração de alíquota, re12

dução da base de cálculo e até mesmo a isenção. Para
saber quais mudanças beneficiam a sua empresa é recomendado que a assessoria contábil realize o Planejamento Tributário. Se necessário, com assessoria jurídica, para
munir o empresário de informações sobre as melhores
alternativas que podem diminuir os custos da empresa.
Os profissionais da contabilidade são constantemente notificados sobre essas alterações e é papel deles informar ao empresário sobre as oportunidades de minimização dos tributos.
Em geral, essas mudanças começam a vigorar na troca
do ano fiscal. Por isso, é recomendado que o Planejamento Tributário tenha periodicidade semestral ou anual. Mas como existem diferentes anos-calendários para
as diversas obrigações fiscais, o ideal é que haja uma
assessoria constante que oriente o empresário sobre as
oportunidades das quais pode se beneficiar, dentro da
legislação.
Esta análise pode ser feita desde a escolha da forma de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido
ou Lucro Real), que acontece durante a troca do ano
fiscal, até a possibilidade de evitar o Fato Gerador. Por
exemplo: uma empresa trabalha com a venda de legumes e itens de hortifrúti processados, que são isentos de
ICMS, com exceção do alho, que é tributado em 18% de
ICMS. Vender o alho processado, seria o Fato Gerador de
imposto desta companhia. No Planejamento Tributário,
a empresa pode ser orientada sobre a possibilidade de
parar de fornecer o alho processado, e passar a trabalhar
com outros produtos isentos, ou até mesmo o próprio
alho, mas de outra forma, que não a processada, visando
a diminuição do seu custo com tributos.
Planejamento Tributário é o mesmo que Sonegação
Fiscal?
Definitivamente não! Ao contrário da Sonegação Fiscal que visa burlar a legislação, o Planejamento Tributário além de minimizar os tributos é uma forma legal
de incentivar a empresa a quitar todas suas obrigações
com o fisco, de forma a mantê-la sempre regular para
dar continuidade às suas atividades.
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WET’N WILD
Parcerias & Convênios
Entre os novos convênios disponíveis aos associados do Sescon Campinas e seus colaboradores, está um dos
maiores parques aquáticos do país - o Wet’n Wild. Para utilizar o benefício e garantir seu ingresso com até 30% de
desconto, basta imprimir o voucher no site www.sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/ e retirar o ingresso na
sede do Sescon Campinas, ou se preferir é só ligar (19) 3239-1845 e comprar diretamente no Sindicato.
O Wet’n Wild promove momentos de diversão e lazer a seus visitantes das mais variadas idades e perfis. São 160
mil metros quadrados de área de entretenimento e mais de 25 atrações. O parque está situado em Itupeva (SP), às
margens da Rodovia dos Bandeirantes, km 72 e conta com amplo estacionamento.
Mas toda a estrutura existente não teria o menor sentido se o Wet’n Wild não tivesse um cuidado especial com
a sua principal matéria-prima – a água. Para abastecer suas piscinas e atrações são utilizados mais de 7 milhões de
litros. A água é clorada e filtrada 24 horas. Os cuidados estendem-se ao lago adjacente, de 36 mil metros quadrados,
que é fonte original das águas. Graças a uma estação de tratamento local, todos os efluentes gerados nas atrações
aquáticas são tratados antes de serem descartados, garantindo assim a reciclagem e sustentabilidade dos recursos
hídricos. O parque aquático também abre normalmente no período de inverno, pois conta com um sistema de aquecimento de água.
Atrações
Os visitantes encontram 27
atrações locais. O grau de emoção
varia entre elas. Há as alucinantes
descidas dos tobogãs em alta velocidade, passeios relaxantes, como
o do Lazy River (um rio artificial
de correnteza deliciosa) ou na Hot
Land - área com cobertura retrátil,
que engloba a atração Ilha Misteriosa do Cascão, quatro piscinas de hidromassagem, área para descanso
e banho de sol. Uma das atrações
mais radicais é o R4LLY, que consiste em um tobo água de quatro pistas, com 100 metros de extensão e
uma altura equivalente a um prédio
de seis de andares. Nele, os visitantes descem de cabeça para frente e
barriga para baixo, com o apoio de
Foto: Divulgação
um tapete aquático.
Alimentação e estrutura
O Wet’n Wild oferece diversas opções de alimentação em 16 diferentes espaços. Como a estada no parque costuma durar o dia todo, o local dispõe de uma série de serviços adicionais, como: Cabanas Village - com espreguiçadeiras, mesas, cadeiras, frigobar, ventilador de teto e serviço de garçom com um cardápio especial; Wet Money - uma
pulseira de consumo utilizada para a realização de compras dentro do parque aquático; Alugue & Use - aluguel de
boias, toalhas e armários com chave; Fraldário - espaço para higiene do bebê, com cadeira de descanso para amamentação e forno micro-ondas para aquecer mamadeiras e papinhas; Vestiários - equipados com chuveiros com
água quente; e Wet Shop - loja que reúne souvenires, camisetas, bermudas, roupas de banho, protetor solar, bonés,
entre outros itens. Lá, os visitantes ainda podem adquirir fotografias tiradas nas atrações.
Segurança
O Wet’n Wild conta com uma equipe de salva-vidas com certificação internacional, treinada para garantir o
bem-estar dos visitantes dentro e fora d´água, sempre estrategicamente posicionados para o pronto atendimento. O
complexo também possui um posto médico, que conta sempre com um médico de plantão e enfermeiro para sanar
problemas decorrentes do clima quente ou mesmo pequenas ocorrências.
Saiba mais em: www.wetnwild.com.br .
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CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS
CONTÁBIL NOSSA SENHORA DO BELÉM LTDA.
Endereço: Rua Benjamin Constant, 577, Centro,
Itatiba (SP)
E-mail: leonardo@contabildobelem.com.br
Telefone: (11)4594-2477

CONTABILIZE ASSESSORIA E CONSULTORIA
CON			
Endereço: Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade, 08, Jd. C. Elíseos,
Campinas (SP)
E-mail: contabilizecontador@uol.com.br
Telefones: (19)3227-5596, (19)3268-5379

CONTACTUS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Endereço: Avenida dos Esportes, 486, Vila Bissoto,
Valinhos (SP)
E-mail: marcos@contactusnet.com.br
Telefone: (19)3869-2100

CONTADOR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Endereço: Rua Antônio Bertho, 95, Jardim
Santa Genebra,
Campinas (SP)
E-mail: fscontador@lexxa.com.br
Telefones: (19)3294-8130, (19)9626-7343,
(19)99626-7343

CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA
LTDA			
Endereço: Rua Conceição, 233, Centro,
Campinas (SP)		
E-mail: gisele@consulcamp.com.br
Telefone: (19)3231-0399

CONTMAIS ASSESSORIA CONTÁBIL		
Endereço: Rua Antonio José da Silva Martelinho,
192, Parque Industrial,
Campinas (SP)
E-mail: rh.contmais@contmaisassessoria.com.
br
Telefones: (19)3325-9211, (19)99456-1559

CORSI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.
Endereço: Rua Pedro Antônio Pierro, 128, Vila
Sônia (Sousas),
Campinas (SP)
E-mail: fabiana@corsi.com.br
Telefones: (19)3258-1003, (19)3758-5888

EHRENBERG E RODRIGUES SERVICOS
CONTÁBEIS			
Endereço: Rua João Guimarães Baia, 45,
Parque Industrial,
Campinas (SP)
E-mail: financeiro2@empresainteligente.com.
br
Telefones: (19)3272-6891 (19)3273-6601
(19)3342-7167

ESCRITÓRIO CONTÁBIL CAMPINAS LTDA.
Endereço: Rua General Osório, 1212, Centro,
Campinas (SP)
E-mail: escrcont.d.pessoal@sigmanet.com.
br
Telefone: (19)3233-7322

ESCRITÓRIO CONTÁBIL UNIVERSAL S/S - EPP
Endereço: Rua Cuba, 590, Santo Antônio,
Americana (SP)
E-mail: financeiro@escritoriouniversal.com.
br
Telefone: (19)3475-3434

ESCRITÓRIO CUNHA LIMA SOCIEDADE SIMPLES 			
Endereço: Av. Francisco Glicério, 1717, Centro,
Campinas (SP)		
E-mail: ecl1ltda@uol.com.br
Telefone: (19)3733-5922

ESCRITÓRIO PARANÁ CONTABILIDADE S/S
LTDA.			
Endereço: Rua Luiz Camilo de Camargo, 930,
Lot R Campineiro,		
Hortolândia (SP)
E-mail: thiago@escritorioparana.com.br
Telefone: (19)3897-2744

FAVARO CONTABILIDADE S/S LTDA - ME		
Endereço: Rua Américo de Moura, 363, Jd. Dom
Bosco,
Campinas (SP)
E-mail: ALEXANDRE@FAVAROCONTABILIDADE.
COM.BR
Telefone: (19)3294-0449

FB CONTÁBIL LTDA.			
Endereço: Rua Buarque De Macedo, 1623, Vila
Nova,
Campinas (SP)
E-mail: fb.financeiro@fbcontabil.com.br
Telefone: (19)3308-5579

ESCRITÓRIO TAQUARAL CONTABILIDADE S/S ESCRITÓRIO VISAO CONTÁBIL LTDA. - ME
Endereço: Rua Erasmo Braga, 467, Jardim
LTDA			
Chapadão,
Endereço: Rua Doutor Mário Natividade, 96,
Campinas (SP)
Dae,
E-mail: visaocon@uol.com.br
Campinas (SP)
Telefone: (19)3242-1611
E-mail: tributos@escritoriotaquaral.com.br
Telefone: (19)3251-8577
FCA - FRANSAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA			
Endereço: Rua Saint Hilaire, 283, Vila Jequitibás,
Campinas (SP)		
E-mail: alfransal@fransal.com.br
Telefones: (19)3751-1090, (19)3751-1091

GOBBI CONTÁBIL LTDA.			
Endereço: Rua Alberto Jackson Byington, 547,
Jd. Chapadão,
Campinas (SP)
E-mail: financeiro@gobbicontabil.com.br
Telefones: (19)3241-7155, (19)99117-1013,
(19)99176-8633

INTER CONTROL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Endereço: Rua Barão de Paranapanema, 146,
Bosque,		
Campinas (SP)
E-mail: contato@intercontrolcontabil.com.
br
Telefone: (19)3259-1577

ISAEL - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.		
Endereço: Rua Celso Egídio Sousa Santos, 509,
Jd. Chapadão,
Campinas (SP)
E-mail: soraia@isaelcontabilidade.com.br
Telefones: (19)3242-6009, (19)99115-1508

KNIGHT AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
Endereço: Rua Lions Club, 139, Vila Nova,
Campinas (SP)		
E-mail: edison@knight.srv.br
Telefone: (19)99604-1248

LÓGICA ASSESSORIA CONTABIL LTDA. - EPP
Endereço: Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 1942, Jd. Esplanada,
Indaiatuba (SP)		
E-mail: aline.financeiro@escritoriologica.com.
br
Telefone: (19)3825-5196

MACC CONTABILIDADE S/S		
Endereço: Alameda Dom Pedro II, 133, Vila Santa
Cruz,
Itatiba (SP)
E-mail: candinho@macc.com.br
Telefones: (11)4894-7900, (11)99398-0539

NOVA AMÉRICA AUDITORIA, CONSULTORIA
E CO			
Endereço: Avenida Campos Sales, 272, Vila
Jones,
Americana (SP)
E-mail: wiltontravaglia@novaamerica.net
Telefones: (19)3475-9970, (19)3475-9979

ORGANIZAÇÃO SOUZA & PAGOTTO - SOCIEDADE 			
Endereço: Rua Dr. Carlos de Campos, 730 Vila
Industrial,
Campinas (SP)
E-mail: jonas@osp.com.br
Telefone: (19)3272-5747

PRIMECONT - CONTABILIDADE LTDA - ME
Endereço: Rua Serra D’água, 178, Jardim São
Fernando,
Campinas (SP)
E-mail: diego@primecont.cnt.br
Telefones: (19)3253-5083

RP SERVICOS CONTÁBEIS EIRELI		
Endereço: Rua Fioravante B Maglio, 248,
Vila Nova Valinhos,
Valinhos (SP)
E-mail: vania@veigaepostal.com.br
Telefones: (19)3871-6211, (19)3871-8959,
(19)9767-5654

SEIXAS CONTÁBIL LTDA.			
Endereço: Rua Desembargador Campos Maia,
186, Jd. Dom Bosco,
Campinas (SP)
E-mail: seixasjr@terra.com.br
Telefone: (19)3255-5600

SILVEIRA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.		
Endereço: Rua Jerônimo Pattaro, 160, Barão
Geraldo		
Campinas (SP)
E-mail: financeiro@silveiraassessoria.com.
br
Fones: (19)3749-8996 (19)99777-0294

SYNTHESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA.			
Endereço: Av. Barão de Itapura, 1518, Botafogo,
Campinas (SP)		
E-mail: mara@e-synthesis.com.br
Telefones: (19)3231-5551, (19)3234-4228

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

CONHEÇA NOSSOS DIRETORES
Encerrando a série, nesta edição você conhece mais um diretor.

Allan Freitas Santinello,
Suplente de Diretoria Executiva
Contabilista, com CRC ativo desde 1999, Allan é CEO da Computare Brasil
Serviços Contábeis e da Total Controladoria de Bens Próprios e de Terceiros.
Esta é a primeira vez que ele participa da Diretoria do sindicato, nesta gestão
ele diz que gostaria de defender a área de tecnologia e o novo rumo da profissão com a chegada da quarta revolução industrial.
Para Allan participar da Diretoria do Sescon Campinas é: “Uma oportunidade
de participar ajudando no desenvolvimento da entidade e da classe contábil e
empresarial pelos segmentos de atuação do Sescon”.
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