Convênios e Vantagens à disposição dos
Associados
As empresas que fazem parte do Sescon-Serra
Gaúcha contam com uma série de convênios, que
proporcionam facilidades e descontos em diversos serviços.
Além disso, ao se associar a organização passa a contar com
toda a estrutura do Sindicato, que ao longo desses 30 anos de
história é um parceiro sólido e organizado, tornando as
empresas mais competitivas, atualizadas e diferenciadas.
ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO: A parceria prevê a
disponibilidade dos serviços e benefícios oferecidos pela AGC
aos associados do Sescon, entre os quais acesso e garantia de
crédito junto às instituições financeiras, taxas reduzidas nas
operações realizadas, assessoria empresarial para o preparo e
encaminhamento da documentação necessária e orientação
para a tomada de crédito.
CERTISIGN: Posto de Validação de Certificação Digital, com
preços diferenciados para sócios. O atendimento é realizado
diante agendamento de horário e acontece nas quintas-feiras
das 8h às 18h e sextas-feiras das 8h às 16h.
CLARO DIGITAL: Plano empresarial de telefonia celular com
benefícios e vantagens para os associados que são os mais
expressivos do mercado.
MHC: Seguro Responsabilidade Civil: Garante os escritórios
contábeis contra prejuízos causados a seus clientes em virtude
de eventuais erros involuntários e/ou omissões nas suas
atividades do dia a dia.
UNIVERSIDADE CORPORATIVA: Convênio com o SESCON/SP
que oferece descontos especiais aos sócios da entidade. São
oferecidos cerca de 120 cursos não presenciais, via internet,
como qualificação acelerada, pós-graduações, especializações
e MBA's. Todos com reconhecimento do MEC.
SENAC TREINAMENTOS: Realização de curso sobre Noções de
Contabilidade na Empresa com descontos para associados.
EMERCOR ÁREA PROTEGIDA: Prestação de serviços no
atendimento aos funcionários, clientes, fornecedores e
visitantes que circulem no espaço físico da empresa
conveniada durante o horário de funcionamento.
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Além de descontos de 5 a 20% na Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio. Esses benefícios se estendem aos
dependentes dos diretores e funcionários.

Ano 3 - nº8 - Julho / Agosto / Setembro de 2007
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Serrana do Rio Grande do Sul

DIRETÓRIO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: Cadastro
dos alunos do curso de Ciências Contábeis da UCS no “Banco
de Currículos” do Sescon-Serra Gaúcha.
PROSOFT/RS: Descontos de 10% na aquisição de programas e
preço diferenciando no programa ProAnalir - Imposto de Renda
Pessoa Física.

Sindicato distribui gratuitamente para associados
"Programa para Elaboração de Custos"

CONVENÇÕES COLETIVAS: Participação em ações coletivas
para proteção dos interesses e direitos dos associados.
JUNTA COMERCIAL: Acompanhamento detalhado do processo
com assessoria e visto gratuito de Advogado. São enviados
malotes três vezes por semana para Porto Alegre.
EVENTOS E CURSOS: Realização permanente de eventos,
centro de estudos e cursos de aperfeiçoamento, sempre com
preço diferenciado ou gratuito para sócios;
BANCO DE CURRÍCULOS: Serviço de recrutamento e seleção
nas áreas contábil, fiscal, departamento pessoal e auxiliar
geral.
PORTAL: Acesso restrito no site do Sescon-Serra Gaúcha com
área para downloads com modelos de documentos, legislação
específica, tabelas práticas, entre outros materiais.
REDE DE COMUNICAÇÃO: Através da ferramenta de e-mail ou
por telefone o Sescon informa os sócios quando há alterações
de Lei, ou prorrogações de prazos nas repartições;.
PROGRAMA PARA ELABORAÇÃO DE CUSTOS: Ferramenta para
elaboração e monitoramento dos custos das empresas
contábeis e de
serviços em geral,
além de auxiliar na
formação do preço
de venda, inclusive
com a montagem de
orçamentos.

Durante a Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que acontecerá de 12 a 14 de setembro em Bento
Gonçalves, o Sescon-Serra Gaúcha e o Sincontec (Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Caxias e Região
Nordeste) lançarão o “Programa para Elaboração de Custos”, distribuído gratuitamente aos associados. Desenvolvido em parceria
com a ITTOL Informática, o software é uma ferramenta para elaboração e monitoramento dos custos das empresas contábeis e de
serviços em geral, além de auxiliar na formação do preço de venda, inclusive com a montagem de orçamentos.
Dirigido aos gestores das organizações, o programa é de fácil operação, basta ter em mãos os valores dos salários dos
colaboradores, das despesas mensais e dos percentuais dos impostos incidentes sobre o faturamento e sobre a folha. Com essas
informações, os usuários podem calcular os custos por funcionário, setor, tarefa ou lançamento. Possui ainda um manual
orientador on-line, entre outros recursos.
Segundo o presidente do Sescon Serra-Gaúcha, Marco Antônio Dal Pai, a função do programa é conferir se os preços
praticados estão compatíveis com os do mercado, podendo-se fazer um comparativo entre os valores encontrados e os sugeridos
pela Planilha Referencial do Sindicato. “Sugerimos que as empresas calculem seus custos e façam um comparativo com os
valores já cobrados e também com os sugeridos pela Entidade”, esclarece Dal Pai. O empresário contábil enfatiza ainda que
através do software o Sescon-Serra Gaúcha vai reformular a Planilha e estabelecerá também uma tabela de tempos médios para
cada tipo de operação.
Empresas associadas ao Sescon e Sincontec interessadas no “Programa para Elaboração de Custos”, podem solicitar
cópia do software no Estande 26, espaço das entidades durante a Convenção de Contabilidade. Também poderá pedir o seu
exemplar pelo (54) 3228.2425. Para melhor entendimento da nova ferramenta, as entidades
disponibilizarão nos próximos meses cursos demonstrativos
do sistema.

UNIMED/EMPRESARIAL - PLANOS DE SAÚDE: Em parceria com
a CDL, o Sescon oferece preços diferenciados nos seguintes
planos de saúde da UNIMED: UNIVIDA ESPECIAL PLUS e
UNIVIDA BÁSICO PLUS EMPRESARIAL.
COLÉGIO LA SALLE CARMO: Preços diferenciados na
mensalidade dos cursos Técnico em Contabilidade, Técnico em
Segurança do Trabalho e Técnico de Transações Imobiliárias.

Patrocinadores de Gestão

anos
Tudo sobre Controle.

A MARCA QUE FAZ MUITO
POR VOCÊ!
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Diretoria e colaboradores do SESCON
realizam visita técnica

Sindicato inaugura
Portal Corporativo

Convênios e vantagens à disposição
dos associados
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Marco Antônio Dal Pai
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Christiane Finger - Bendita Informação

Diretoria e colaboradores
realizam visitas técnicas

Júlio Soares - Foto Objetiva

Planejar, pesquisar,
conhecer o público alvo,
saber o que realmente
ele quer e precisa. Cada
vez mais, estratégias que
até pouco tempo atrás
eram aplicadas apenas
em empresas com fins
lucrativos, estão sendo adaptadas para o dia-a-dia das
entidades de classe. A gestão para o desenvolvimento
e monitoramento de uma boa atuação é
imprescindível para manter as organizações na
direção de sua missão e objetivos.
Durante os primeiros meses da nossa gestão,
procuramos investir tempo e dedicação para planejar
as novas ações do Sescon-Serra Gaúcha, em benefício
dos associados e comunidade em geral. Trabalhamos
de uma forma mais silenciosa buscando a
estruturação do corpo operacional do Sindicato, tanto
na parte física, quanto na gestão de recursos
humanos. Também realizamos visitas técnicas em
outros Sindicatos para conhecer a forma de atuação
de cada um, seus serviços e convênios.
Para melhor atender o associado, a sede do
Sescon passou por uma alteração de layout, sendo
dividida em recepção, administrativo-financeiro,
presidência e sala de reuniões. O site também foi
inovado. Desenvolvido pela Tua Tecnologia, o Portal
Sescon-Serra Gaúcha além das informações da
entidade, traz conteúdos de interesse geral para o
setor e área restrita ao associado. Outra ferramenta de
comunicação que desenvolvemos, foi o vídeo
institucional assinado pela Absoluta Comunicação.
Neste primeiro semestre também investimos em
avaliar o grau de satisfação do associado diante dos
serviços oferecidos pela entidade. Além de conhecer
as reais necessidades dos empresários
representados pelo Sindicato em busca de melhores
condições de trabalho e qualificação. Informações
importantes, expostas nos resultados da Pesquisa de
Satisfação que a empresa Competitive desenvolveu
nos meses de junho e julho.
Ainda com base nos dados levantados,
confirmamos a representatividade do nosso Sindicato
na sociedade. Conforme a pesquisa, as empresas que
fazem parte do Sescon atendem no total 998
profissionais liberais e 10.800 pessoas jurídicas. Ao
todo são geradas 65.873 envelopes de pagamento
mensalmente. Segundo dados do Ministério do
Trabalho e Emprego existem hoje em Caxias do Sul
137.800 empregados com carteira assinada, o que
significa que cerca de 50% das organizações da
cidade são atendidas por empresas associadas ao
Sescon.
A partir de agora, com esse leque de informações
a nossa disposição e conhecimento adquirido nas
visitas realizadas, a diretoria vai atualizar o
planejamento estratégico para esta gestão. Da
mesma forma, o Sindicato gostaria de continuar
recebendo a opinião do seu associado através do site,
e-mail ou nos nossos encontros.

SESCON

Sescon / RS

Divulgação Sescon / RS

Sescon / SP

Com o objetivo de
conhecer os projetos e serviços
desenvolvidos por outras
entidades e consequentemente
aprimorar os oferecidos aqui,
integrantes da diretoria e
colaboradores do Sindicato da
Serra Gaúcha visitaram no mês
de agosto o Sescon/RS e o
Sescon/SP. Na oportunidade, o
grupo teve acesso às
informações estratégicas das
entidades, como plano de ação,
benefícios aos associados,
conteúdo programático de
cursos, linha de comunicação
do Sindicato, entre outras.
O presidente do
Sescon-Serra Gaúcha, Marco
Antônio Dal Pai, comenta que
muitas das ações desenvolvidas
pelas organizações visitadas
também estão previstas para
serem implementadas no

Endereço: Rua Ítalo Victor Bersani, 1134
Caixa Postal 1334 - Bairro Jardim América
95050-250 - Caxias do Sul - RS - Tel.: 54 3228.2425
Site: www.sesconcxs.com.br
Fale conosco: sescon@sesconcxs.com.br
presidencia@sesconcxs.com.br
Composição Estrutural
Presidente: Marco Antônio Dal Pai
Vice-Presidente: Tiago De Boni Dal Corno
Diretor Administrativo e Financeiro: Ronaldo Tomazzoni
Diretor de Relações Institucionais e Legais: Joacir Luis Reolon
Diretor de Integração Regional: Agostinho Cagliari
Diretor de Relações do Trabalho: Ernani de Napoli Velho
Diretora de Eventos e Negócios: Magda Regina Wormann
Diretor de Tecnologia: Fabiano Ramos Toigo
Diretor de Relações Empresariais: Pedro Clênio Pereira de Freitas
Diretor de Formação Técnica Profissional: Paulo Roberto Stumpf
Suplementes da Diretoria: Nilvo Bertolla; Nadmir Pedro Cobalchini;
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Sindicato inaugura Portal Corporativo

Com o objetivo de reposicionar o Sindicato no cenário
eletrônico, acompanhando as mudanças físicas da sede e da
nova gestão, o Sescon-Serra Gaúcha inaugura em setembro o
seu Portal Corporativo. Atualizado tecnologicamente, o novo site
segue padrões internacionais de desenvolvimento de projetos de
internet e possui modernos conceitos de usabilidade e layout. O
projeto, desenvolvido pela Tua Tecnologia, contou com a
coordenação do diretor de tecnologia do Sescon, Fabiano Ramos
Toigo.
Além das informações institucionais da entidade como
apresentação, histórico, serviços e convênios, o portal traz
tabelas práticas, calendário de obrigações, links úteis e
curiosidades do setor. O associado também terá acesso a uma
área restrita para fazer download de atas, editais, declarações,
documentos do Sescon e modelos de contratos.
Conforme Toigo os conteúdos do site foram elaborados
criteriosamente, objetivando a riqueza de informações e a
facilidade no acesso do internauta. “O Portal será uma

ferramenta de trabalho para as empresas de prestação de
serviços, com utilidades e atualizações diárias primando pela
qualificação dos associados”, destaca o diretor.

Acesse a partir de setembro o Portal Corporativo do Sescon-Serra Gaúcha
no endereço www.sesconserra.com.br e confira.

O Direito Societário e a Sucessão Hereditária
Sindicato da Serra.
“Conhecendo o que as demais
entidades estão fazendo, é
possível aplicá-las com maior
sucesso em nosso Sindicato”,
explica Dal Pai.
Entre os projetos
realizados pelo Sescon/RS, e
que provavelmente serão
inseridos no planejamento
estratégico de gestão do
Sescon-Serra Gaúcha, estão
ações como: Manual do
C o l a b o r a d o r, P r o j e t o d e
I n te r i o r i z a ç ã o , B a n c o d e
Currículos, entre outros. Já no
Sindicato de São Paulo as ações
que também deverão ser
d e s e nv o l v i d a s a q u i s ã o :
Programa de Qualidade de
Empresas Contábeis,
Assessoria Jurídica e Ações
Sociais.
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Como é cediço, o regime legal que disciplina a
sociedade empresária, estabelece, como regra geral, que em
caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, admitindo três
exceções, sempre adstritas à vontade dos sócios, quais sejam:
a) o contrato dispor diferentemente; b) se os sócios
remanescentes optarem pela dissolução da sociedade e c) se,
por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio
falecido.
Nada obstante, a previsão genérica não tem o condão
de arredar o risco de submeter as sociedades a decisões
judiciais equivocadas, que por conseqüência, podem ameaçar
a continuidade da empresa, impondo aos sócios
remanescentes a admissão de herdeiro(s), podendo ainda
atribuir-lhe cargo administrativo, o que pode representar
afronta ao regime jurídico societário e inviabilizar a gestão da
empresa.
C om o dev ido res p eito dos que p en s a m
diferentemente, trata-se de equívoco decorrente de
interpretação desacertada da sucessão hereditária na seara do
direito societário.
Sob a ótica da lei substantiva (civil), a sucessão
hereditária não transmite aos herdeiros mais do que a posse e o
domínio dos bens do falecido. Noutro giro, agora sob a
perspectiva do Direito Empresarial, o falecimento de um sócio
não implica o automático ingresso de pessoas
(herdeiros/sucessores) na sociedade, nem lhes atribui,
também automaticamente, o direito de ser sócio, mas tão
somente o eventual crédito correspondente às quotas
herdadas, pois o que se transmite por herança é a propriedade
destas.
O vetusto mas ainda prestigiado princípio da affectio
societatis, que orienta a constituição e funcionamento das
sociedades de pessoas, exige a anuência dos sócios para
qualquer alteração no quadro societário (combinado com o
disposto no inciso I do artigo 1.076 do CCB), pois, em face do
caráter pessoal da sociedade, a confiança recíproca é requisito
de sua constituição e da consecução do seu objeto social. Ou
seja, do ponto de visto do regime jurídico societário, herdeiro
não é sócio, seja sucessor do minoritário ou do majoritário.
Assim é que, ao reconhecer-se ao(s) herdeiro(s) o
direito correspondente às quotas que pertenciam ao de cujus,
torna-se efetiva a lei civil, sem arrostar o sistema do Direito
Societário, diante do qual o desejo dos sócios de sociedade de
pessoas deve ser venerado, sob pena de rompimento da

affectio societatis, e pior, violação do princípio constitucional da
liberdade de associação e de contratação.
Tomando em conta de consideração que a doutrina não
admite a transmissão hereditária do status de sócio nas
sociedades de pessoas, e, muito menos, do cargo de
administrador, não se pode constranger os sócios
remanescentes a aceitarem o herdeiro na administração da
empresa. O critério de eleição do administrador deve basear-se
nas suas características pessoais, pois a função exige
credibilidade e aptidão para gerir os negócios da empresa, e estes
atributos não se transferem por herança.
Mesmo que o contrato social nada disponha acerca da
matéria, ainda assim, a omissão não deve ser traduzida como
consentimento tácito dos sócios remanescentes ao ingresso dos
herdeiros na sociedade. Entretanto, cumpre reconhecer que as
lacunas dos contratos têm produzido polêmicas de sérias
conseqüências.
Em face disso é assaz importante definir no contrato
social todas as coordenadas que disciplinarão a sucessão
hereditária, de modo a revelar inconteste a vontade dos sócios no
que diz respeito ao ingresso de herdeiros ou para vetar a sua
admissão.
Destarte, não se faz suficiente o estabelecimento de
condições genéricas tocante à sucessão. Neste caso, a
autorização pura e simples de substituição do sócio falecido por
seus herdeiros e sucessores pode significar um aval antecipado
em favor destes, eventualmente desconhecidos. No mesmo erro
incorrem vedações mal definidas.
Em epítome, para evitar a aplicação equivocada da
legislação sucessória mister esmiuçar, com precisão técnica, no
instrumento contratual, todas as
disposições de vontade dos sócios
relativamente à questão da sucessão
hereditária que pode deitar reflexos na
empresa.
Sem a intenção de exaurir a
temática sobre o assunto, o intuito é
abrir para possíveis debates e novas
idéias, bem como alertar os sócios
sobre a necessidade de preparar a
empresa para o eventual processo
sucessório.
BERTO RECH NETO - Advogado (OAB/RS 33.009)
Depto. Jurídico de Organização Técnica Contábil Razão Ltda.

