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Novos Convênios à disposição
dos Associados
Os associados do Sescon-Serra Gaúcha contam com uma série de convênios na área da saúde,
ensino e em prol de suas empresas. Confira as últimas parcerias firmadas pelo Sindicato. Para obter mais
informações acesse o site www.sesconserragaucha.com.br ou solicite o “Guia de Convênios” pelo (54)
3228.2425.

CIPNET Backup Online: A CIPNET, empresa especializada na
prestação de serviços de Internet, acaba de lançar o CIPNET
Backup Online, proporcionando o armazenamento seguro dos
seus dados via backup online. Descontos de 15% na mensalidade
do CIPNET Backup Online para os associados ao Sescon-Serra
Gaúcha. Telefone: (54) 3028.2025.
Clínica Genus Vivendi: Oferece diversos serviços e conta com
profissionais nas seguintes áreas: cardiologia, clínico geral,
ginecologia, fisioterapia de reabilitação, fisioterapia dermato
funcional (estética), fonoaudiologia, nutrição, odontologia e
psicologia. Telefone: (54) 3028.1026.
Ferrari Avaliações Patrimoniais: Empresa especializada em
gestão patrimonial e econômica de ativos. Desconto de 10% para
associados do Sescon-Serra Gaúcha na contratação de qualquer
serviço e comissão de 5% na indicação de clientes potenciais.
Telefone: (54) 3223.2966.

Florauto Veículos: Distribuidora dos veículos Ford para Serra
Gaúcha, Vale dos Sinos e Paranhana. Desconto de 35% na mão de
obra para mecânica e elétrica, 15% na maioria das peças e tabela
especial com valores diferenciados na compra de carro zero.
Telefone: (54) 3289.0909.
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Confira como foi a participação do Sescon no
18º Congresso Brasileiro de Contabilidade

Ruzzarin Clínica Odontológica: Oferece um serviço completo no
que compreende o atendimento a saúde e estética bucal. Conta
com especialistas nas seguintes áreas: endodontia, dentística,
prótese, implantodontia, periodontia e ortodontia. Telefone: (54)
3225.1017.
SICREDI Caxias do Sul: Os associados do Sescon-Serra Gaúcha
contam com condições diferenciadas no que se refere a aplicações
financeiras e empréstimos, além de descontos especiais nas
tarifas praticadas pelo SICREDI. Telefone: (54) 2108.98.88/
3026.29.00.

Associado, para usufruir destes benefícios é imprescindível a sua identificação. Entre em contato com o Sescon-Serra Gaúcha pelo
54 3228.2425 e obtenha a sua senha para gerar pelo site a “Declaração de Sócio”.
O Sescon-Serra Gaúcha não se responsabiliza por possíveis alterações nos convênios, bem como nos valores e condições especiais apresentadas pelas empresas.

COMDICA necessita do apoio do empresário contábil para ampliar
contribuição na cidade
O empresário contábil tem importante papel na ampliação do apoio do contribuinte ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FMDCA de sua cidade. Conforme o projeto, pessoas físicas podem abater até 6% do valor do Imposto de Renda Devido, e toda
empresa tributada pelo lucro real pode deduzir até 1% para o Projeto. Em ambos os casos, as doações devem ser feitas até o último dia útil do ano.
Além de calcular a destinação ao Fundo, o empresário contábil é um grande aliado na divulgação do Projeto aos seus clientes, já que
muitas pessoas e empresas ainda desconhecem a ação. Em 2007 o Comdica (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
lançou a campanha "Contribuir não custa nada", que ainda está em vigor, com a distribuição de material informativo, veiculação de propagandas
na mídia e sensibilização dos contadores.
Conforme dados do Conselho, atualmente 266 pessoas físicas e 45 jurídicas contribuem com o FMDCA. O número de contadores é
menor ainda, apenas 40 profissionais auxiliam na divulgação do Projeto entre os seus clientes. Conforme a presidente do Comdica, Rosane
Marques Ramos, existe uma grande possibilidade de ampliar a contribuição através do Imposto de Renda Pessoa Física e com o apoio dos
empresários contábeis. “De dezembro a julho arrecadamos R$ 1.159.973,56 para o Fundo, mas conforme dados da Receita Federal poderemos
atingir facilmente a arrecadação anual R$ 8.000.000,00”, destaca Rosane.
A presidente ainda explica que os recursos depositados no Fundo, com base no incentivo fiscal, são aplicados na execução de projetos
desenvolvidos pelas instituições de atendimento à criança e ao adolescente, analisados e aprovados pelo Comdica, com acompanhamento e
fiscalização, garantindo assim a aplicação correta dos recursos.
Mais informações sobre a campanha "Contribuir não custa nada" com o Comdica em Caxias do Sul pelo (54) 3202.2094, no e-mail
comdica@caxias.rs.gov.br ou pelo site www.contribuirnaocustanada.com.br.
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Diretoria aponta melhorias para os serviços
da Receita Estadual

Entrevista com a Irmã
Martha Flores Valiera

COMDICA pede apoio aos
empresários contábeis

Marco Antônio Dal Pai
Presidente Gestão 2007/2009
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Espaço para Cartas
Este espaço está reservado para publicação
de cartas dos leitores, que deverão ter no máximo
500 caracteres e poderão ser enviadas para o
endereço do Sescon-Serra Gaúcha, ou pelo e-mail
secretaria@sesconserragaucha.com.br. No material
deve conter o nome completo do emissor e telefone
de contato.
Comentários, sugestões de assuntos para
matérias e críticas também serão bem vindas. Mas a
redação do Sescon-Serra Gaúcha em Revista se
reserva ao direto de resumir as correspondências,
para efeito de adequação ao espaço, mantendo,
porém, a fidelidade ao texto. Também não podemos
assegurar que todos os materiais enviados serão
publicados, em função do espaço disponível para
esta sessão.

Expediente
SESCON em revista é uma publicação do Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da
Região Serrana do Rio Grande do Sul.
Endereço: Rua Ítalo Victor Bersani, 1134
Bairro Jardim América
95050-520 - Caxias do Sul - RS - Tel.: 54 3228.2425
Site: www.sesconserragaucha.com.br
Fale conosco: secretaria@sesconserragaucha.com.br
presidencia@sesconserragaucha.com.br
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Classe contábil participa de Seminário em
Caxias do Sul

Mais de 200 profissionais e estudantes contábeis se reuniram no dia 20 de junho, no auditório
da CIC Caxias do Sul para participar de mais uma edição do Seminário de Assuntos Contábeis da cidade.
O evento, uma realizaçao do CRC/RS, contou com o apoio do Sescon-Serra Gaúcha, SINCONTEC Caxias,
Fundação Brasileira de Contabilidade e da Federacon. Contabilidade Simplificada, Nota Fiscal
Eletrônica, Motivação para o trabalho e a nova Lei das Sociedades Anônimas foram os temas debatidos
durante o Seminário.
Em seu pronunciamento de abertura, o presidente do CRC/RS, Rogério Rokembach, destacou
a união e organização da classe na participação de eventos como o Seminário. “Cada vez mais os
profissionais contábeis tem responsabilidade na gestão das empresas, por isso é importantíssimo
atualizar os nossos conhecimentos”, explicou. Já Marco Antônio Dal Pai, presidente do Sescon-Serra
Gaúcha, destacou a programação do Seminário 2008 com palestras técnicas e motivacionais em seu pronunciamento. “Hoje vamos falar também
sobre motivação, pois não basta ser apenas um brilhante profissional, é necessário ser feliz, até porque pessoas felizes trabalham melhor e rendem
mais”, explicou.
Uma das palestras mais aplaudidas pelos participantes foi a com a Irmã Martha Flores Valiera, professora universitária, licenciada em
Filosofia, consultora de RH, que abordou o tema “Motivação para o trabalho a arte de ser eficiente e viver bem”. Filha de pai contabilista, Irmã
Martha sabe como é o dia a dia deste profissional. Em sua palestra ela destacou a importância de trabalhar com amor e sobre o novo perfil das
empresas. Para aprofundar mais questões sobre este tema, a redação do Sescon-Serra Gaúcha em Revista conversou com a palestrante, confira
trechos da entrevista a seguir.
1. Qual a função e poder de um líder dentro das empresas?
O verdadeiro líder é humilde, se coloca a serviço de outras
pessoas, age com amor e espiritualidade. O líder autoritário está cada
vez mais sendo rejeitado pela sociedade, provando que passou a época
dos chefes tubarões e pavões. As pessoas e as empresas precisam de
líderes simples, humanos e transparentes.
2. A motivação para o trabalho e algo que é possível conquistar?
A motivação para o trabalho está muito ligada com a felicidade
e o amor que a pessoa sente por aquilo que faz. Existem pessoas que
são ótimos profissionais, mas estão na função errada. Outros têm um
líder autoritário e não sabem lidar com isso. Tanto a motivação para o
trabalho, quanto a felicidade, está dentro de cada um de nós. Não é algo
que se compra, mas que pode sim ser conquistada. As pessoas devem ir
em busca da sua felicidade. Se estão infelizes em seu trabalho, por
exemplo, devem agir e buscar uma nova oportunidade.
3. A atualidade, e até uma cobrança interna, nos leva a dedicar muito
do nosso tempo e energia ao trabalho. Como fazer para que isso não
cause problemas para a vida pessoal ou até se torne um vício?
A busca desenfreada pelo sucesso profissional, status e
reconhecimento da sociedade fazem com que muitas pessoas anulem
a sua vida pessoal por conta do trabalho. O dinheiro, o poder do ter e
comprar também seduz o individuo. Mas uma pessoa de sucesso não é
aquela que é um ótimo profissional e um péssimo pai, por exemplo. As
pessoas têm que reaprender a gerenciar o seu tempo e acima de tudo
ser felizes. Não por aquilo que elas têm, mas pelo que são. Trabalhar
não é uma finalidade, finalidade é ter qualidade de vida, equilíbrio
físico, psíquico e espiritual. Quem quer mudar precisa aprender a fazer
escolhas, priorizar o que realmente importa nas suas vidas e aprender a
renunciar.
4. Em sua palestra você falou da importância do amor nas relações e
ainda que as empresas vencedoras trabalham com o coração. Como
inserir esse sentimento também nas relações de trabalho?
Papai e mamãe sempre me ensinaram a amar e me fizeram
descobrir a minha vocação. Eu dizia aos cinco anos: eu quero fazer as
pessoas felizes. E isso só é possível quando agimos com o coração. Da
mesma forma que convivemos em harmonia com a nossa família e
amigos, devemos conviver com os colegas e líderes do nosso trabalho.
Para as empresas não adianta ter um competente profissional, se ele é

um analfabeto ser humano. É necessário unir o aspecto técnico com o
humano, pois hoje mais do que conhecimento e estudo, as pessoas
precisam ter educação, se colocar no lugar do outro e agir com o
coração. Às vezes simples ações de um funcionário, podem mudar uma
equipe toda. Dar bom dia, olhar nos olhos, sorrir para o colega do seu
lado, isso é tão simples, fácil e gostoso de fazer e pode transformar a
sua empresa, a cidade, o país e o universo. Falam do estress e da
depressão como as doenças da época, isso não é causado pelo
trabalho, mas sim pelo clima negativo que muitas pessoas criam nas
relações profissionais.
5. No final da palestra você comentou que o importante não é ser um
homem de sucesso e sim de subsolo. Fale mais sobre isso.
Uma das loucuras do homem moderno é a filosofia do topo. A
felicidade não é o topo, é a raiz, a profundeza. Quem está no topo pode
cair. Quem é raiz pode se levantar, desenvolver, fortalecer e crescer. Não
precisamos de pessoas de sucesso, e sim de indivíduos realizados. Não
acredito no mega e sim no micro, que esta e é o cotidiano. São
pequenas ações e atitudes que tornam uma pessoa mais feliz e tem o
poder de melhorar o mundo.

Livros indicados pela Irmã Martha Flores Valiera:
Título: 12 semanas para mudar a sua vida
Autor: Augusto Cury | Editora: Planeta
Título: O amor é a melhor estratégia
Autor: Tim Sanders | Editora: Sextante
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O 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC), que
aconteceu de 24 a 28 de agosto em Gramado, é um orgulho para
todos participantes, mas especialmente para os gaúchos. Não
apenas porque nosso estado foi o escolhido para sediar o evento
deste ano, mas também pelo auxílio das entidades do Rio Grande
do Sul na organização do Congresso juntamente com o CFC
(Conselho Federal de Contabilidade). Importante enfatizar que a
participação do Sescon-Serra Gaúcha e do Sescon-RS no
Congresso de 2004, motivou os participantes daquele ano a
escolher o RS a sediar o evento deste ano.
Além de participar de inúmeras palestras, painéis e
trabalhos, os mais de seis mil contadores tiveram a oportunidade
de conhecer a atuação de Sindicatos e empresas que exporam
seus serviços e produtos na Feira de Negócios e Oportunidades,
que aconteceu paralelamente ao CBC. Inclusive o stand do
Sescon-Serra Gaúcha, que contou com a presença da Rainha da
Festa Nacional da Uva, Andressa Grillo Lovato.
Também foi a primeira vez que um Presidente da
República prestigiou um evento específico da classe. A solenidade
com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva aconteceu no dia 26.
Em seu discurso o presidente garantiu a inclusão das empresas
de serviços contábeis no Anexo III da Tabela do Super Simples.
Essa medida ocasionará significativa redução da carga tributária
às empresas de serviços contábeis, e consequentemente mais
competitividade à classe.
Conforme o presidente, isso acontecerá com a aprovação
do projeto de Lei Complementar nº 02/07, que foi aprovado no dia
13 de agosto na Câmara dos Deputados e agora aguarda
aprovação no Senado Federal. Porém ele assegurou em seu
depoimento durante o CBC que já podemos comemorar, pois a Lei
começará a vigorar em 2009.
Enfatizando ainda mais a força e a importância dos
contadores e contabilistas para a economia, educação e
desenvolvimento brasileiro, foi assinado durante a solenidade,
uma parceria entre o Conselho Federal de Contabilidade e a
organização não-governamental Ação Fome Zero. Através desse
projeto será destacado um profissional contábil em cada
município brasileiro para auxiliar a fiscalização das contas do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Além de comemorar as conquistas alcançadas pelos
empresários contábeis durante o CBC de 2008, o Sescon-Serra
Gaúcha está em ritmo de festa por conta do aniversário de 32
anos da entidade, a ser realizado no dia 11 de outubro. Uma ótima
oportunidade para reforçar a nossa missão, que é a de estimular e
promover o desenvolvimento empresarial e profissional dos
filiados, aumentando a sua satisfação e a de seus clientes. Para
tanto o Sindicato promoverá em outubro um evento a todos os
seus associados e filiados, para que juntos possamos comemorar
as conquistas e representatividade das empresas contábeis e de
serviços em geral.
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Empresários contábeis auxiliam Receita
Estadual no aprimoramento de seus serviços
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A Receita Estadual (RE), por meio da Secretaria da Fazenda do Estado do RS (SEFAZ), está realizando um estudo para aprimorar os
seus serviços e a relação com os contribuintes e contadores. O projeto-piloto está sendo desenvolvido em Caxias do Sul e servirá de modelo
para as Delegacias de todas as cidades gaúchas. Com o objetivo de apontar melhorias no atendimento e procedimentos promovidos pelo
Órgão, o Sescon-Serra Gaúcha, representado pelo seu presidente Marco Antônio Dal Pai, os diretores Ronaldo Tomazzoni e Agostinho
Cagliari e o associado Rudinei Vigano, participaram de uma reunião com os fiscais da Receita Estadual Luis Fernando Crivelaro, Magno
Friedrich e Cláudio Graziano da Fonseca. O encontro aconteceu na sexta-feira, 29 de agosto, às 14h, na sede da Repartição de Caxias do
Sul.
Conforme Luis Fernando Crivelaro, delegado adjunto da Receita Estadual na cidade, as informações obtidas com os empresários
contábeis auxiliarão a entidade na pesquisa que estão promovendo. “A diretoria do Sescon indicou quais serviços precisam ser melhorados
e como podemos agilizar o atendimento ao contribuinte”, Crivelaro destacou que, depois de finalizado o estudo, a Receita terá elementos
para colocar em práticas as mudanças apontadas. “Esperarmos melhorar a qualidade do atendimento na repartição e ampliar o autoatendimento na INTERNET, para que o contador e contribuinte possam dispor de mais serviços, mantendo qualidade e controle, mas
evitando filas na repartição”.
Durante a reunião, os representantes do Sescon-Serra Gaúcha listaram diversas sugestões para qualificar ainda mais o trabalho
promovido pela Delegacia da Secretaria da Fazenda do RS. Segundo Tomazzoni, diretor Administrativo e Financeiro do Sindicato,
atualmente a maior queixa dos empresários contábeis está relacionada com a burocracia no atendimento e a falta de unificação nas
informações dos procedimentos. “Entre várias sugestões, ressaltamos a importância de ter uma central de agendamento via site para
atendimento, disponibilização no site da Sefaz da situação fiscal do contribuinte e a padronização do atendimento no balcão”.
Confira abaixo as principais sugestões feitas a partir da reunião do Sescon-Serra Gaúcha e a Receita Estadual de Caxias do Sul:
:: Agendamento de atendimento e consultas on-line;
:: Novas facilidades e serviços pelo site como, por exemplo: baixas de empresas, alteração de nome empresarial e quadro social;
:: Disponibilização de débitos do contribuinte via site da Secretaria da Fazenda;
:: Treinamento da equipe interna para melhorar o atendimento e prestação de serviços;
:: Melhorias no layout da repartição com sala reservada para atendimento e negociação de débitos fiscais;
:: Unificação nas informações;
:: Disponibilização de documentos padronizados com o passo a passo de cada serviço;
:: Maior aproximação dos fiscais de ICMS com contadores através de palestras, participação do Centro de Estudos do SesconSerra Gaúcha, entre outras ações.

Associação de Garantia de Crédito firma parceria com empresas associadas
ao Sescon
Tendo em vista a importância dos serviços promovidos pela
AGC (Associação de Garantia de Crédito), o Sescon-Serra Gaúcha
renovou e ampliou o convênio com a entidade. Além dos associados do
Sindicato ter acesso à 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, a partir de junho
deste ano a AGC também disponibilza tais condiçoes às empresas
clientes dos escritórios sócios ao Sescon. Tendo ainda para isto, o

pagamento de uma bonificação de 10% sobre a comissão gerada pela
operação diretamente ao escritório contábil.
Conforme o diretor executivo da AGC, Fernando Vial,
integrantes da entidade estão promovendo visitas às empresas
associadas ao Sescon para esclarecer possíveis dúvidas a respeito
dos serviços oferecidos pela Associação. “A missão da AGC é a de
melhorar as condições e a qualidade das operações de crédito entre os
bancos e as micro, pequenas e médias empresas, melhorando assim a
economia da nossa cidade, país e estado”, esclarece Vial.

Diretoria representa Serra Gaúcha em Curitiba e Atibaia
A diretoria do Sescon-Serra Gaúcha, representada pelo seu presidente Marco Antônio Dal Pai e pelo diretor suplente na FENACON,
Celestino Oscar Loro, representou a Serra Gaúcha na reunião entres os dirigentes do sistema Sescon's e Sescap's da Região Sul. Durante o
evento, que aconteceu no dia 12 de setembro na sede do Sindicato do Paraná, localizado em Curitiba, foram abordados temas de interesse da
classe contábil e das empresas de serviços em geral, como o andamento da Certificação Digital e a possibilidade da opção pelo Simples Nacional.
Já de 24 a 26 de setembro, Dal Pai e o vice-presidente Tiago Dal Corno, representaram o Sescon no 21º EESCON (Encontro das Empresas de
Serviços Contábeis do Estado de São Paulo), que aconteceu no Hotel Bourbon SPA Resort em Atibaia (SP). Realizado a cada dois anos, a ação é
considerada o maior evento empresarial contábil do Estado de São Paulo e o segundo maior do Brasil. Durante os três dias de Encontro
aconteceram palestras, debates e painéis sobre assuntos técnicos.
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C o m o s e s a b e , a
industrialização tem conceito constante
do Regulamento do IPI, que estabelece:
“Caracteriza industrialização qualquer
operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para o
consumo.”
Extraindo-se um conceito da
"Industrialização por Encomenda", esta
nada mais é do que operações de
acabamento, uma "atividade meio" para
obtenção de nova mercadoria ou para
aper feiçoamento de produtos
destinados a posterior etapa de
industrialização ou comercialização.
Cinge-se, portanto, o deslinde
da questão ora examinada, desvendar
se há incidência, ou não, do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza
sobre o valor cobrado pelo executor da
encomenda, em etapas intermediárias
de industrialização.
É sabido de todos que as notas
fiscais emitidas pelos 'encomendantes'
identificam a natureza da operação
realizada. Com efeito, as operações de
que se trata, estão classificadas de
acordo com os seguintes preceptivos
legais: “REMESSA PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO. Livro III, Título I,
Capítulo I, artigo 1.º, § 1.º, letra 'a', do
Decreto n.º 37.699/97 Regulamento do
ICMS do Rio Grande do Sul”, e
“APÊNDICE II - SEÇÃO I - OPERAÇÕES
COM DIFERIMENTO PREVISTO NO LIVRO
III”.
Ora, se as operações descritas
nos documentos fiscais expedidos
pelos encomendantes dos 'serviços'
enquadram-se naquelas hipóteses em
que a legislação do ICMS prevê o
diferimento do imposto para etapa
posterior, é porque o gravame que
incide sobre as mesmas é o imposto de
competência dos Estados.
No que interessa
especificamente ao caso telado, por

INCIDE ISSQN NA INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA?
força de disposição prevista na
Constituição Federal, artigo 156, inciso
III, o tributo em causa não poderá incidir
quando, pela natureza da operação,
esta estiver no campo de competência
dos Estados.
Diante da mencionada previsão
constitucional, em nenhuma hipótese
poderá haver a incidência do ISS sobre o
valor cobrado em operações
intermediárias de industrialização (de
bens destinados a posterior
comercialização ou industrialização),
visto que tais operações são totalmente
estranhas à competência dos
Municípios.
Em lição lapidar, o eminente
advogado WALTER GASPAR, esclarece,
verbis: Mas, a questão é: Quando o
beneficiamento é prestação de serviços
e quando é industrialização?Em que
momento a atividade de
recondicionamento ou renovação deixa
de ser industrialização e passa a ser
prestação de serviços? A resposta a
essas indagações está no destinatário
dos produtos. Se for o usuário final, a
atividade é de prestação de serviços e
está incluída no item 72 da lista. Se o
bem se destina a comercialização ou
será matéria-prima para a composição
de novo produto, a operação não consta
da lista de serviços e será objeto da
incidência do ICMS, do IPI ou de ambos.
Não se desconhece que com a
entrada em vigor da Lei Complementar
116/2003, que dispõe sobre o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza,
de competência dos municípios e
Distrito Federal, relevantes mudanças
foram introduzidas na análise do fato
gerador do ISS, hipóteses de incidência,
base de cálculo e nas suas alíquotas.
Analisando-se a lista em anexo
a norma, semelhantemente ao decreto
revogado, foi redigida a nova lista de
serviços, passando estes agora,
principalmente o item número 14.05,
antigo 72, a ser tributado unicamente

pelo ISS: “14.05 - Restauração,
r e c o n d i c i o n a m e n t o ,
acondicionamento, pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem,
tingimento, galvanoplastia, anodização,
corte, recorte, polimento, plastificação
e congêneres, de objetos quaisquer.”
(grifo nosso)
Entretanto, tenha-se sempre
presente que as atividades-meio, como
a industrialização por encomenda, não
podem ser tributadas durante suas
fases de execução através do ISS, pois
este somente incide sobre as
atividades-fim.
Tanto é assim que cumpre mencionar
que a questão ora em debate foi objeto
de discussão perante o Poder
Legislativo, haja vista que tramita
perante o Congresso Nacional o Projeto
de Lei Complementar nº 183/2001, da
Câmara dos Deputados PLP 183/2001
(Substitutivo do Senado Federal nº
70/2002), o qual, a par de inúmeras
alterações na LC 116/03, visa a alterar
a redação dos subitens 13.05 e 14.05
da atual lista de serviços.
Assim, e tendo em vista que as
ressalvas constantes dos itens da lista
de serviços, bem como a norma
constante do § 1º, do artigo 8º, ambos
do DL 406/68, tinham conotação
elucidativa, a incidência do ISS e do IPI,
sobre prestações de serviços e
operações com produtos
industrializados, continua a observar as
seguintes regras: estando inserida no
ciclo de produção de um bem, a
atividade será considerada
industrialização, cujo resultado é um
produto industrializado tributável pelo
IPI, objeto de um negócio jurídico; nas
hipóteses em que tais atividades forem
exercidas de forma personalizada, sob
encomenda ou para atender às
necessidades de um usuário final,
tratar-se-á de prestação de serviço,
tributável apenas pelo ISS.”
Artigo de Berto Rech Neto - Advogado

O agendamento para o atendimento no Posto de Validação de
Certificado Digital na CICS de Farroupilha pode ser feito pelo fone (54)
3261.3460. Mais informações sobre os serviços com o Sescon-Serra
G a ú c h a p e l o f o n e ( 5 4 ) 3 2 2 8 . 24 2 5 o u a t r av é s d o s i t e
www.sesconserragaucha.com.br.

Divulgação do
"Guia da contabilidade para não
contabilistas" na Reunião-almoço
da CIC

Julio Soares/ Objetiva

O presidente do Sescon-Serra Gaúcha, Marco
Antônio Dal Pai, promoveu na Reunião-almoço da CIC do dia
14 de julho, o lançamento oficial do "Guia da contabilidade
para não contabilistas". O material, que tem como objetivo
auxiliar o empresário a entender melhor qual o papel da
contabilidade nas organizações e as atribuições do
profissional contábil, está sendo distribuído gratuitamente
pelo Sescon e Sebrae.
Interessados podem solicitar o material, sem custo,
pelo (54) 3228.2425 ou fazer download no site
www.sesconserragaucha.com.br.

SERRA GAÚCHA

Presidente da Junta Comercial
visita sede da Entidade
O presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul,
Jorge Luiz Costa Melo, promoveu visita ao Sescon-Serra
Gaúcha na tarde do dia 30 de junho. Na oportunidade o
presidente do Sindicato, Marco Antônio Dal Pai, o diretor e
suplente da Fenacon, Celestino Oscar Loro e o delegado
regional do CRC/RS, Eugênio Chiappin, apresentaram a sede
da entidade ao presidente da Junta. Na oportunidade, Dal Pai
ainda explicou o trabalho promovido pelo Sindicato em 14
cidades da região, e promoveu a entrega do livro que conta a
história dos 30 anos do Sescon-Serra Gaúcha e demais
materiais institucionais da entidade.
Na manhã deste mesmo dia, Melo acompanhou o
presidente da CIC, Milton Corlatti, e o secretário municipal da
Fazenda, Carlos Búrigo, no descerramento da fita inaugural da
nova sede do Escritório Regional da Junta Comercial Microrregião 1 - dentro das dependências da CIC caxiense. O
escritório ganhou uma sala maior para atender ao aumento na
demanda dos serviços. A instalação da Junta Comercial em
Caxias do Sul foi resultado de uma reivindicação da CIC, para
que os empresários não precisassem se deslocar até Porto
Alegre para autenticar livros contábeis e para encaminhar
registros, alterações ou baixas de empresas.

SESCON
SERRA GAÚCHA
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Rainha da Festa da Uva encanta os participantes
do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade

O Sescon-Serra Gaúcha representou Caxias do Sul e mais 13
cidades da região no 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC), que
aconteceu de 24 a 28 de agosto no Serra Park, em Gramado. O Sindicato
divulgou seus trabalhos e serviços na Feira de Negócios e Oportunidades,
promovido paralelamente ao Congresso. Além de distribuir material
informativo da entidade e apresentar o trabalho do Sescon entre os
empresários e profissionais contábeis, a entidade ainda divulgou os pontos
turísticos de Caxias do Sul e região, com a distribuição de folders, brindes e
suco de uva.
Conforme o presidente da entidade, Marco Antônio Dal Pai, a
participação do Sescon-Serra Gaúcha e do Sescon-RS na edição de 2004 do
CBC, que aconteceu em Santos (SP), motivou os participantes daquele ano a
escolher o Rio Grande do Sul para sediar o evento de 2008. “Na
oportunidade apresentamos um pouco da nossa cultura e contamos com a
A Rainha da Festa Nacional da Uva, Andressa Grillo Lovato,
importante contribuição nesta tarefa da princesa da Festa da Uva 2004,
divulgou a cultura e turismo da região no stand do Sescon.
Greice Tedesco”, lembra Dal Pai.
Por conta do sucesso da beldade caxiense no Congresso em Santos, os mais de seis mil participantes da edição deste ano
estavam ansiosos para conhecer a Rainha da Festa Nacional da Uva, Andressa Grillo Lovato. No dia 27, a convite do Sescon-Serra
Gaúcha, a soberana esteve durante toda à tarde no stand do Sindicato. Inúmeras autoridades aproveitaram para tirar o seu retrato
ao lado da Rainha nos painéis com imagens típicas italianas cedidas pela Secretaria Municipal do Turismo de Caxias do Sul.

Christiane Finger - Bendita Informação

SESCON

Atendimento e promoção da Carteira Profissional com Certificado
Digital no stand do Sescon
Pensando no empresário e profissional contábil, o Sescon-Serra Gaúcha disponibilizou um
atendimento permanente para a validação da Carteira Profissional com Certificado Digital AC
Fenacon/Certisign durante o 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade, em Gramado. O serviço aconteceu de
25 a 28 de agosto, das 10h às 20h, no stand do Sindicato, localizado em frente ao auditório Iberê Camargo.
Conforme Cássia Aline Gebert, agente de registro da AC Fenacon/Certisign em Caxias e região, foram
realizados 90 atendimentos para profissionais de diferentes lugares do Brasil. “O serviço mais procurado pelos
contabilistas foi a emissão da Carteira de Contabilidade com certificado gratuito para um ano”, relata Cássia.

Mário Antônio Dal Pai é homenageado durante Congresso
Sindicato participa da
FEMMPA 2008
O Sescon-Serra Gaúcha participou da FEMMPA
2008 - Feira Multisetorial da Micro e Pequena Empresa,
evento promovido pela Microempa (Associação das
Empresas de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul), que
aconteceu de 24 a 28 de setembro, no Centro de Eventos
dos Pavilhões da Festa Nacional da Uva. Na oportunidade, o
Sescon disponibilizou serviços diversos para a comunidade
e promoveu a distribuição do "Guia da contabilidade para
não contabilistas" e material institucional do Sindicato.

O técnico em contabilidade Mário Antônio Dal Pai, um dos fundadores do
Sescon-Serra Gaúcha e "Patrono dos Delegados Regionais do CRC/RS” (Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul), foi homenageado durante o 18º
Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC). A solenidade aconteceu ao meio-dia de
27 de setembro, no Hotel Serra Azul, em Gramado.
Dal Pai e mais 22 delegados regionais do CRC/RS foram agraciados com a
certificação de “Delegado Honorário”. A homenagem teve por objetivo destacar a
contribuição dos profissionais para o engrancedimento da classe contábil em suas
funções. A entrega da placa ao fundador do Sescon foi realizada pelo colega de
profissão, ex-presidente do Sescon-Serra Gaúcha e atual conselheiro do CRC/RS,
Moacir Carbonera. Dal Pai também recebeu os cumprimentos do presidente do
CRC/RS, Rogério Rokembach, e da presidente do CFC (Conselho Federal de
Contabilidade), Maria Clara Cavalcante Bugarim.

Luiz Nery

Através de uma parceria firmada entre o Sescon-Serra
Gaúcha e a CICS de Farroupilha, desde o dia 19 de agosto, a
entidade farroupilhense conta com um Posto de Validação de
Certificação Digital AC Fenacon/Certisign. O atendimento
acontece com hora marcada, todas as terças-feiras das 8h às
11h30.
A unidade de Farroupilha oferece os mesmos serviços
do Posto situado no Sescon-Serra Gaúcha, que fica junto à CIC de
Caxias do Sul. Além de validar o Certificado Digital para Pessoa
Física (E-cpf) e Pessoa Jurídica (E-cnpj), o Posto em Farroupilha
está habilitado a validar a nota fiscal eletrônica e a Carteira do
Profissional da Contabilidade. Além disso, a AC Fenacon oferece
todos estes serviços e produtos aos associados da CICS
Farroupilha, com descontos que podem variar entre 11% e 25%.
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Sescon-Serra Gaúcha lança
Posto de Validação de Certificado
Digital em Farroupilha

O contabilista Mário Antônio Dal Pai "centro"
recebe os cumprimentos do presidente do CRC/RS,
Rogério Rokembach, e da presidente do CFC,
Maria Clara Cavalcante Bugarim.

No Sicredi Caxias do Sul você é o dono do negócio
e as cooperativas participam ativamente da comunidade.
SICREDI CAXIAS DO SUL

Venha conhecer mais sobre esta empresa
que pode ser sua. Solicite uma visita.

Rua Borges de Medeiros, 578 - Centro - Fone: 54 3220 1200
Av. Júlio de Castilhos, 2.272 - São Pelegrino - Fone: 54 2108 9888
Rua Luiz Michielon, 1.527 - Cruzeiro / Lourdes - Fone: 54 3026 2900

Será uma satisfação tê-lo como associado
e poder contribuir para o seu desenvolvimento

