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Caxias do Sul, 15 de junho de 2020. 

OF. 012/2020  

Ao Exmo. Prefeito Municipal de Caxias do Sul  Flávio Cassina    

Nesta Cidade 

 

Excelentíssimo Prefeito, 

O Sescon|Serra Gaúcha, em razão do interesse das empresas prestadoras de serviços contábeis, no 

uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem por meio desta requerer  o que segue: 

CONSIDERANDO o cenário de pandemia e do agravamento das determinações de distanciamento 

social em função da disseminação do Covid-19 em nossa região,  

CONSIDERANDO a decretação de quarentena, estabelecendo que os nossos representados atuem 

preferencialmente em teletrabalho, restringindo a presença de seus colaboradores localmente em até 25% 

do quadro funcional,  

CONSIDERANDO que dentro do universo contábil, há atividades que são essenciais para o 

funcionamento das empresas, para arrecadação tributária e para a manutenção das relações trabalhistas, em 

especial neste mês de junho/2020, quando se encerra o prazo para a entrega das declarações do imposto de 

renda das pessoas físicas, 

CONSIDERANDO que o momento atual requer demissões, corte de salários, concessão de férias 

antecipadas e outras medidas que necessitam exclusivamente do suporte da assessoria contábil, 

CONSIDERANDO que alguns serviços não poderão ser suspensos e deverão ser cumpridos pelas 

empresas contábeis de maneira ininterruptas e em prol da coletividade empresarial, 

Solicitamos a Vossa Excelência que a atividade contábil, em caráter extraordinário seja listada como 

atividade essencial para a economia de Caxias do Sul, e que autorize a flexibilização para 50% da equipe 

trabalhando localmente também para as empresas de serviços contábeis.  

De fato, a crise do novo Coronavírus expõe a nossa economia a traumas de longo prazo.  No entanto, 

o profissional de contabilidade tem formação e capacidade de minimizar os impactos negativos que muitas 

empresas sofrerão. 

Sem o mais, agradecemos a atenção dispensada e aguardamos retorno positivo.  

   Atenciosamente,  

Joacir Luis Reolon 
  Presidente 
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