
ATA REUNIÃO FÓRUM REDESIM/ES  - 15/01/2018 

No dia 15 de Janeiro de 2018, às 14h, na sede do CRC/ES, iniciou-se 
a reunião do Fórum Redesim, com a presença da Sra. Carla Tasso 
Coordenadora do Fórum representando o SESCON/ES, o Reinaldo 
Marques representando o Conselho Regional de Contabilidade- 
CRC/ES, Sr. Mario Zan e o Sr. Gustavo Miranda, representando a 
ACV – Associação dos Contadores de Vitória, o Sr. Fernando Moura 
representando a Associação de Contadores de Cachoeiro - Ascosul 
, o Sr. Everton Martin e a Sra. Ana Rita representando a Associação 
de Contadores de Linhares/Ascol, O Sr. Wagner Tuao 
Representando a Associação de Contadores da Serra/ACS, o Sr. 
Admilson Nobre e Rodrigo Sangali  representando a Associação dos 
Contadores de Vila Velha/ ASCOVV, o Sr. Thiago representando a 
Associação de Contadores de Cariacica/ Asconca, o Sr Gilberto 
Rosa e o Sr. Daniel Spinasse representando o Sindicontábil, o Sr. 
Nestor Andrade de Assis Netto Representando a Associação do 
contadores de Colatina/Aproc, o Sr. Antonio Carlos representando 



a Associação de Contadores de Aracruz/Asscar, o Sr. José Camilo 
Representando o Clube de contadores de Colatina/CPCC, a 
Sra.Claudiane Aparecida Dominicini Zani, representando a Associação 
de Contadores de São Mateus, o Sr.Paulo Juffo Secretário da JUCEES, o 
Sr. Eber Sub Gerente de registro da JUCEES. 

A Sra. Carla iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 
perguntando ao Sr. Paulo Juffo como está o andamento do novo 
sistema da JUCEES e qual a previsão de início dos testes, o mesmo 
informou que o sistema atual do Regim não está atendendo em alguns 
aspectos, tendo diversas solicitações efetuadas e não atendidas até o 
momento, deste modo a JUCEES procurou uma nova ferramenta já 
testada que atendesse o estado do ES.  



A opção foi pelo SigFácil, ferramenta utilizada também pelos estados do 
Paraná, Goiás e outros 10 estados do Brasil, nos informou que o 
processo contratual já foi efetuado. 
 
O Sr. Paulo informou que se faz necessário a integração junto a SEFAZ 
novamente devido a mudança do sistema, o mesmo devendo acontecer 
junto as Prefeituras, foi informado que a consulta de viabilidade com 
novo sistema será efetuada diretamente no site da JUCEES e não mais 
na PM. O sistema SigFácil está em fase de implantação na Prefeitura 
Municipal de Vitória, o que acarretou um atraso no início de 
funcionamento do sistema, os treinamentos estão previstos para serem 
efetuados no mês de fevereiro.  
 
O Sr. Paulo informou a JUCEES efetuará treinamento após os testes nos 
municípios de Vitória, Linhares, Cachoeiro, Colatina e São Mateus. A 
Sra. Carla irá solicitar a Sra. Solange Lube - Presidente do Cogesim a 
fazer o mesmo treinamento em Aracruz, devido pedido do Sr. Antonio 
Carlos presidente da Associação. 
Ficou na responsabilidade de cada presidente após receberem as datas 
e locais conseguirem espaço para o treinamento com toda infra 
necessária. Os participantes definiram que as inscrições serão 1 kg de 
alimento para doação. A Sra. Carla solicitará para CRC a transmissão on-
line do treinamento que acontecerá em Vitoria na sede do CRC/ES. 
 
O Sr. Paulo informou sobre a publicação no Diário das empresas que 
estão inativadas desde 27/12/2017, as relações das mesmas estão no 
site da JUCEES, o mesmo solicitou que divulgássemos aos associados.  
O Sr. Gustavo perguntou qual o tratamento da SRF e SEFAZ com essa 
publicação, o Sr. Paulo respondeu que a SRF coloca como inapta ou até 
baixa o CNPJ, mas com relação a SEFAZ o mesmo não soube responder, 
cabe ressaltar que as empresas que tiveram qualquer ato nos últimos 
dez anos dentre eles registro de livro diário, não estarão nesta listagem. 



O Sr. Paulo relatou que no início do mês 12/2017 houveram muitos 
problemas devido a alteração do art.72 da LC 123/2006, que trata das 
partículas de ME/EPP e das atividades no nome, o DREI efetuou a 
regulamentação desse procedimento, que na constituição não há a 
necessidade da partícula que designa o enquadramento de ME/EPP, a 
JUCEES tomou a decisão de que nas alterações fosse retirado a 
partícula empresarial, porém na extinção não precisa, o 
enquadramento continua sendo por meio de uma clausula ou por 
meio de declaração informando o enquadramento de ME/EPP. 
 
A Sra. Carla informou para os contadores se atentarem para o caso das 
licitações, sugerindo que solicite a declaração reenquadramento das 
empresas já enquadradas. O arquivamento da declaração é gratuito e 
todos os sócios devem assinar. O Sr. Paulo informou que no novo 
sistema haverá a minuta padrão para constituição e baixa, a JUCEES 
vai apresentar o sistema ao Fórum para sugestões e avaliação do 
mesmo. 



Após término dos itens relacionados a desburocratização da JUCEES e 
demais relacionados, a Sra. Carla iniciou com demais itens de pauta: 
Contribuição Sindical Patronal - Sescon/ES e sistema analityc. 

IV Seminário das Empresas de Serviços e Encontro da Região Sudeste ; 
ISS fixo LC 128/19/12/2008 – obrigatoriedade de ISS fixo para 
contador conforme art.22; SRF – lucros distribuídos; Formalização 
Fórum junto ao Governo 
 
A Sra. Carla informou dos benefícios do pagamento da contribuição 
sindical e filiação ao Sescon/ES, neste ano quem pagar a Contribuição 
Sindical que é opcional terá gratuitamente o Sistema IR Analityc, 
incentivou também aos presidentes das associações de todo ES a se 
filiar e pagar a contribuição sindical patronal por todo o trabalho que a 
Fenacon e o sistema faz e continuará fazendo em prol da classe 
empresarial contábil, o Sr. Mario, Reinaldo, Rodrigo e Antônio Carlos 
também incentivaram o pagamento. 
 
O Sr. Mario sugeriu um escalonamento da contribuição associativa por 
numero de colaboradores, no intuito de atrair as demais empresas 
contábeis da Grande Vitória e do interior e que possuem um número 
reduzido de colaboradores. O Sr. Antônio Carlos concordou e levantou 
um questionamento da contratação da empresa para efetuar cobrança 
de empresas desobrigadas como as enquadradas no Simples, 
procedimento segundo ele, ilegal. A Sra. Carla explicou os motivos e 
ficou com a responsabilidade de passar a Diretoria do Sescon e 
principalmente a Presidente as propostas. 
 
A Sra. Ana Rita sugeriu que quem já fosse associado as associações do 
ES tivesse um desconto na contribuição associativa, isso incentivaria.  A 
Sra. Carla ficou com a responsabilidade de passar a Diretoria do Sescon 
e principalmente a Presidente as propostas. 



A Sra. Carla informou que o IV Seminário das Empresas de Serviços 
será em conjunto com o e encontro da região sudeste nos dias 27 e 28 
de Julho no Cerimonial Steffans/Serra e solicitou sugestões de área 
para palestras no evento. O Sr. Mario sugeriu o Gustavo Pilon para 
palestra motivacional. A Sra. Claudiani sugeriu temas ligado a marketing 
para as empresas de contabilidade, o Sr. Antonio sugeriu falar sobre o 
novo código de ética, atualmente em audiência pública, a Sra.  Carla 
sugeriu tema ligado a gestão tributária com palestrante Jorge Bispo, o 
Sr. Gustavo sugeriu, Técnicas de negociação para empresários de 
contabilidade, o Sr Everton sugeriu temas ligados a, Estímulos ao 
Associativismo dos empresários de contabilidade, o Sr Rodrigo sugeriu 
pegar dados com Sr. Elcio Rezende, houveram sugestões como Reforma 
trabalhista, parcerias e terceirização para empresas de contabilidade, 
Mediação e solução de conflitos diversos com Walace Barcelar, 
Regularidade e Criação de Holding com Bens Imóveis, Adiantamento de 
legitima , Cooperativa de serviços e terceiro setor, remuneração 
variável. 
A Sra. Carla informou sobre o benefício ISS fixo constante na LC 
128/19/12/2008, devendo os municípios serem obrigados a 
regulamentar o ISS Fixo para contador conforme art.22., e solicitou 
que fosse verificado se todos os municípios já estão adequados. O Sr. 
Thiago informou que foi criada uma comissão em Cariacica para discutir 
isso com a PM. O Sr. Gilberto informou que Guarapari é fixo, o Sr. 
Antonio informou que Aracruz mudou tirando o ISS Fixo, depois de 
várias discussões, ficou definido que o Fórum vai entrar em contato 
com estas PM. 
A Sra. Carla informou que será efetuada uma palestra no Sescon/ES dia 
20/02/2018 sobre diversos temas e que solicitará via CRC e Fórum 
Redesim a SRF para ser efetuada na sede do CRC uma palestra sobre 
“lucros distribuídos e pró-labore – regularidade e procedimentos”, 
sendo a mesma transmitida on-line para todos. 



O Sr. Gustavo questionou sobre a dificuldade de atendimento na SRF, e 
informou que a Sefaz está tomando o mesmo como exemplo. Foi 
solicitado que a Sra. Carla convide o delegado da SRF e Sefaz para a 
próxima reunião. 
A Sra. Carla solicitou ao Sr. Fernando Moura assessor do Deputado 
Rodrigo Coelho uma posição sobre a formalização do Fórum no Estado, 
o mesmo nos informou que será dada entrada da PL na Assembleia, o 
Sr. Thiago informou a todos que já conversou com Deputado Marcelo 
Santos a respeito. 
Após diversas discussões dos temas a Sra. Carla Tasso encerrou a 
reunião agradecendo a presença de todos e ficando as definições para 
a próxima reunião do fórum a ser realizada no dia 16/02/2018 na 
sede do CRC/ES. 


