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O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região teve uma missão clara no ano de 
2021: além de dar sequência ao plano de gestão visando mais defesa e valorização dos 
profissionais da contabilidade, diante da continuidade da pandemia Covid-19 foram 
necessárias mais readequações e readaptações para manter toda a estrutura e serviços, 
mediante a realização de alguns projetos com o auxílio da diretoria, alterando o estatuto, 
ampliando as parcerias e convênios, dando continuidade à revitalização da sede campestre 
Irineu Zanuzzo, mantendo contato constante com as autoridades nas esferas federal, 
estadual e municipais para possibilitar o atendimento aos pleitos da classe contábil e 
melhorias nos procedimentos, destacando-se a forte atuação da entidade em mais um ano 
atípico no cenário global, período em que houve mudanças drásticas nas relações humanas, 
profissionais, comerciais e sociais.  

 

 

Base Territorial do Sicontiba: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, 
Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, 
Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio 
Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro 
Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul 
e Tunas do Paraná. 
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DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Presidente: Juarez Tadeu Morona Filho 

Vice-Presidente: Dirceu Tadeu Vaz 

 

Diretor de Administração: José Carlos Lada 

Diretor de Finanças: José Eurides Borges Filho 

Relações Institucionais: Luciano Ramos Barboza 

Assuntos Culturais: Juliana Bertol Guedes 

Cursos e Palestras: Juarez Dallagrana de Oliveira 

Diretor de Patrimônio: Claudecir José Munhoz 

Eventos Sociais e Recreativos: Bruno M. Vosgerau 

Assuntos Assistenciais: Simone Vanni Soares 

Diretor de Esportes: Fernando Palevoda 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

Efetivos 

Armando Santos Lira 

Jordão André Pesch 

Tânia Terezinha Dobrovolski 

 

Suplentes 

Carlos Thadeu Fedalto 

Ozires Kloster 

Sergio Domingues da Silva 
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Antonio Moacir Pozzobon  
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João Jaime Nunes Ferreira  

Claudete Aparecida Plucinski  

Carin Cristina Cipriani Poffo  
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DELEGADOS 
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Daniella Novak 
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Indiara Barbosa Custodio 

Luiz Fernando Ferraz 

Michel Gulim Melhem 

Reginaldo Celso Guidolin 

Ubirajara Antonio Pinto 

 

 



 

 

A missão do Sicontiba 

 

NOSSA PRIORIDADE:  

• A valorização dos profissionais da Contabilidade, sempre! 

• Dar “voz” aos profissionais da Contabilidade, levando ao conhecimento dos 

governantes e de toda a sociedade as suas justas reivindicações, apresentando 

soluções e projetos visando o desenvolvimento e valorização da classe contábil, 

bem como à conscientização sobre a importância da Contabilidade. 

 

NOSSO COMPROMISSO:  

• A defesa e a proteção dos direitos e interesses dos profissionais da Contabilidade, 

com ética e transparência. 

• Representar a categoria com eficiência, qualidade técnica e bom senso. 

 

NOSSA VISÃO:  

• Ser referência no âmbito sindical, fortalecendo a categoria dos profissionais da 

Contabilidade de Curitiba e Região, tornando-os unidos, atuantes e 

influenciadores, efetivos atores e transformadores da própria história na sociedade, 

despertando a consciência da importância desta nobre profissão em relação às 

pessoas, às empresas e ao desenvolvimento do País como um todo. 

 

NOSSA GESTÃO EM VALORES:  

• Administração transparente, participativa, ética, inteligente e ousada. 

• Respeito às pessoas e à Lei. 

• Defesa integral e valorização constante. 

• Responsabilidade e seriedade no atuar. 

• Criatividade, inovação e qualidade técnica. 

 

ÉTICA: Servir à categoria sem nenhum interesse pessoal de promoção ou ganho 

financeiro. 
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Contabilistas em Curitiba e Região 
Número de profissionais da contabilidade ativos na base do Sicontiba: 13.828 

 

      Cidade                                  Número 

   ADRIANÓPOLIS                                       01 

   AGUDOS DO SUL                                   07 

   ALMIRANTE TAMANDARÉ                    180 

   ARAUCÁRIA                                           252 

   BALSA NOVA                                           14 

    BOCAIUVA DO SUL     14 

   CAMPINA GRANDE DO SUL                   66 

   CAMPO DO TENENTE                             15 

   CAMPO LARGO                                        379 

   CAMPO MAGRO                                       33 

   CERRO AZUL                                           17 

   COLOMBO                 615 

   CONTENDA       17 

   CURITIBA                         10.045 

   FAZENDA RIO GRANDE     188 

   ITAPERUÇU                                           20 

   LAPA         93 

   MANDIRITUBA       47 

   PIÊN         17 

   PINHAIS        416 

   PIRAQUARA                                              117 

   PORTO AMAZONAS       05 

   QUATRO BARRAS     56 

   QUITANDINHA       16 

   RIO BRANCO DO SUL      48 

   RIO NEGRO        67 

   SÃO JOSÉ DOS PINHAIS               1.054 

   TIJUCAS DO SUL       23 

   TUNAS DO PARANA       06 
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Prezados(as) Diretores(as), Delegados(as) e Associados(as) do Sicontiba 

 

Buscando cumprir o lema da nossa gestão por + Defesa e Valorização dos 

Profissionais da Contabilidade de Curitiba e Região Metropolitana, no ano de 2021, 

segundo ano do mandato, demos sequência ao trabalho a frente do Sicontiba, entidade 

esta de inúmeras conquistas e “quase” centenária (com 98 anos), sendo que, com o 

auxílio de toda a diretoria avançamos em mais alguns itens do nosso plano de gestão, 

visando sempre atender aos justos interesses da classe contábil e dos associados, mas 

não só a esses, já que pensando num bem maior tudo o que fizemos foi objetivando o 

bem coletivo de todos os profissionais da contabilidade representados na base, visto que 

uma categoria profissional fortalecida gera mais frutos.  

Não há como deixarmos de ressaltar o “vai e vem” de “variantes”, reflexões, 

atitudes desencadeadas e novas estratégias adotadas em decorrência da continuidade da 

pandemia de Covid-19 em 2021, pois quase em toda semana e mês alteraram-se 

entendimentos, posicionamentos e medidas restritivas (para mais e para menos), o que 

gerou incertezas no trabalho do dia a dia de nossas atividades (seja como empresário 

contábil, autônomo ou empregado) e porque não da sociedade como um todo.  

Mesmo demonstrando otimismo por dias melhores para a humanidade, não 

“escapamos” do chamado “novo normal” nas relações interpessoais, profissionais, sociais 

e comerciais, todavia não “ficamos parados” vendo o tempo passar e esperando o “acaso 

e notícias de tudo que é lado” nos demonstrar que caminhos seguir, mas tivemos que 

ficar alertas e agir (não ficamos inertes), em constante adaptação e reinvenção, 

perseverando e superando desafios, mas frise-se: sempre exaltando a vida e a saúde em 

primeiro lugar.  

Foram tantas as demandas e atividades exercidas pelo Sicontiba, reuniões, 

reivindicações, realizações e apoio a eventos que sequer chegamos a efetivar uma posse 

com jantar e confraternização, apesar de termos realizado algumas, ainda que poucas, 

reuniões presenciais com um número limitado de participantes, respeitados os protocolos 

sanitários.  

Exigimos dos governantes o reconhecimento da contabilidade como atividade 

essencial, no que tivemos êxito. Participamos do Manifesto de entidades contábeis contra 

o aumento do Fundo Partidário. Questionamos o Comitê Gestor sobre a exclusão de 

empresas do Simples Nacional. Pleiteamos prorrogações de alguns prazos e isenção de 
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algumas multas e juros que entendemos por indevidos. Pedimos agilidade na esfera 

pública e novos serviços em portais. 

Transparência, honestidade, integridade, dedicação, responsabilidade e respeito. 

Alguns atributos esses que não faltaram da nossa parte. Modificamos o estatuto. 

Buscamos uma maior união entre as entidades contábeis paranaenses, visando à união 

de esforços e a retomada de vínculos, a exemplo do pedido de reativação da filiação junto 

à Federação. Fizemos o registro da marca Sicontiba (e logo) no INPI.  

Fomos muito bem representados no CRCPR e no Conselho Municipal de 

Contribuintes de Curitiba pelos profissionais da contabilidade indicados pelo Sicontiba 

para a função de conselheiros, sendo os mesmos exemplos de ética, responsabilidade e 

transparência.  

Mesmo com todas as dificuldades impostas pelas medidas restritivas em uma fase 

turbulenta (sanitária, social e econômica), ampliamos os serviços e convênios (exemplos 

de novas parcerias: SPED Automation, Dental Uni, Sempre Odonto, Sam’s Club, entre 

outros), dando atenção especial às diversas reivindicações da classe contábil perante os 

órgãos públicos e governantes, cobrando um atendimento ágil e eficaz, menos 

burocracia, menos tributos, prorrogação de prazos (obrigações acessórias e recolhimento 

de tributos), entre outros pleitos suscitados. Mantivemos tratativas com o Governo 

Federal, o Governo do Paraná e os Executivos Municipais (prefeitos, secretarias de saúde 

e de administração). Também estivemos em constante conversa com os poderes 

legislativos nas esferas federal/estadual/municipais. Enfim, buscamos dar voz aos 

contabilistas. Muitos dos pleitos foram realizados em conjunto com o CRCPR e o 

SESCAP-PR, em ações coordenadas, sendo que tivemos sucesso em boa parte dos 

pleitos, atingindo assim grande parte dos objetivos almejados e debatidos nas reuniões 

das lideranças contábeis. 

No que se refere aos cursos e treinamentos, na maioria das vezes foram realizados 

de forma on-line, seja no formato ao vivo (transmissão em tempo real), seja no formato 

gravado. Nesse contexto, aumentamos o número de parceiros, principalmente na 

modalidade virtual. Apoiamos diversas palestras, lives, webinars e eventos de interesse 

da classe contábil, sendo que alguns foram de iniciativa e realização do Sicontiba. 

Fizemos campanhas sociais (a exemplo da arrecadação de alimentos e de 

solidariedade pela vida a quem mais precisa), de valorização da classe contábil (a 

exemplo das postagens “Um profissional dedicado e atento aos detalhes, Orientação para 

melhores decisões e Fazendo a Diferença: o profissional da contabilidade!”), bem como 
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direcionadas à população em geral sobre a importância de ser contratado um ou uma 

Profissional da Contabilidade para declarar de forma correta o Imposto de Renda. Ainda, 

também chamamos a atenção para a conscientização da importância do recolhimento das 

contribuições associativa e sindical, sensibilizando-se com os associados que passaram 

por momentos de dificuldades financeiras, muitas vezes prorrogando os prazos para 

pagamento sem nenhum acréscimo, entendendo as situações caso a caso. 

Ampliando nossa parte de marketing digital, divulgamos vários comunicados, novas 

funcionalidades, procedimentos e matérias relevantes para a classe contábil, a exemplo 

das alternativas trabalhistas anunciadas e do relançamento do programa emergencial de 

manutenção do emprego e da renda, prorrogações e adiamentos de algumas obrigações 

acessórias, informativos ISS, da Jucepar, das prefeituras e secretarias de finanças. 

Enquanto acompanhamos o desenrolar da pandemia Covid-19, independente das 

restrições do período, aproveitamos o momento para continuar a fazer investimentos, 

ajustes e revitalizações na sede campestre Irineu Zanuzzo em Colombo, visando que toda 

a estrutura esteja preparada para atender as necessidades de todos os nossos 

associados, proporcionando assim no momento oportuno um ambiente para lazer, 

confraternização e palco para torneios esportivos da classe contábil. Foram várias 

melhorias, aquisições, consertos e ajustes, inclusive na sede social urbana. 

Pensando na valorização e bem estar dos profissionais da contabilidade 

empregados, firmamos nova Convenção Coletiva de Trabalho com o sindicato patronal e 

celebramos diversos Acordos Coletivos com empresas contábeis e companhias estatais 

(Copel e Sanepar), mantendo conquistas e diversos benefícios aos trabalhadores, em 

alguns casos mantendo uma maior segurança jurídica na obtenção de direitos e 

benefícios por uma vigência de dois anos.  

Em 2021 mantivemos de certa forma o quadro associativo estável na sua 

quantidade de membros, aos quais agradecemos imensamente pela participação e por 

contribuírem com o sindicato e com a classe contábil, inclusive trazendo relatos 

(dificuldades/elogios/feedbacks) das situações vivenciadas no dia a dia durante a 

realização das atividades. É gratificante ver novos associados chegando para participar 

da entidade, trazendo sugestões e novas ideias. Também ficamos felizes em ver antigos 

associados retomando o vínculo associativo, trazendo suas experiências adquiridas ao 

longo dos anos para somar aos jovens ingressos na classe e no mundo sindical, o que 

também via contribuição auxilia a mantermos toda a estrutura e serviços. Por outro lado, 

lamentamos profundamente a perda de queridos amigos que vieram a óbito no ano de 
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2021, a maioria em decorrência do coronavírus, muitos desses que contribuíram por anos 

para a evolução do sindicato e da classe contábil paranaense. Também fizemos 

homenagens merecidas, principalmente relacionadas às datas especiais, a exemplo do 

“Dia do Empresário Contábil”, “Dia do Profissional da Contabilidade”, “Dia do Contador” e 

Dia Internacional da Mulher”. 

E no Sicontiba é clarividente que continua sendo primordial a conduta de união e 

harmonia entre os diretores e diretoras, aos quais agradeço pelo apoio e 

companheirismo, pois sempre colocaram o interesse coletivo e comum acima de tudo. 

Tanto titulares como suplentes, sempre estão à disposição e prontos para a tomada de 

decisões que refletem positivamente aos associados e a toda a categoria representada. 

Destaco as conversas rotineiras e assuntos debatidos no dia a dia com os diretores de 

administração (José Carlos Lada) e de finanças (José Eurides Borges Filho), além do 

vice-presidente Dirceu Vaz. Não posso deixar de mencionar as mulheres diretoras, que 

com seu brilho e competência contribuem significativamente para o sucesso da entidade, 

sendo que estamos trabalhando para o aumento de participação feminina na política, nas 

entidades contábeis e no Sicontiba. Sem esquecer nos membros do Conselho Fiscal, aos 

quais faço minha menção de agradecimento pelo zelo no exame e fiscalização da gestão 

financeira da entidade, bem como aos delegados sindicais, por serem a nossa ligação e 

representação nas localidades de abrangência, sendo um elo de extrema importância. 

Também não teríamos logrado os mesmos resultados alcançados em 2021 sem nossos 

funcionários (reconhecidos pelo empenho em suas atividades e pela forma impecável 

como atendem aqueles que buscam os serviços do Sicontiba), colaboradores e empresas 

parceiras. A vocês o meu muito obrigado!  

Faço uma menção especial de agradecimento ao presidente do CRCPR (Laudelino 

Jochem), que sempre nos atende extraoficialmente, além de estar sempre marcando 

presença nas reuniões do Sicontiba repassando o seu saber. Também ressalto os demais 

presidentes das entidades contábeis unidas pela parceria e pelas atividades conjuntas e 

coordenadas. Ao presidente da JUCEPAR (Marcos Rigoni) por sempre estar à disposição 

para nos ouvir e buscar em conjunto melhorias e mais agilidade no âmbito do registro de 

empresas. Destaco também o sempre presente ex-presidente do Sicontiba, Narciso Doro, 

por constantemente buscar mediar os encontros com os órgãos públicos e viabilizar 

novos projetos a toda a comunidade contábil, dando todo o apoio quando solicitado, aliás, 

na maioria das vezes ele é quem nos procura para destacar algum assunto de relevância 

para ser debatido e colocado em pauta. 
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Após mais um ano (2021) de árduo trabalho, reflexões, adaptações e reinvenções, 

na esperança de dias melhores, a sensação é de que em 2022 teremos novas 

perspectivas e novos desafios a serem superados. Temos a responsabilidade de 

continuar a frente de uma entidade quase centenária, que tem uma história de inúmeras 

lutas, parcerias com entidades e conquistas em prol dos profissionais da contabilidade.  

Se precisarmos mais uma vez nos readequar e nos readaptar, assim o faremos, 

dedicação não faltará!  

Que em 2022 possamos sorrir mais e ao olharmos para trás ter a certeza de que 

fizemos o melhor dentro das nossas forças.  

Vamos superar os desafios vindouros e valorizar cada vez mais essa nobre classe 

contábil da qual fazemos parte com muito orgulho.  

Juntos somos mais fortes. Contem conosco! 

 

A seguir confira os resultados dos trabalhos que merecem destaque e que foram 
desenvolvidos pelo Sicontiba em 2021. 
 

Com votos de saúde e felicidade aos amigos. Um grande abraço! 
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Representações da diretoria em 2021 

JANEIRO 

01/01/2021 - Visita à Sede Campestre para verificar ajustes a serem feitos. José Carlos Lada. 

04/01/2021 - Retorno às atividades após recesso. Diretoria. 

16/01/2021 - Visita à Sede Campestre para verificar ajustes a serem feitos. José Carlos Lada. 

28/01/2021 - Reuniões com as empresas TH PROJETOS ESPECIAIS - Toshikazu e Nilson Macan, ADEMICON - 
Bentzion e BSSP Centro Educacional - Haroldo - para tratar de possíveis parcerias. Simone Vanni. 

FEVEREIRO 

03/02/2021 - Visita ao novo Administrador Regional do Cajuru, Narciso Doro, para parabenizá-lo pela nomeação 
ao cargo, desejando uma profícua gestão pelos próximos 4 anos, bem como para tratar de assuntos de interesse 
da classe contábil curitibana. Juarez Morona. 

09/02/2021 - Reunião com o CRCPR para tratar de assuntos da classe contábil e assinatura do aditivo ao termo 
de cooperação. Pelo CRCPR: Laudelino Jochem (Presidente); Denise de Oliveira (Vice-Presidente de Relações 
Sociais); Gerson Borges (Diretor Superintendente); e Roberto Figueiredo (Vice-Presidente de Adm e Finanças). 
Juarez Morona e José Eurides. 

11/02/2021 - Reunião com a Jucepar - Marcos Rigoni (Presidente) e Sebastião Motta (Vice-presidente) para tratar 
de assuntos de registros de empresas no Paraná. Juarez Morona. 

18/02/2021 - Visita institucional no Sicontiba do Presidente da CNPL - Divanzir Chiminacio. Juarez Morona e 
Dirceu Vaz. 

20/02/2021 - Visita à Sede Campestre para verificar ajustes a serem feitos. José Carlos Lada. 

23/02/2021 - Reunião com Fabiane da corretora Andreatta para uma possível parceria de VA e VR Ticket. - 
Simone Vanni. 

MARÇO 

08/03/2021 - Reunião com diretoria de pré-lançamento da parceria do SICONTIBA com a SPED AUTOMATION®. 
Via ZOOM. Juarez Morona, Simone Vanni, Tânia Terezinha, Jordão André, Carlos Fedalto e Angelita Roza. 

09/03/2021 - Reunião com o Presidente do CRCPR Laudelino Jochem. Assunto: Comissão Consultiva de 
Representantes da Classe Contábil do Paraná. Via ZOOM. Juarez Morona. 

11/03/2021 - Reunião Quadrimestral Copel, via plataforma Teams. Ubirajara Pinto e Ricardo Weber. 

17/03/2021 - Reunião do Conselho Fiscal: Aprovação de balancetes de ABR/2020 a DEZ/2020. Armando Lira, 
Jordão André e Tânia Terezinha. 

19/03/2021 - Reunião do Conselho Fiscal: Aprovação do encaminhamento do relatório de atividades e das 
demonstrações contábeis de 2020 para a AGO de associados.  Armando Lira, Jordão André e Tânia 
Terezinha. 

23/03/2021 - Participação no curso “LGPD para Contadores”. Juarez Dallagrana e Simone Vanni. 

24/03/2021 - AGO do Sicontiba de aprovação da prestação de contas 2020. Juarez Morona, José Carlos Lada, 
José Eurides, Claudecir Munhoz, Simone Vanni, Juarez Dallagrana, Moacir Pozzobon, João Jaime, Daniel 
Zanuzzo, Carin Poffo, Jordão André, Tânia Terezinha, Carlos Fedalto, Luiz Ferraz, Hugo Catossi e Narciso Doro. 

25/03/2021 - Participação no curso “Aspectos práticos e legais da terceirização de mão-de-obra: inclusive nas 
atividades do simples e MEI”. Juarez Dallagrana. 

30/03/2021 - Participação no curso “LGPD: documentação essencial para um projeto de adequação”. Tânia 
Terezinha. 
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ABRIL 

01/04/2021 - Copel: Reunião sobre Nossa Energia, PLR e PPD via plataforma Teams. Ubirajara Pinto e Ricardo 
Weber. 

08/04/2021 - Sanepar: Reunião sobre o PPR 2021/2022 de forma on-line. Luciano Barboza e Ricardo Weber. 

13/04/2021 - Conselho Municipal de Contribuintes: Posse. Claudecir Munhoz e Jéssica Dallagrana. 

16/04/2021 - Copel: Reunião PPD e PLR via plataforma Teams. Ubirajara Pinto e Ricardo Weber. 

22/04/2021 - Reunião para tratar de uma possível parceria com SINDAFEP. Juarez Morona e João Jaime. 

23/04/2021 - Assembleia AGE dos empregados Contabilistas sobre a pauta da CCT SESCAP-PR 2021/2022. 
José Carlos Lada e Ricardo Weber. 

25/04/2021 - Visita à Sede Campestre para verificar ajustes a serem feitos. José Carlos Lada. 

27/04/2021 - Conselho Municipal de Contribuintes: primeira sessão virtual de julgamento da 1ª Câmara. Jéssica 
Dallagrana. 

MAIO 

04/05/2021 - Reunião com SESCAP-PR para tratar da pauta de reinvindicações para a CCT 2021/2022. José 
Carlos Lada e Ricardo Weber. 

23/05/2021 - Visita à Sede Campestre para verificar ajustes a serem feitos. Claudecir Munhoz. 

JUNHO 

06/06/2021 - Visita à Sede Campestre para verificar ajustes a serem feitos. Claudecir Munhoz. 

08/06/2021 - Assembleia Sanepar PPR-2020 e PPR-2021. Luciano Barboza e Ricardo Weber. 

11/06/2021 - Live SPED Automation. Dirceu Vaz, José Carlos Lada, Simone Vanni, Juarez Dallagrana e Ricardo 
Weber. 

18/06/2021 - Reuniões para tratar de possíveis parcerias com as empresas: Andreatta Corretora de Seguros 
(Dental Uni), Oliveira Belo (Marcas e Patentes) e Sodexo. Simone Vanni. 

23/06 e 24/06/2021 - SESCAP/PR - CRCPR - SICONTIBA - Curso gratuito: “Serviço Eletrônico para Aferição de 
Obras (SERO)” via ZOOM. Juarez Morona. 

24/06/2021 - Contador em Dia e Sicontiba - WEBINAR gratuito: “Reforma Tributária e os Créditos no Regime não 
cumulativo”, via plataforma Teams.  Juarez Morona, José Carlos Lada, Juliana Guedes, Claudecir Munhoz, 
Simone Vanni, Juarez Dallagrana, Angelita Roza, Moacir Pozzobon, Jordão André e Carlos Fedalto. 

JULHO 

01/07/2021 - Reunião on-line com Sérgio da KR Sul corretora para readequação da parceria na área de seguro 
de responsabilidade civil de contadores. Simone Vanni e Ricardo Weber. 

01/07/2021 - Reunião on-line com Marcos da Med Curitiba para tratar de proposta de convênio na área de testes 
covid-19.  Simone Vanni. 

06/07/2021 - Reunião presencial com Luiz Busnardo (Superintendente Regional do Trabalho do PR) para 
atualização sobre as normas relacionadas a registro sindical. Ricardo Weber. 

13/07/2021 - Sorteio e entrega no Sicontiba referente à campanha solidária de arrecadação de alimentos 
promovida pelo Sicontiba, Solução Digital e IPMCont. José Carlos Lada e Ricardo Weber. 

16/07/2021 - Análise de documentos Conselho Fiscal de janeiro, fevereiro e março. Armando Lira. 

21/07/2021 - Reunião no Sicontiba com a presidente da IPMCont (Ana Kruger) e demais convidadas para tratar 
de assuntos da mulher contabilista e de cursos. Juarez Morona, Dirceu Vaz, José Eurides, Juarez Dallagrana e 
Juliana Guedes. 
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29/07/2021 - Copel: Segunda Reunião Quadrimestral on-line. Ubirajara Pinto e Ricardo Weber. 

30/07/2021 - Assembleia de alteração estatutária presencial no Sicontiba. Juarez Morona, José Carlos Lada, José 
Eurides, Fernando Palevoda, Antônio Silvério e Narciso Doro. 

30/07/2021 - 1ª Reunião de Diretoria presencial no Sicontiba em 2021. Juarez Morona, Dirceu Vaz, José Carlos 
Lada, José Eurides, Claudecir Munhoz, Fernando Palevoda, Luciano Barbosa, Angelita Roza, Adir Gnoatto, Jose 
Luiz Alves, Carin Cristina, Armando Lira, Luiz Fernando Ferraz, Antônio Silvério e Narciso Doro. 

AGOSTO 

03, 10, 17, 24 e 31/08/2021 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.  Jessica Dallagrana. 

04, 11, 18 e 25/08/2021  - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. Simone Vanni e Claudecir Munhoz. 

10/08/2021 - Reunião com a Copel para tratar de assuntos relativos aos empregados da CTE. Via plataforma 
Teams. Ubirajara Pinto e Ricardo Weber. 

13/08/2021 - Participação no evento da TV-CRCPR sobre “Aspectos decorrentes da antecipação do ICMS 
estabelecido pelo decreto PR-442/2015”, via ZOOM. Juarez Morona. 

13/08/2021 - Assembleia Geral Extraordinária de deliberação sobre a contraproposta do SESCAP-PR para a CCT 
2021/2022 aos empregados contabilistas, via ZOOM. José Carlos Lada e Ricardo Weber. 

17/08/2021 - Cerimonial de abertura da 18ª Convenção dos Profissionais Contábeis do Estado do Paraná, on-line. 
Juarez Morona. 

25/08/2021 - Curso presencial com Joyce Scoto sobre “Retenções do INSS”. Juarez Morona. 

SETEMBRO 

01, 09, 15, 22, 29/09/2021 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. Simone Vanni e Claudecir Munhoz. 

09, 14, 21 e 28/09/2021 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. Jessica Dallagrana. 

13/09/2021 - Reunião da COPEL sobre PDI Telecom e Migração da folha de pagamento para o banco Itaú. 
Ubirajara Pinto e Ricardo Weber. 

13/09/2021 - Reunião no Palácio Iguaçu com o vice-governador do Paraná Darci Piana sobre o decreto estadual 
442/2015, que trata do diferencial de alíquotas ICMS. Juarez Morona. 

16/09/2021 - CRCPR - Seminário de Lideranças Contábeis do Paraná em Londrina/PR e protocolo do pedido de 
reativação do vínculo de filiação junto à Fecopar. Juarez Morona. 

17/09/2021 - Distribuição de pedido de registro do novo estatuto social perante o 2º Registro de Títulos e 
Documentos de Curitiba. Ricardo Weber. 

OUTUBRO 

01/10/2021 - Evento de comemoração do aniversário do IPMCONT e lançamento da campanha Outubro Rosa 
envolvendo a Comissão da Mulher Contabilista do CRCPR, o Instituto ATITUDE NA CABEÇA e diversas 
entidades da classe contábil, local: sede administrativa do Sicontiba.  Juarez Morona, Simone Vanni, 
Juliana Guedes e Narciso Doro. 

05, 14, 19 e 26/10/2021  - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. Jessica Dallagrana. 

06, 13, 20 e 27/10/2021  - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. Simone Vanni e Claudecir Munhoz. 

NOVEMBRO 

03, 10, 17 e 24/11/2021 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. Simone Vanni e Claudecir Munhoz. 

04, 09, 16 e 23/11/2021  - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. Jessica Dallagrana. 

11/11/2021 - Copel: 3º Reunião Quadrimestral 2021 via Microsoft Teams. Ubirajara Pinto. 
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11/11/2021 - Sanepar: Reunião presencial na sede da Sanepar (comissão negocial) sobre a pauta de 
reinvindicações do próximo ACT e sobre a implantação do teletrabalho via aditivo. Luciano Barboza e Ricardo 
Weber. 

19/11/2021 - Reunião do Conselho Fiscal para deliberar sobre a documentação e balancetes de abril a setembro 
de 2021. Armando Lira, Jordão André e Tânia Terezinha. 

23/11/2021 - Curso presencial na sede do Sicontiba sobre “LALUR” com o professor Édison Pinzon. Juarez 
Dallagrana. 

26/11/2021 - Assembleia geral ordinária e extraordinária para aprovação da previsão orçamentária, valor da 
sindical e associativa para o exercício de 2022, presencial. Juarez Morona, Dirceu Tadeu Vaz, José Carlos Lada, 
José Eurides, Juarez Dallagrana, Simone Vanni, Jordão André, Tânia Terezinha, Luciano Barboza, José Luiz 
Alves, Reginaldo Celso e Adir Gnoatto. 

26/11/2021 - 2ª Reunião de Diretoria presencial no Sicontiba em 2021. Juarez Morona, Dirceu Vaz, José Carlos 
Lada, José Eurides, Luciano Barboza, Juliana Guedes, Simone Vanni, Juarez Dallagrana, Moacir Pozzobon, Adir 
Gnoatto, José Luiz Alves, Claudete Aparecida, Tânia Terezinha, Jordão André, Luiz Fernando Ferraz, Reginaldo 
Guidolin e Ubirajara Pinto. 

26/11/2021 - ACCPR: Solenidade de entrega da Comenda de São Mateus ao Acadêmico Luiz Fernando Torres 
Cardozo, no CRCPR. Armando Lira. 

30/11/2021 - Sessão no Conselho Municipal de Contribuintes. Jéssica Dallagrana. 

DEZEMBRO 

01/12/2021 - Copel: Continuação da 3º Reunião Quadrimestral 2021 via plataforma Teams, para tratar da 
Fundação Copel (convênio farmácia Panvel e seguro de vida). Ubirajara Pinto e Ricardo Weber. 

01, 08 e 15/12/2021 - Sessões no Conselho Municipal de Contribuintes.  Simone Vanni e Claudecir Munhoz. 

07 e 14/12/2021 - Sessões no Conselho Municipal de Contribuintes. Jéssica Dallagrana. 

08/12/2021 - Reunião das entidades contábeis paranaenses com a Prefeitura de Curitiba (superintendente fiscal 
Francisco Inocêncio e equipe) para tratar de CPOM, agilidade e pedido de novos serviços no portal. Juarez 
Morona e Narciso Doro. 

09/12/2021 - SAMs Club: Inauguração da nova loja na Avenida das Torres. Simone Vanni, Narciso Doro e 
Ricardo Weber. 

10/12/2021 - Última Reunião Plenária do CRCPR no ano de 2021. Juarez Morona, José Eurides, José Carlos 
Lada e Moacir Pozzobon. 

14/12/2021 - Reunião da Copel sobre o plano de retorno às atividades presenciais via plataforma Teams. Ricardo 
Weber. 

16/12/2021 - Reunião da Sanepar referente à pauta de reivindicações para o próximo ACT via on-line. Ricardo 
Weber. 

16/12/2021 - Reunião com a Sicredi Campos Gerais PR/SP (Marcos Laderna, Josiele de Oliveira e Mauricio 
Kusma) sobre a renovação e atualização de nova parceria. Simone Vanni e Juarez Dallagrana. 

18/12/2021 - Visita à Sede Campestre para verificar ajustes a serem feitos. José Carlos Lada. 
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Registro de visitas ao Sicontiba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA NOME DATA NOME 

06/01/2021 José Carlos Lada 19/04/2021 Narciso Doro 

11/01/2021 Juarez Dallagrana 20/04/2021 Juarez Morona 

13/01/2021 Juarez Dallagrana 22/04/2021 Juarez Morona 

14/01/2021 Juarez Morona 22/04/2021 João Jaime 

15/01/2021 José Eurides 26/04/2021 José Carlos Lada 

19/01/2021 José Carlos Lada 05/05/2021 Angelita Roza 

20/01/2021 Simone Vanni 06/05/2021 Juarez Morona 

21/01/2021 Narciso Doro 19/05/2021 José Carlos Lada 

28/01/2021 Simone Vanni 07/06/2021 Juliana Guedes 

01/02/2021 José Eurides 10/06/2021 José Eurides 

09/02/2021 José Eurides 10/06/2021 José Carlos Lada 

09/02/2021 Juarez Morona 18/06/2021 Simone Vanni 

09/02/2021 Angelita Roza 30/06/2021 Juarez Morona 

10/02/2021 Narciso Doro 01/07/2021 José Eurides 

11/02/2021 Juarez Morona 02/07/2021 José Carlos Lada 

18/02/2021 Juarez Morona 07/07/2021 Juarez Morona 

18/02/2021 Dirceu Vaz 07/07/2021 Narciso Doro 

23/02/2021 Simone Vanni 12/07/2021 José Carlos Lada 

04/03/2021 Juarez Dallagrana 13/07/2021 José Carlos Lada 

05/03/2021 José Carlos Lada 13/07/2021 Armando Lira 

22/03/2021 Armando Lira 15/07/2021 Juliana Guedes 

31/03/2021 Juarez Morona 16/07/2021 Armando Lira 

01/04/2021 José Eurides 21/07/2021 Juarez Morona 

06/04/2021 José Carlos Lada 21/07/2021 Dirceu Vaz 

15/04/2021 Narciso Doro 21/07/2021 José Eurides 
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DATA NOME DATA NOME 

21/07/2021 Juarez Dallagrana 22/11/2021 Tânia Terezinha 

21/07/2021 Juliana Guedes 23/11/2021 Juarez Dallagrana 

26/07/2021 Juarez Dallagrana 25/11/2021 Juarez Morona 

17/08/2021 Juarez Morona 06/12/2021 José Eurides 

24/08/2021 José Eurides 10/12/2021 Juarez Morona 

25/08/2021 Juarez Morona 13/12/2021 Narciso Doro 

31/08/2021 Narciso Doro 15/12/2021 Hugo Catossi 

09/09/2021 José Carlos Lada 16/12/2021 Simone Vanni 

14/09/2021 Juarez Morona 16/12/2021 Juarez Dallagrana 

24/09/2021 Juarez Morona 16/12/2021 Juarez Morona 

24/09/2021 José Carlos Lada 17/12/2021 José Carlos Lada 

24/09/2021 José Eurides   

30/09/2021 Juarez Morona   

30/09/2021 Narciso Doro   

01/10/2021 Juarez Morona   

01/10/2021 Narciso Doro   

01/10/2021 Juliana Guedes   

01/10/2021 Simone Vanni   

26/10/2021 Narciso Doro   

28/10/2021 José Carlos Lada   

28/10/2021 Juarez Morona   

10/11/2021 José Eurides   

11/11/2021 Juarez Morona   

16/11/2021 Fernando Palevoda   

18/11/2021 José Carlos Lada   

19/11/2021 Armando Lira   

19/11/2021 Jordão André   
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Disponibilidade financeira 
 

 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2021 

DATA BANCO AGÊNCIA CONTA  TIPO SALDO R$ 

31/12/2021 CEF CRISTO REI 1127-2 c/c R$ 5.624,8 

31/12/2021 CEF CRISTO REI 1016-0 c/c R$ 919,54 

31/12/2021 CEF CRISTO REI CDB Aplicação R$ 425.128,73 

31/12/2021 SICREDI C. ARAÚJO 09603-6 c/c R$ 1.494,25 

31/12/2021 SICREDI C. ARAÚJO RENDA FIXA Aplicação R$ 261.868,97 

    TOTAL R$ 695.036,29 

 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2021 

 Quantidade Valor R$ 

Contribuição Associativa 340 R$ 94.713,01 

Contribuição Sindical 284 R$ 28.571,94 

Contribuição Assistencial/Negocial 10 R$ 2.751,31 

ARRECADAÇÃO E REPASSES LEGAIS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM 2021 

Sicontiba 60%  R$ 28.571,94 

CNPL 20%  R$ 9.528,98 

MTE 10%  R$ 4.761,99 

Força Sindical 10%  R$ 4.761,99 
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Negociações Coletivas     ✔✔✔✔ Convenções e Acordos Coletivos firmados pelo Sicontiba em 2021 

O Sicontiba celebrou 22 Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e 1 Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT) no ano de 2021, trazendo inúmeros benefícios em prol dos profissionais da 

contabilidade empregados em escritórios e assessorias da área fisco-contábil e também 

vinculados à Sanepar, Copel e outras empresas dos mais diversos ramos de atividade. Benefícios 

tais como reajustes salariais, abonos, adicionais, participações nos lucros, bancos de horas 

e compensação (de sábados e dias ponte de feriados), prorrogação e redução de jornada. 

Destaca-se que em relação à SANEPAR e à COPEL seguiram vigentes as relações trabalhistas e 

benefícios por dois anos, garantindo-se abonos e reajustes, dentre outros, sendo uma segurança 

jurídica aos empregados em períodos de turbulência. Também foram firmados acordos de PDI 

(Programa de Desligamento Incentivado) e de implantação de TELETRABALHO.  

 

� SICONTIBA-SESCAP-PR - CCT 2021/2022 - Reajuste Salarial, VR/VA, entre outros 

benefícios. 

 

� SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR - AC PLR-

2021/2022 - Programa de Participação nos Resultados exercícios 2020 e 2021. 

 

� SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR - TA ACT 

2022/2022 - Implantação do Teletrabalho (forma híbrida). 

 

� SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - Aditivo ao ACT 

2020/2022 - Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios. 

 

� SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A - Aditivo ao ACT 2020/2022 - Reajuste 

Salarial, Abono, entre outros benefícios. 

 

� SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - Aditivo ao ACT 2020/2022 - Reajuste 

Salarial, Abono, entre outros benefícios. 

 

� SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - Aditivo ao ACT 2020/2022 - 

Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios. 

 

� SICONTIBA-COPEL SERVIÇOS - Aditivo ao ACT 2020/2022 - Reajuste Salarial, 

Abono, entre outros benefícios. 
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� SICONTIBA-COPEL - ACT PDI-2021 e Aditivo - Programa de Desligamento 

Incentivado. 

 

� SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - Aditivo ao ACT 

PLR-2021/2022. 

 

� SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A - Aditivo ao ACT PLR-2021/2022. 

 

� SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - Aditivo ao ACT PLR-2021/2022.  

 

� SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - Aditivo ao ACT PLR-

2021/2022.  

 

� SICONTIBA-COPEL SERVIÇOS - Aditivo ao ACT PLR-2021/2022.  

 

� SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL ACT 2021/2022 

Teletrabalho. 

 

� SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A ACT 2021/2022 Teletrabalho. 

 

� SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A ACT 2021/2022 Teletrabalho. 

 

� SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A ACT 2021/2022 Teletrabalho. 

 

� SICONTIBA-COPEL SERVIÇOS S/A ACT 2021/2022 Teletrabalho. 

 

� SICONTIBA-FORCONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. - ACT 2021/2022 -

Compensação de Sábados. 

 

� SICONTIBA-FORCONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. - ACT 2021/2021 – 

Participação nos Lucros e/ou Resultados. 

 

� SICONTIBA-MARMO CONTÁBIL SS - ACT 2021/2022 - Compensação de Sábados e 

de dias ponte de feriados. 

 

� SICONTIBA-SESCAP-PR - TERMO DE ACORDO 2021 (COVID-19) - Viabilização da 

redução de jornada de trabalho e consequente redução de salários (até 50% de abril a junho/2021) 

para as empresas contábeis. 
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Atividades desenvolvidas em 2021 ✔✔✔✔ Ingresso de novos associados: 29 profissionais da contabilidade e estudantes de 

ciências contábeis 

O associado ao Sicontiba tem direito a voto, a ser votado e também tem voz dentro da entidade. 

Além disso, pode ter auxílio na resolução de problemas de atendimento junto a algum órgão 

publico, usufruir do clube de vantagens, aproveitando gratuitamente a sede campestre Irineu 

Zanuzzo em Colombo, utilizando os serviços da nossa assessoria jurídica de forma gratuita e 

tendo diversos outros benefícios, como descontos em cursos, em plano de saúde, em serviços de 

medicina e segurança do trabalho, em tratamento odontológico, em seguros, na adesão do clube 

de compras Sam’s Club, em escolas, universidades e em outros mais de 5 mil estabelecimentos, 

produtos a preço de fábrica e serviços variados através do cartão de benefícios Allsul. Obs.: o 

número acima é apenas dos contabilistas que pela primeira vez constituíram vínculo 

associativo com o Sicontiba, ou seja, não contempla outros profissionais da contabilidade que 

reativaram o vínculo associativo durante o exercício. 

 ✔✔✔✔ Secretaria 

12.100 e-mails foram recebidos pela secretaria do Sicontiba no ano de 2021. Dentre os assuntos 

tratados constam reivindicações para o fortalecimento da classe contábil, convites, ofícios, 

publicações, notas fiscais, comprovantes, respostas às divulgações das atividades e parcerias 

disparadas via e-mail marketing, inscrições e esclarecimentos sobre cursos e eventos, 

agendamento dos espaços da sede campestre Irineu Zanuzzo, além de assuntos relacionados à 

continuidade da pandemia de Covid-19. 

 ✔✔✔✔ Impressões realizadas 

7.500 impressões de folha A4 foram realizadas em 2021. 

 ✔✔✔✔ Ouvidoria 

132 e-mails foram atendidos pela Ouvidoria do Sicontiba no ano de 2021. Foram sanadas dúvidas 

contábeis, esclarecidos procedimentos administrativos e encaminhados elogios, reclamações e 

reivindicações ao conhecimento de órgãos públicos e de entidades. ✔✔✔✔ Assessoria Jurídica 

O departamento jurídico do Sicontiba (sob os serviços do Dr. Ricardo Weber - OAB/PR 53.628) 

oferece atendimento gratuito aos profissionais da contabilidade associados e 

representados. Em 2021 foram realizados: 
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� Centenas de atendimentos e de consultorias, nas formas presenciais, por 

telefone ou via e-mail. 

 

� Suporte e pareceres às Empresas Contábeis e aos Empregados sobre 

dúvidas e termos trabalhistas, sendo algumas das consultas ainda decorrentes dos reflexos 

da pandemia de Covid-19 no âmbito laboral. 

 

� 03 homologações de rescisões trabalhistas. Os profissionais atendidos 

receberam todo o suporte do sindicato, como, por exemplo, a conferência dos cálculos de 

verbas rescisórias e tiveram a oportunidade de terem todas as suas dúvidas jurídicas 

esclarecidas. 

 

� 55 homologações de transferências de escrita (responsabilidade técnico-

contábil), sendo que em diversas oportunidades houve mediação para a negociação de 

honorários pendentes e também para a solução de conflitos entre as partes, além da 

orientação sobre como proceder junto aos clientes ausentes e inadimplentes. 

 

� Acompanhamento de Ação Coletiva em face da Sanepar (Autos nº. 0001706-

21.2012.5.09.0002 - 2ª Vara do Trabalho de Curitiba). 

 

� Acompanhamento da Ação Coletiva em face da Copel (Autos nº. 0001060-

46.2019.5.09.0008 - 8ª Vara do Trabalho de Curitiba). 

 ✔✔✔✔ Inclusão de dados no Portal da Transparência do Sicontiba 

Foram atualizadas e incluídas várias informações e dados no Portal da Transparência, a exemplo 

do novo estatuto, dos dados dos integrantes das diretorias anteriores; da convenção coletiva e 

dos acordos coletivos firmados em 2021, as demonstrações contábeis, o relatório de atividades e 

o parecer do conselho fiscal em relação à prestação de contas, bem como a quantificação 

atualizada de profissionais da base por cidade. 

 ✔✔✔✔ Atividades administrativas 

O Sicontiba, mesmo em período de continuidade pandêmica, dando sequência às boas práticas, 

permaneceu se adequando aos tempos de crise mundial sanitária e econômica. Manteve toda a 

estrutura e todo o corpo funcional para a sede administrativa e para a sede campestre, inclusive 

no que se refere ao serviço semanal de limpeza por diaristas, além de renovar a parte de controle 

do sistema de cadastro sindical, os backups na nuvem tanto de e-mails como dos arquivos dos 
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computadores, fazendo a migração do servidor de e-mails para se adequar à LGPD. Renovamos 

com a telefonia móvel TIM e trocamos via portabilidade a parte fixa da OI para a VIVO visando um 

melhor atendimento, mantendo a internet fibra COPEL. Na maior parte do tempo foram mantidos 

os atendimentos presenciais, tanto na sede urbana (inclusive na parte de emissão de certificados 

digitais) como na sede campestre, respeitados os protocolos de saúde. Houve também a 

mudança de alguns investimentos perante a CEF, passando para o SICREDI com um rendimento 

maior. Resultado: o Sicontiba, indo na contramão da crise, manteve-se forte financeiramente e 

administrativamente, dando exemplo de gestão ética, transparente, competente, responsável, 

eficaz e criativa.  

 ✔✔✔✔ Marketing 

Além de renovar com a empresa que cuida da hospedagem do site do Sicontiba (servidor - 

https://www.sicontiba.com.br), ampliando-se a possibilidade de disparo de 110.000 (cento e dez 

mil) e-mails mensais para 220.000 (duzentos mil) de divulgação, potencializou-se o trabalho com 

uma empresa especializada em marketing digital. Fora dada sequência a padronização de 

imagens para uma maior identidade visual da entidade. Atualizamos vários links de acesso aos 

serviços e convênios oferecidos, bem como algumas imagens de banners digitais 

correspondentes as páginas respectivas (a exemplo da imagem de capa das sedes administrativa 

e campestre). Foram ampliadas as divulgações nas mídias sociais, tanto na página 

https://www.instagram.com/sicontiba/ quanto na página https://www.facebook.com/sicontiba/. 

Foram confeccionados posts de valorização dos profissionais de contabilidade e de algumas 

campanhas relacionadas aos interesses da classe contábil (a exemplo da importância de contratar 

um profissional da contabilidade para declarar corretamente o Imposto de Renda). Foram 

incluídos comunicados (nas mídias digitais) ao longo do ano sobre os horários de expediente em 

dias ponte de feriados. Atualizamos as seguintes páginas do Sicontiba: histórico; associe-se; 

CSU; tabela referencial de custos; novo estatuto; e incluímos os dados dos integrantes das 

diretorias anteriores. 

 ✔✔✔✔ Registro da marca e logo no INPI 

Deferido o pedido da marca SICONTIBA por 10 (dez) anos no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial.     ✔✔✔✔ Melhorias e Ajustes na Sede Administrativa 

Renovamos com empresa especializada em backup diário de dados dos hardwares na nuvem (e 

antivírus) e de monitoramento de alarme (mudança para locação mensal de KIT GPRS e chip 

para transmissão de dados do alarme sem precisar de linha telefônica e com possibilidade de 

acionamento remoto). Adquirimos e instalamos 30 metros de cerca elétrica para aumentar a 
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segurança, principalmente dificultando o acesso de delinquentes pelos fundos onde estão 

instalados equipamentos de ar condicionado. Mantivemos o corte de grama mensal do jardim 

(fachada e fundos) e a limpeza anual completa (inclusive com andaime) da fachada, vidros e 

aletas por empresa especializada, além da limpeza semanal por serviços de diarista. Contratamos 

empresa especializada em dedetização e desratização de ambiente, inclusive com lavagem da 

caixa d’água. Trocamos o seguro patrimonial CEF para PORTO SEGURO. Trocamos as luzes 

queimadas e o adesivo da recepção para 98 anos de história. Fizemos carga nos extintores 

vencidos para manter adequadas as normas do corpo de bombeiros. Consertamos um 

equipamento de ar condicionado e trocamos a serpentina de outro para refrigeração adequada do 

auditório. Adquirimos 3 equipamentos de ar condicionado para instalação e uso na sala do 

presidente e no ático. Padronizamos todos os telefones sem fio e fizemos a portabilidade das 4 

linhas fixas da OI para a VIVO, ajustando a parte de cabeamento subterrâneo e fibra ótica. 

Ajustamos o roteador wi-fi no 2º andar para melhorar a qualidade de acesso a internet em todos 

os pontos do prédio. Adquirimos materiais de expediente (de escritório) e de limpeza para todo o 

exercício. Consertamos os controles e o portão eletrônico, além da porta automática da recepção. 

Procedemos com o desentupimento de vasos sanitários. Mantivemos o atendimento aos 

protocolos de saúde exigidos (disponibilização de máscaras, álcool gel 70%, controle de 

capacidade, distanciamento, etc.) em decorrência da continuidade da pandemia de Covid-19.  

 ✔✔✔✔ Melhorias e Ajustes na Sede Campestre Irineu Zanuzzo 

Foi dada continuidade a revitalização da sede campestre Irineu Zanuzzo. Em 2021 várias 

atividades foram desempenhadas na chácara, sendo então realizados investimentos, 

revitalizações e alguns ajustes para que toda a estrutura esteja preparada para atender as 

necessidades de todos os nossos associados. Mantido o funcionário para atendimento dos 

serviços gerais, residindo o mesmo no local, sendo rotineiramente orientado sobre a utilização de 

equipamentos e zelo da sede campestre, além de ser preservado o seu direito a saúde e 

segurança no trabalho mediante a exigência de uso de equipamentos de proteção individual 

(luvas, tornozeleiras, botas de borracha e de segurança, capacete, óculos, protetores auriculares, 

etc.). Mantida a contratação de diarista para limpeza semanal nos salões e quiosques. Via 

empresa especializada houve mutirão de roçada em toda a área, cortes de galhos, limpeza geral 

de grimpas e árvores caídas em decorrência de fortes chuvas. Mantido o sistema de alarme, 

câmeras e internet (NAVEX) com acesso wi-fi na chácara ao ar livre. Durante o ano foram 

adquiridos vários produtos e equipamentos para a manutenção da sede campestre, a 

exemplo de: materiais de limpeza e higiene; fio de nylon, combustível, óleo e peças para a 

roçadeira; conjunto adaptador (espigão rosca) e mangueira com registro para o fogão industrial; 

botijões de gás; correias para a motosserra e para o trator de cortar grama; cestos de 60 litros, 

lixeiras com pedal, desentupidor, escorredores de louça, porta talheres, porta sabonetes, rodos e 
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vassouras; entre outros. Houve os seguintes consertos: aparelho celular; interfone; reparos da 

rede elétrica (com instalação de caixa de passagem) e troca de lâmpadas; troca de motor do 

portão eletrônico da entrada (com central inversora bivolt); trator de cortar grama (3 polias, 

suspensão, câmara do pneu, retífica na caixa de transmissão, pistões internos, entre outros); 

tobata (alavanca acelerador, retentor eixo caixa, rolamento eixo caixa, jogo de junta, torneiro fez 

pino/pistão); desentupimento do banheiro do salão de baixo (maior) da rede principal até a fossa e 

mais 2 pias. Houve a aquisição e instalação de placas (cão bravo e ao longo do trajeto) e totem 

na guarita, fazendo-se uma revitalização no portal de entrada (guarita, colunas, portão, 

substituição telhas calhetão e lâmpadas LED). Houve a aquisição de 1 par de rede de 5 metros 

4mm de sede para o gol do campo de futebol e pintura das linhas. Adquirimos vários utensílios 

para utilização durante as reserva (mediante vistoria no início e final do uso): panela caçarola; 

frigideira; panela de pressão; bacia grande; jarra de suco; chaleira; garrafa térmica; forma 

assadeira retangular; potes de plástico; peneiras; colher grande de arroz; pegador de macarrão; 

concha; abridor de garrafas; e porta filtro. Recebemos doação de alguns utensílios para uso nas 

reservas. Adquirimos 4 kits churrasco (espetos, tábuas, garfos, facas e pegadores) para uso 

nos salões e quiosques. Adquirimos 10 grelhas inox (sob medida) e 2 espeto grande para 

costela fogo de chão. 

 ✔✔✔✔ Utilização da Sede Campestre Irineu Zanuzzo 

Aproximadamente 695 pessoas (associados, dependentes e convidados) usufruíram da sede 

campestre no ano, sejam para passeio, confraternização, atividades de esportes coletivos (a 

exemplo de prática de futebol ou de pedalar bicicleta) ou para eventos em geral. Esse número 

menos ainda se explica diante da continuidade da pandemia de Covid-19 com novas 

variantes, inclusive tendo em vista a permanência de algumas restrições publicadas em 

Colombo e pelo governo estadual, além do fato de não terem sido adiados pelo segundo ano 

consecutivo os torneios anuais da Copa Sicontiba e do Intercontábeis. A sede está à disposição 

dos associados do Sicontiba, seus dependentes e convidados, sendo que para 2021 fora mantida 

a redução da taxa de utilização dos convidados em R$ 5,00 (cinco reais) por visitante (isenção 

para associados, dependentes, familiares e crianças até 14 anos). Reservas apenas se pré-

agendadas na secretaria com assinatura de Termo de Uso e de Responsabilidade. A chácara 

permanece possuindo ampla área verde, estacionamento, 3 campos de futebol society (sendo 1 

iluminado), quadra de vôlei, quadra de futsal, 2 casas grandes com salões para festas (churrascos 

e confraternizações), 5 quiosques com churrasqueiras, quiosque fogo de chão, cancha de bocha 

coberta, lago para pesca e fonte de água limpa. Foram ajustados rotineiramente o 

regulamento de uso, tendo em vista as diversas medidas restritivas de Colombo/PR 

editadas ao longo da pandemia, em vários momentos sendo autorizado o uso com restrições 

parciais, a exemplo do número máximo de pessoas no local e capacidade limitada. Como 
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consequência, em alguns meses não houve reservas. Durante todo o período de pandemia a 

sede campestre foi incluída em protocolo sanitário (disponibilização de máscaras, álcool gel 

70%, higienização constante, entre outros). 

 ✔✔✔✔ Delegados Sindicais 

Considerando a incumbência primeira de ouvir os profissionais da contabilidade residentes na 

respectiva localidade, buscando uma integração maior da entidade com os profissionais, levando 

as sugestões e reivindicações dos mesmos ao conhecimento dos dirigentes do sindicato na busca 

de soluções e esclarecimentos. Nomeamos como delegado sindical no bairro CIC de Curitiba o 

contador Antonio Glademyr Silvério. 

 ✔✔✔✔ Adiada a 19ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço 

O Sicontiba pelo segundo ano consecutivo não promoveu a anual Copa Sicontiba de Futebol 

Suíço para os profissionais da contabilidade e convidados especiais, tendo em vista a 

continuidade da pandemia de Covid-19, visando assim continuar prestigiando a proteção da vida e 

saúde dos atletas. 

 ✔✔✔✔Adiado o 3º Intercontábeis - Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências 

Contábeis  

O Sicontiba não pode disponibilizar pelo segundo ano consecutivo à sede campestre e apoiar a 

realização do 3º torneio de futebol suíço entre estudantes de ciências contábeis e demais 

profissionais da contabilidade, tendo em vista a continuidade da pandemia de Covid-19, visando 

assim colocar em primeiro lugar a proteção da vida e saúde dos atletas. 

 ✔✔✔✔ Banco de Oportunidades: Vagas de Emprego e de Estágio 

O site do Sicontiba conta com um banco de oportunidades de emprego e estágio, sendo que no 

ano de 2021 foram atualizadas as vagas disponíveis (cadastradas pelas empresas), excluídos 

currículos antigos e incluídos novos (a pedido de profissionais experientes ou no início de carreira, 

além dos estudantes de ciências contábeis), visando contribuir com a inserção dos mesmos no 

mercado de trabalho. 

 ✔✔✔✔ Tabela Referencial de Custos 

A planilha orientativa/referencial para fixação de honorários de serviços de contabilidade foi 

mantida na sua nova formatação, sendo que, visando à valorização dos serviços contábeis, 

para o exercício de 2021 foi aplicado um índice de reajuste de 23,14% (variação do IGPM 

acumulado em 12 meses) sobre a planilha de 2020. Sempre é frisado que a planilha 
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orientativa/referencial serve apenas como auxílio aos profissionais que têm dúvidas na hora de 

fixar o valor de remuneração pela prestação de serviços, sendo as tratativas de livre negociação 

entre os particulares, visto que o Sicontiba não impõe um piso mínimo ou máximo, inclusive sendo 

esse o seu posicionamento perante o CADE. Assim, o profissional da contabilidade possui 

liberalidade quanto à determinação dos valores dos honorários contábeis, podendo utilizar o 

presente referencial como parâmetro inicial. 

 ✔✔✔✔ Cursos e eventos de atualização profissional - Formato Presencial 

02 treinamentos presenciais foram promovidos (no auditório do Sicontiba) no ano com temas 

atuais, palestrantes experientes, renomados e preços abaixo da média de mercado, 

constatando-se uma diminuição do número de eventos presenciais em decorrência da 

continuidade da pandemia de Covid-19. Em 2021, foram realizados os seguintes cursos 

presenciais pelo Sicontiba: 

 

- 25/08/2021 - RETENÇÕES DO INSS - Descubra como não errar (com a Prof. Joyce Scoto) 

- 23/11/2021 - LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real (com o Prof. Édison Pinzon) 

 ✔✔✔✔ Cursos e eventos de atualização profissional - Formato on-line ao vivo - Via parceria com 

a CONTADOR EM DIA 

O Sicontiba apoiou 18 treinamentos virtuais ao vivo (transmissão em tempo real com 

possibilidade de replay), no formato EDUCACÃO EAD, nas áreas trabalhista, tributário, contábil e 

fiscal, disponibilizados aos profissionais da contabilidade, visando facilitar o acesso à atualização 

profissional em período de pandemia de Covid-19, podendo o participante assistir de qualquer 

lugar, no final podendo interagir com o professor através de chat para esclarecimento das 

dúvidas. Em 2021, com a participação de profissionais de Curitiba e Região, foram realizados: 

 

- 23/03/2021 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PARA CONTADORES 

- 25/03/2021 - ASPECTOS PRÁTICOS E LEGAIS DA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

- 30/03/2021 - LGPD: DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA UM PROJETO DE ADEQUAÇÃO 

- 16/04/2021 - ECD (SPED Contábil) 

- 19/04/2021 - EFD REINF - SPED Reinf, DCTFweb e PER/DCOMPweb 

- 22/04/2021 - LGPD PARA CONTADORES - CONSTRUINDO UMA VISÃO EMPRESARIAL 

- 27/04/2021 - LGPD: DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA UM PROJETO DE ADEQUAÇÃO 

- 15/05/2021 - Encerramento de Balanço com foco na ECF 

- 21/05/2021 - Prático de DCTF e PERDCOMP 

- 31/05/2021 - Responsabilidade Civil do Contador 

- 09/06/2021 - Responsabilidade Civil do Contador 

- 22/06/2021 - LGPD para CONTADORES - Compreenda como a Lei impacta o seu negócio 
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- 13/07/2021 - LGPD para CONTADORES - Compreenda como a Lei impacta o seu negócio 

- 19/07/2021 - Aspectos polêmicos do ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 

- 27/07/2021 - Apuração do IRPJ e CSLL - Lucro Real e Presumido 

- 23/08/2021 - PERÍCIA CONTÁBIL: JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 

- 02/09/2022 - LGPD NA PRÁTICA: IMPACTO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO? (gravado) 

- 22/09/2022 - PIS e COFINS CUMULATIVOS e NÃO-CUMULATIVOS 

 ✔✔✔✔ Cursos e eventos de atualização profissional - Formato on-line ao vivo - Via parceria com 

a PRADO TREINAMENTOS 

O Sicontiba apoiou 28 treinamentos virtuais ao vivo (transmissão em tempo real com 

possibilidade de replay), no formato EDUCACÃO EAD, nas áreas trabalhista, tributário, contábil e 

fiscal, disponibilizados aos profissionais da contabilidade, visando facilitar o acesso à atualização 

profissional em período de pandemia de Covid-19, podendo o participante assistir de qualquer 

lugar, no final podendo interagir com o professor através de chat para esclarecimento das 

dúvidas. Foram priorizados nessa parceria os cursos com pontuação aprovada no 

programa de educação profissional continuada do sistema CFC/CRCs. Em 2021, com a 

participação de profissionais de Curitiba e Região, foram realizados: 

 

- 25/01/2021 - RETENÇÕES FEDERAIS DIRF E EFD REINF 

- 27/01/2021 - NOVO e-SOCIAL SIMPLIFICADO - Atualizado de acordo com o Manual S-1.0 

- 09/02/2021 - NOVO E SOCIAL SIMPLIFICADO - Atualizado de acordo com o Manual S-1.0 

- 11/02/2021 - LGPD PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 

- 18/02/2021 - DCTF WEB - ASPECTOS PRÁTICOS DE ANALISE DE PREENCHIMENTO 

- 09/03/2021 - EFD REINF 

- 13/03/2021 - SIMPLES NACIONAL 

- 19/04/2021 - E SOCIAL SIMPLIFICADO 

- 20/04/2021 - Cálculos das Folhas e Rescisões Complementares 

- 30/04/2021 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES  

- 17/05/2021 - DCTF WEB - Aspectos práticos de análise e preenchimento 

- 18/05/2021 - RETENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

- 15/06/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - Como reduzir custos tributários e trabalhistas 

- 17/06/2021 - EFD REINF 1.5.1 - As mudanças no leiaute e o cronograma de obrigatoriedade 

- 21/06/2021 - RECOLHIMENTOS DO INSS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

- 22/06/2021 - E SOCIAL SIMPLIFICADO - Vigência a partir de maio 

- 23/06/2021 - E SOCIAL - EFD REINF - DCTFWEB - Versões atualizadas 

- 25/06/2021 - ESOCIAL COMPLETO 

- 08/07/2021 - DCTFWEB - Aspectos práticos de análise e preenchimento 

- 21/07/2021 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

- 22/07/2021 - REGULARIZAÇÃO DE OBRAS com ênfase na nova declaração do SERO 

- 26/07/2021 - CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 
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- 05/08/2021 - RETENÇÕES NA FONTE: IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS e INSS Contratações de Serviços 

- 09/08/2021 - EFD REINF - Atualizado com a versão 1.5.2 

- 11/08/2021 - TRIBUTAÇÃO NO AGRONEGÓCIO - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA 

- 13/08/2021 - INTENSIVO DE DEPARTAMENTO PESSOAL 

- 25/08/2021 - CÁLCULOS TRABALHISTAS 

- 22/09/2021 - REGULARIZAÇÃO DE OBRAS - Com ênfase na nova declaração do SERO 

 ✔✔✔✔ Cursos e eventos de atualização profissional - Formato on-line ao vivo - Via parceria com 

a JOYCE SCOTO Treinamentos 

O Sicontiba apoiou 01 treinamento virtual ao vivo (transmissão em tempo real com possibilidade 

de replay), disponibilizado aos profissionais da contabilidade, visando facilitar o acesso à 

atualização profissional em período de pandemia de Covid-19, podendo o participante assistir de 

qualquer lugar, no final podendo interagir com a professora através de chat para esclarecimento 

das dúvidas. Em 2021, com a participação de profissionais de Curitiba e Região, foi realizado: 

 

- 16/03 - DIRPF - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Atualizações para 2021     ✔✔✔✔ Cursos e eventos de atualização profissional - Formato on-line gravado - Via parceria 

com a DESCOMPLICONT 

O Sicontiba apoiou e divulgou amplamente 08 novos treinamentos gravados e disponibilizados 

aos profissionais da contabilidade, visando facilitar o acesso à atualização profissional para 

aqueles que não podem durante o horário comercial despender tempo para assistir aulas, na 

maioria dos casos com pontuação aprovada para o programa de educação profissional 

continuada do sistema CFC/CRCs, destacando-se os conteúdos e a didática do professor. 

Também ao longo do ano foram realizadas campanhas promocionais (até 50% de desconto) por 

tempo limitado. Em 2021, foram disponibilizados: 

 

- LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: aplicada às empresas contábeis 

- APURAÇÃO DO CARNE-LEÃO WEB E O LIVRO CAIXA DA PESSOA FÍSICA 

- DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA 2021 

- IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES EM BOLSA DE VALORES 

- APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL DA PESSOA FÍSICA 

- CONTABILIDADE RURAL 

- OS PRIMEIROS PASSOS NA CONTABILIDADE EM PADRÃO IFRS 

- ATIVO NÃO CIRCULANTE 

 ✔✔✔✔ Cursos e eventos de atualização profissional - Formato on-line gravado - Via parceria 

com ÉDISON PINZON Ensino Contábil e Tributário 
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O Sicontiba apoiou 06 novos treinamentos gravados e disponibilizados aos profissionais da 

contabilidade, visando facilitar o acesso à atualização profissional para aqueles que não podem 

durante o horário comercial despender tempo para assistir aulas, na maioria dos casos com 

pontuação aprovada para o programa de educação profissional continuada do sistema 

CFC/CRCs, destacando-se os conteúdos e a didática do professor. Também ao longo do ano 

foram realizadas campanhas promocionais (até 75% de desconto), inclusive com alguns combos, 

por tempo limitado. Em 2021, foram disponibilizados: 

 

- PER/DCOMP e PER/DCOMP Web na Prática 

- ECD 2020 entrega 2021 (SPED Contábil) 

- ECF 2021 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL 

- Combo - ECD + ECF 

- EXCLUSÃO ICMS BASE PIS-COFINS - Recuperação Administrativa 

- ANALISTA CONTÁBIL NA PRÁTICA 

 ✔✔✔✔ Parcerias e Divulgações de Palestras, Lives, Webinar e Eventos de interesse da Classe 

Contábil 

O Sicontiba promoveu ou apoiou diversos eventos de interesse da classe contábil, sendo que, 

diante da continuidade da pandemia de Covid-19, na maioria dos casos foram realizados no 

formato on-line, dentre eles: (i) Live: O novo normal! LGPD e Teletrabalho - O que você precisa 

saber? (realização sistema FIEP do PR-SC-RS). (ii) Formação PEAH - Programa encantador de 

atendimento humanizado - para profissionais da contabilidade (em parceria com o professor 

Edvaldo Nunes). (iii) Webinar BSSP gratuito - ATUALIDADES TRABALHISTAS - DP de Elite. (iv) 

Curso gratuito - Serviço Eletrônico para Aferição de Obras (em parceria com a Superintendência 

da Receita Federal do Brasil na 9ª Região Fiscal). (v) WEBINAR gratuito - Reforma Tributária e os 

Créditos no Regime não cumulativo (realização Sicontiba em parceria com a Contador em Dia e o 

professor Juliano Lirani). (vi) Maratona LGPD - Impacto nas Relações de Trabalho (realização 

Contador em Dia em parceria com a professora Bianca Filla). (vii) Nova NR 18 - Terceirização e 

Responsabilidade Solidária do Contratante (realização Sinduscon-PR). (viii) WEBINAR gratuito - 

Às Equipes Contábeis - CLIENTE SATISFEITO ou CLIENTE FELIZ? (realização Sicontiba em 

parceria com o professor Edvaldo Nunes). (ix) Palestra gratuita BSSP - Aprenda como utilizar o 

Compliance tributário como ferramenta de recuperação do fluxo de caixa. (x) Nova NR 18 - 

Andaimes e plataformas de trabalho (realização Sinduscon-PR). (xi) Nova NR 18 - Segurança do 

Trabalho - Medidas de Prevenção contra quedas (realização Sinduscon-PR). (xii) Live REFORMA 

TRIBUTÁRIA: oportunidades e ameaças (realização sistema FIEP do PR-SC-RS). (xiii) Nova NR 

18 - Segurança do Trabalho - Áreas de Vivência (realização Sinduscon-PR). (xiv) Palestra sobre o 

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos (realização Sinduscon-PR). (xv) Live sobre a 
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Proteção de Dados nas Indústrias: a LGPD e o papel do RH e dos CONTABILISTAS (realização 

sistema FIEP do PR-SC-RS). 

 ✔✔✔✔ Convênio com a BSSP Centro Educacional 

O Sicontiba ampliou a parceria com a BSSP, sendo realizados vários sorteios de meia bolsa 

(50%) para MBAs (obs.: uma bolsa integral também), inclusive por tempo limitado tendo 

descontos imperdíveis (na matrícula e mensalidades) na chamada Black Friday (até 70% de 

desconto), em alguns casos sendo aberta a possibilidade de assistir um módulo completo grátis. A 

ênfase foi dada nos MBAs: Contabilidade, Compliance & Direito Tributário; Legislação & Auditoria 

Trabalhista-Previdenciária; e Executivo Empreendedorismo Contábil.  

 ✔✔✔✔Convênio Colégio SESI e Parceria Educacional - Sistema FIEP - Cursos SENAI - 

Faculdade IEL 

O Sicontiba manteve a parceria com o Colégio Sesi, proporcionando aos dependentes dos 

associados descontos no Colégio nas mensalidades da educação infantil, fundamental 

(regular/internacional) e do ensino médio (regular/internacional). Também foram divulgados 

cursos técnicos do SENAI e cursos de graduação na Faculdade IEL com descontos. 

 ✔✔✔✔Convênio FAPI 

O Sicontiba manteve a parceria com a Faculdade de Pinhais, proporcionando aos associados e 

dependentes descontos progressivos no valor das mensalidades e sorteio de bolsa integral para o 

curso de ciências contábeis e demais cursos. 

 ✔✔✔✔ Certificação Digital - Convênio com a Solução Digital  

O Sicontiba ampliou o atendimento via Solução Digital, sendo emitidos, dentro da sede do 

Sicontiba, no ano de 2021, 5.008 certificados digitais (A1 e A3 para PF e PJ) com agendamento 

prévio de horário ou mesmo sem agendamento, inclusive com a possibilidade de atendimento in 

loco (indo até o escritório ou empresa cliente para a emissão do certificado), durando 20 minutos 

a média de atendimento. Os preços continuam como um dos melhores de Curitiba e Região (a 

partir de R$ 99,00), e mais, o profissional da contabilidade parceiro que indicou aos seus clientes 

a compra de certificado digital no Sicontiba recebeu 12% de comissão para cada certificado 

emitido. Também houve matérias para demonstrar que a certificação digital é obrigatória em 

vários órgãos para a realização de determinados atos, sendo prioridade para o Governo Federal 

dentro da diretriz de simplificar e desburocratizar a relação com as empresas. Diante da 

continuidade da pandemia de Covid-19, sendo a expedição de certificação digital 

considerada atividade essencial, portanto em pleno funcionamento durante o cenário de 

crise sanitária, optou-se por se manter de forma intermitente a possibilidade da realização 
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do serviço via videoconferência, à distância (sem a exigência de comparecimento pessoal 

para cadastro biométrico), desde que agendado previamente. 

 ✔✔✔✔ Convênio com a Allsul  

A parceria foi ampliada, sendo incluídas novas oportunidades de descontos consideráveis (até 

50%) em centenas de estabelecimentos, hotéis (100.000 no Brasil e em 80 países), área de 

turismo, ingressos, restaurantes, academias, farmácias, clínicas, instituições de ensino (2.000 

aproximadamente) e lojas online (valores aplicáveis direto com a fábrica). Foi mantido um site 

próprio e um aplicativo (para celulares) da parceria Sicontiba/Allsul, possibilitando o acesso pelo 

usuário em variadas plataformas digitais, inclusive tendo ao cartão no formato digital, não sendo 

obrigatório a utilização do cartão impresso. Foi possibilitado também ao associado autorizar o 

recebimento no celular de informações das novidades do clube de benefícios. 

 ✔✔✔✔ Convênio com a Sicredi PR/SP e a Sicredi Integração PR/SC 

O Sicontiba manteve a parceria com o sistema Sicredi, atendendo tanto Curitiba quanto Região 

Metropolitana, apresentando excelentes serviços diferenciados e com ótimos preços, inclusive 

com distribuição de sobras. Mediante a seguinte área de abrangência. Convênio com a SICREDI 

CAMPOS GERAIS PR/SP atende: Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bocaiuva do Sul, Campina 

Grande do Sul, Cerro Azul, Colombo, Curitiba, Itaperuçu, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e 

Tunas do Paraná. Convênio com a SICREDI INTEGRAÇÃO PR/SC atende: Agudos do Sul, 

Araucária, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Contenda, Fazenda Rio 

Grande, Lapa, Mandirituba, Papanduva, Piên, Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quitandinha, 

Rio Negro, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.     ✔✔✔✔ Convênio com a Prever Benefícios (plano Nossa Saúde) 

O Sicontiba manteve a parceria com a Prever Benefícios e a Nossa Saúde, disponibilizando para 

seus associados um acessível plano de saúde com atendimento em Curitiba e Região 

Metropolitana, inclusive sem carência para consultas e sem taxa de adesão no período de 

aniversário da parceria. 

 ✔✔✔✔ Convênio com a MED Curitiba 

O Sicontiba manteve a parceria com a MED Curitiba, possibilitando aos seus associados 

economizarem com Segurança e Saúde do Trabalho (programas; treinamentos e cursos; exames; 

laudos; uniformes; e EPI’s), inclusive chamando a atenção para os eventos e documentos 

obrigatórios para o eSocial. 
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✔✔✔✔ Convênio com a Krsul Corretora de Seguros 

O Sicontiba manteve a parceria com a Krsul Corretora de Seguros para proporcionar um bom 

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, sendo disponibilizados atendimento personalizado 

e contatos para cotações, sendo que, após análise criteriosa de média de sinistros, foram 

readequadas as possibilidades de contratação. 

 ✔✔✔✔ Convênio com o Grupo MAG 

O Sicontiba manteve a parceria com a o Grupo MAG (Mongeral Aegon) na área de seguros de 

vida e previdência para que você organize seus objetivos, proteja seu patrimônio e cuide das 

pessoas que você ama. Há inclusive a opção de contratação de seguro de vida empresarial pelo 

CNPJ (morte, invalidez, verbas rescisórias, auxílio alimentação, check-up PME - com serviços 

assistenciais) aos sócios, funcionários, estagiários e colaboradores prestadores de serviços.  

 ✔✔✔✔ Novo Convênio com a Sempre Odonto 

O Sicontiba firmou parceria com a Sempre Odonto, proporcionando às pessoas jurídicas 

(empresas contábeis, escritórios, assessorias e afins) a contratação de planos odontológicos 

(ESSENCIAL II, ESSENCIAL II DOC e ORTO PLUS) aos funcionários, colaboradores, 

prestadores de serviço, estagiários e sócios, inclusive dependentes e agregados com carência 

zero a partir de R$ 13,90 por vida. 

 ✔✔✔✔ Novo Convênio com a Dental Uni 

O Sicontiba firmou parceria com a Dental Uni, proporcionando às pessoas jurídicas (empresas 

contábeis, escritórios, assessorias e afins) a contratação de planos odontológicos (ESSENCIAL, 

PRIME e ELITE) aos colaboradores, funcionários, estagiários e sócios, a partir de R$ 16,06 por 

vida. 

 ✔✔✔✔ Novo Convênio com a SPED Automation 

O Sicontiba firmou parceria (com condições diferenciadas) na área de software de automatização 

das atividades manuais e repetitivas do SPED, assumindo o gerenciamento das entregas da EFD 

ICMS-IPI e EFD CONTRIBUIÇÕES a partir da geração dos arquivos pelo sistema de gestão, 

acionando a equipe da empresa somente em situações que impeçam as entregas nos prazos 

oficiais. 

 ✔✔✔✔ Novo Convênio com o SAM’s CLUB 
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O Sicontiba firmou parceria com o Sam’s Club, proporcionando aos associados o desconto na 

anuidade e acesso a um amplo clube de compras com inúmeras vantagens (produtos exclusivos, 

nacionais, importados, e marca própria).     ✔✔✔✔ Campanhas sobre a importância de se tornar um associado e quanto ao recolhimento da 

Contribuição Associativa 

Foram encaminhados e-mails aos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região, 

demonstrando que a gestão 2020/2022 do Sicontiba (cujo lema é + Defesa e Valorização dos 

profissionais da contabilidade de Curitiba e Região Metropolitana) no segundo ano de mandato se 

adaptou, perseverou e superou inúmeros desafios, em que pese à continuidade da pandemia da 

Covid-19 e todos os seus efeitos negativos, pedindo o recolhimento dentro do prazo para ajuda na 

manutenção dos serviços e da estrutura sindical, demonstrando o clube de vantagens em ser um 

associado do Sicontiba, a título de exemplo: resolução de problemas junto aos órgãos públicos; 

assessoria jurídica gratuita; serviço de homologação de transferência de escrita e de 

responsabilidade técnico contábil; utilização da sede campestre (em revitalização - uso a 

depender das medidas restritivas COVID-19); cursos (presenciais, on-line, gravados) com até 

75% de desconto; utilização do cartão Allsul e dos inúmeros convênios disponibilizados (a 

exemplo do plano de saúde UNIMED e NOSSA SAÚDE; testes Covid-19; vacina contra a gripe; 

ABRAPETITE; SICREDI; seguros de vida (inclusive de funcionários) e de responsabilidade civil 

profissional; bolsas de estudos; entre outros). Constou também o pedido de conscientização sobre 

a importância da participação sindical com ideias e sugestões, buscando assim elevarmos e 

valorizarmos cada vez mais a classe contábil e a contabilidade como uma atividade essencial em 

nosso país. Destacou-se que o valor em 2021 não sofreu qualquer reajuste. 

 ✔✔✔✔ Campanhas sobre a importância do recolhimento da Contribuição Sindical 

Foram direcionados e-mails aos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região (associados 

ou não), demonstrando a importância do recolhimento da contribuição sindical, em que pese a sua 

facultatividade, ajudando assim a fortalecer ainda mais a classe contábil e a entidade, visando 

uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais da contabilidade. 

Demonstrou-se que o contabilista adimplente da CSU tem direito a: 1 (uma) isenção de inscrição 

(gratuita) para qualquer dos cursos promovidos pelo Sicontiba; assessoria jurídica para auxiliar e 

orientar em alguns assuntos; utilização de alguns convênios e parcerias (a consultar); e 

possibilidade de usar um espaço na sede administrativa com internet, computador, telefone, 

banheiros e sala para reunião. Destacou-se que o valor em 2021 não sofreu qualquer reajuste. 

 ✔Campanha: Contrate um Profissional da Contabilidade para declarar de forma correta o 

seu IMPOSTO DE RENDA 
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✔✔✔✔ Campanhas de Valorização da Classe Contábil 

(i) Um profissional dedicado e atento aos detalhes: o profissional da contabilidade! (ii) Orientação 

para melhores decisões: esse é o papel dos profissionais da contabilidade, que conhece a saúde 

financeira das organizações e que atende nos mínimos detalhes. (iii) Fazendo a Diferença: Nós, 

profissionais contabilistas, temos nas mãos a capacidade de fazer a diferença.  

 ✔✔✔✔ Campanhas Sociais 

(i) Sicontiba e Solução Digital (com o apoio da IPMCONT) promoveram uma campanha de 

arrecadação de alimentos e de solidariedade pela vida, visando distribuir solidariedade em 

tempos de pandemia e ajudar a quem mais precisa. 157 kg foram arrecadados. As doações foram 

entregues a instituição CETST - Centro Espírita Trabalho, Solidariedade e Tolerância para a 

destinação correta a quem mais precisa. (ii) ECO Cidadão - Drive-thru de Lixo Eletrônico na 

Regional Cajuru.  

 ✔✔✔✔ Campanha de vacinação contra a gripe 

Disponibilizamos vacinação contra a gripe via parceria com o SESI, a preços acessíveis às 

pessoas jurídicas (contratação via CNPJ), bem como via a Med Curitiba que foi direcionada para a 

contratação direta por pessoa física. 

 ✔✔✔✔Divulgações relevantes para a Classe Contábil 

(i) Ranking da REDESIM - Jucepar como a melhor do Brasil pelo segundo ano consecutivo. (ii) 

Sistema ISS Curitiba - Validação da NFS-e a partir de 03/02/2021. (iii) Simples Nacional: 

Resolução adia o pagamento do DAS de janeiro para 26 de fevereiro. (iv) Presidente do Sicontiba 

visita o novo Administrador Regional do Cajuru - Contador Narciso Doro Junior. (v) Sicontiba 

recebe a visita ilustre de Marcos Rigoni e Sebastião Motta, presidente e vice-presidente da Junta 

Comercial do Paraná, para tratar de assuntos relacionados à abertura e registro de empresas no 

Estado. (vi) Prefeitura Municipal de Curitiba - Dívidas até o fim de 2020 já podem entrar no Refic-

Covid-19. (vii) ISS Curitiba - Estão disponíveis novos assuntos para protocolo eletrônico via 

PROCEC. (viii) Novo presidente da CNPL (Confederação Nacional das Profissões Liberais), 

Divanzir Chiminacio, visita o Sicontiba para tratar de assuntos de interesse das entidades 

(atividades sindicais) e da classe contábil paranaense.  (ix) Sicontiba apoia destinação do Imposto 

de Renda devido para projetos do Asilo São Vicente de Paulo. (x) Sicontiba e CRCPR se reúnem 

para discussão de projetos em conjunto para 2021. (xi) Comitê Gestor adia pagamentos dos 

tributos do Simples por 3 meses e Prefeitura de Curitiba age no mesmo sentido. (xii) SICONTIBA 

e SESCAP-PR assinam acordo que viabiliza as empresas contábeis a redução de jornada e 

salários. (xiii) Prefeitura de Curitiba: Novo Portal de Certidões de Débitos Municipais. (xiv) DEFIS 

- Entrega prorrogada para 31 de maio. (xv) Adiado o prazo de entrega da DIRPF - Declaração de 
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Imposto de Renda Pessoa Física. (xvi) Relançado o programa emergencial de manutenção do 

emprego e da renda e anunciadas alternativas trabalhistas. (xvii) Prorrogado o prazo para envio 

da ECD. (xviii) Vetado projeto que prorrogava até julho prazo para entrega da Declaração do 

IRPF. (xix) Sicontiba e CRCPR se reúnem para tratar de parcerias entre as entidades. (xx) 

Prefeitura de Curitiba: Melhorias na entrega do DBE na SEFIN. (xxi) Sicontiba assina o Acordo de 

PPR-2020 e PPR-2021 representando os contabilistas da SANEPAR. (xxii) Informativo CEF com 

cards de orientação sobre a suspensão dos prazos de recolhimentos FGTS da MP 1046. (xxiii) 

ECF - Entrega prorrogada para setembro. (xxiv) SICONTIBA e IPMCONT se reúnem para tratar 

de assuntos de interesse das Mulheres Contabilistas paranaenses. (xxv) Prefeitura de Curitiba: 

Inovação Tecnológica. (xxvi) Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 está disponível no 

Portal da Transparência do Sicontiba. (xxvii) Termo de Orientação Setorial - Indústria da 

Construção - Principais mudanças em Normas Regulamentadoras. (xxviii) Portaria SMF nº 

27/2021 da PMC - Orientações às agências de turismo localizadas no Município de Curitiba 

relativamente à emissão da NFSe. (xxix) OUTUBRO ROSA - Palestras semanais | Desafio dos 7 

dias | Foco na prevenção ao Câncer (realização IPMCont). (xxx) Atendimento de Finanças ganha 

novo espaço exclusivo na Prefeitura de Curitiba. (xxxi) Realizada reunião do Sicontiba com a 

Sanepar sobre Teletrabalho e reivindicações para o próximo ACT. (xxxii) 19ª CONESCAP - 

Adquira seu ingresso com desconto especial (realização SESCAP-PR).  (xxxiii) Semana i-Nova 

Receita Federal 2021. (xxxiv) Mais uma vez a Sanepar é premiada no Troféu Transparência 

como destaque do ano nas Demonstrações Contábeis. (xxxv) Sicontiba participa da última 

reunião plenária do CRCPR em 2021. (xxxvi) Sicontiba e Sicredi Campos Gerais PR-SP se 

reúnem para tratar de novidades envolvendo o convênio. 

 ✔✔✔✔ Reivindicações de interesse da classe contábil  

(i) Sicontiba e Entidades Contábeis questionam Comitê Gestor sobre a exclusão de empresas do 

Simples Nacional. (ii) Entes Tributantes respondem ao questionamento sobre exclusão de 

empresas do Simples Nacional. (iii) Sicontiba e Entidades Contábeis requerem ao Governo do 

Paraná esclarecimentos sobre o Decreto 6.983. (iv) Contabilidade como atividade essencial por 

extensão - Resposta da Secretaria de Saúde de Curitiba. (v) Sicontiba, CRCPR e Sescap-PR 

requerem à Prefeitura de Curitiba esclarecimentos sobre o novo Decreto 565. (vi) Entidades 

requerem às Prefeituras da Região Metropolitana o reconhecimento da essencialidade da 

atividade contábil. (vii) Contabilidade é atividade essencial em Curitiba para efeitos do Decreto 

565. (viii) Pinhais altera decreto para constar de forma expressa Contabilidade como atividade 

essencial. (ix) Decreto 600/2021 em Curitiba inclui de forma explícita contabilidade como 

essencial. (x) Empresários contábeis defendem continuidade das medidas de auxílio. (xi) 

Sicontiba participa de Manifesto de entidades contábeis contra o aumento do Fundo Partidário. 

(xii) Sicontiba e Entidades contábeis unidas se reúnem com vice-governador do PR para solicitar 
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isenção de multas e juros relativos ao ICMS. (xiii) CPOM, agilidade e pedido de novos serviços no 

portal são alguns dos assuntos tratados pelas Entidades contábeis paranaenses em reunião com 

a Prefeitura de Curitiba).  

 ✔Novo Estatuto Social 

Foram alterados poucos artigos, destacando as seguintes alterações: (i) eleições passam a serem 

realizadas de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos, bem como o prazo de mandato da diretoria executiva 

e do conselho fiscal de três para 4 (quatro) anos, mantendo-se a vedação à possibilidade de 

reeleição imediatamente subsequente do presidente e mantendo-se as demais disposições 

estatutárias relacionadas, inclusive no que se refere às regras eleitorais; (ii) o presidente da 

diretoria executiva e o vice-presidente, caso eleitos, além de participarem como representantes do 

Sicontiba junto às entidades sindicais de grau superior (quando filiado), concomitantemente 

também podem participar da diretoria de outras entidades da classe contábil; e (iii) prorrogação 

excepcional do atual mandato dos integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do 

Sicontiba (iniciados em 01º de janeiro de 2020 com término previsto para 31 de dezembro de 

2022), visando a sua extensão em 1 (um) ano, logo com novo término em 31 de dezembro de 

2023, mediante algumas justificativas expressas na ata de aprovação da AGE.  ✔Sicontiba protocola pedido de reativação da filiação junto à Fecopar 

 ✔✔✔✔ Nota de Repúdio contra fala de diretor da Copel que comparou os empregados da 

companhia a “PORCOS DE GRANJA” 

 ✔✔✔✔ Notas de Falecimento  

(i) Moises Antonio Bortolotto (14/01/2021). (ii) Luiz Fanchin Junior (24/02/2021). (iii) Dermeval 

Alves de Araujo Filho (09/04/2021). (iv) Acir Ribeiro (01/10/2021). (v) Mario Ari Ganho 

(04/10/2021).  ✔✔✔✔Homenagens merecidas 

Ao Dia do Empresário Contábil (12/01). Ao Dia Internacional das Mulheres (08/03). Aos 328 anos 

de Curitiba (29/03). Ao Dia dos Profissionais da Contabilidade (25/04). Ao Dia das Mães (09/05). 

Ao Dia dos Pais (08/08). Ao Dia do Contador (22/09). Ao Dia dos Professores (15/10). 

 ✔✔✔✔ Conselho Municipal de Contribuintes de Curitiba 

Houve a posse dos três profissionais da contabilidade associados indicados pelo Sicontiba 

(Titulares: Jessica Harumi Dallagrana de Oliveira - Contadora - CRCPR-058791/O; Claudecir Jose 
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Munhoz Contador - CRCPR-036776/O; e Suplente: Simone Vanni Soares - Contadora - CRCPR-

036620/O) para representar a entidade junto ao quadro de conselheiros do Conselho de 

Contribuintes da Prefeitura de Curitiba. A função é colaborar nos julgamentos administrativo-fiscal, 

em segunda instância de julgamento em matéria tributária, apreciando os recursos interpostos 

pelos Contribuintes contra decisões da Procuradoria de Julgamento Tributário (primeira instância), 

tratando-se de um instrumento de aproximação entre a Administração Publica Fazendária e o 

Contribuinte, possibilitando meios de discussão e averiguação do lançamento tributário exercido 

pelo Município, entre eles os impostos referentes a IPTU, ISS, ITBI, Taxas e Multas, assegurando 

o contraditório e garantindo o pleno exercício da condição Cidadão-Contribuinte. Todavia, com a 

continuidade da pandemia de COVID-19, os serviços foram suspensos durante longo período no 

ano. 
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Sicontiba em Ação 
 

O Sicontiba realizou durante todo o ano de 2021 diversas atividades em defesa e 

valorização dos profissionais da contabilidade, sendo que por diversas oportunidades o 

presidente e alguns membros da diretoria se reuniram com os governantes e agentes 

públicos para levar as reivindicações da categoria, apresentando sugestões e exigindo 

soluções e melhorias no atendimento. Também foram realizadas diversas reuniões e 

assembleias para negociação e celebração de contratos coletivos de trabalho. O 

Sicontiba ainda apoiou campanhas de entidades parceiras e se posicionou em diversas 

frentes de atuação por menos tributos, menos burocratização, menos corrupção e mais 

transparência. Destaca-se também a continuidade do trabalho diário desenvolvido 

relacionado à pandemia de COVID-19 e seus efeitos. Abaixo segue uma relação das 

publicações e matérias divulgadas no que se refere a algumas das diversas atividades 

desenvolvidas no ano de 2021. 

 

Ao Associado Sicontiba – Tempo de adaptação, perseverança e superação de desafios 

Publicado em 14/01/2021 

Prezado(a) Associado(a) do Sicontiba, 

Desejo a você e a sua família um 2021 repleto de saúde e sucesso nas atividades pessoais e profissionais. 

Sob o lema de + Defesa e Valorização dos Profissionais da Contabilidade de Curitiba e Região 
Metropolitana, iniciamos a gestão 2020/2022 sendo surpreendidos com a eclosão da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), o que gerou a todos um momento de reflexão, exigindo adaptação, reinvenção e 
superação de desafios. Não faltou da nossa parte transparência, honestidade, integridade, dedicação, 
responsabilidade e respeito. 

Clique aqui e confira a diretoria do Sicontiba. 

Mesmo com todas as dificuldades impostas pelas medidas restritivas em um cenário turbulento (social e 
econômico), buscamos ampliar os serviços, parcerias e convênios, dando atenção especial às diversas 
reivindicações da classe contábil perante os órgãos públicos e governantes (esferas municipal, estadual e 
federal), cobrando um atendimento ágil e eficaz, menos burocracia, menos tributos, ampliação do acesso ao 
crédito, prorrogação de prazos e afins, tendo sucesso na maioria dos pleitos, atingindo assim grande parte 
dos objetivos do plano de gestão. 

Pensando na valorização e bem estar dos profissionais da contabilidade empregados, firmamos nova 
Convenção Coletiva de Trabalho com o sindicato patronal e celebramos diversos Acordos Coletivos com 
empresas contábeis e companhias estatais (Copel e Sanepar), mantendo conquistas e diversos benefícios aos 
trabalhadores. Ainda, em período excepcional de normas trabalhistas flexibilizadas, firmamos e 
homologamos diversos acordos relacionados às medidas anunciadas pelo Governo Federal durante o estado 
de calamidade pública. 
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Enquanto acompanhamos o desenrolar da pandemia COVID-19, diante das restrições no período, 
aproveitamos o momento para fazer investimentos, ajustes e revitalizações na sede campestre Irineu Zanuzzo 
em Colombo, visando que toda a estrutura esteja preparada para atender as necessidades de todos os nossos 
associados, proporcionando assim um ambiente para lazer, confraternização e palco de torneios esportivos da 
classe contábil. 

Abaixo alguns dos serviços que estão a sua disposição 

Caso tenha algum problema de atendimento junto a algum órgão publico, estamos a disposição para verificar 
e solucionar, dando voz assim as reivindicações da classe contábil, levando sugestões, fiscalizando e 
exigindo melhorias na prestação dos serviços públicos. Tendo alguma pendência ou alguma situação 
peculiar, envie e-mail ao canal de ouvidoria do Sicontiba (ouvidoria@sicontiba.com.br) com protocolos e 
dados para que possamos tomar as providências cabíveis na maior brevidade possível. 

Também estimado associado está a sua disposição de forma gratuita a assessoria jurídica do 
Sicontiba para auxiliar e orientar em alguns assuntos. Envie e-mail 
para assessoriajuridica@sicontiba.com.br. 

É possível agendar no Sicontiba a Homologação de Transferência de Escrita (responsabilidade técnico 
contábil), que é intermediada por um advogado que auxilia na formalização da entrega de toda a 
documentação da empresa ao novo responsável técnico, inclusive em muitas vezes mediando e resolvendo 
conflitos e pendências, também de forma gratuita. 

Participação em diversos cursos (presencial e on-line) da área contábil e temas correlatos com valores de 
inscrição reduzidos para o associado e respectivos funcionários, chegando ao desconto de 50% quando 
comparados com os demais profissionais, inclusive alguns treinamentos valendo pontuação no programa de 
educação profissional continuada do Conselho Federal de Contabilidade. 

Utilização da Sede Campestre Irineu Zanuzzo em Colombo de forma gratuita aos associados e dependentes, 
a qual vem sendo revitalizada, contando com ampla área verde, salões, quiosques, campos de futebol, cancha 
de bocha e afins, sendo o local ideal para momentos de lazer e confraternização com amigos e 
familiares. Clique aqui e veja alguns dos investimentos e ajustes realizados no ano de 2020. É só agendar 
previamente a reserva pelo telefone (41) 3077-3553 ou via e-mail sicontiba@sicontiba.com.br. 

Aos contabilistas da região metropolitana que estiverem em Curitiba e precisarem de um espaço com 
internet, computador, telefone, banheiros e sala para reunião, pode utilizar nossa estrutura da sede 
administrativa, pois o Sicontiba é a sua casa. 

Utilização do Cartão All Sul: estando na posse da carteirinha (física ou virtual) é possível ter descontos 
(variados até 60%) em centenas de estabelecimentos, instituições de ensino, farmácias de manipulação, 
restaurantes, academias, hotéis, eletrodomésticos e lojas online (valores aplicáveis direto com a fábrica). 
Ressalte-se que, para possibilitar ao associado ter direito a esses descontos, o Sicontiba paga mensalmente 
uma taxa para a empresa. Caso ainda não esteja com o seu cartão All Sul, informe-nos que encaminharemos 
por e-mail, não há nenhum custo. Saiba mais. 

Aos Associados também são disponibilizados vários outros descontos em produtos e serviços decorrentes de 
diversos convênios e parcerias, a exemplo do plano de saúde UNIMED (consultar tabela valores), plano de 
saúde NOSSA SAÚDE (a partir de R$ 80,71), atendimento e planos odontológicos com preços reduzidos, 
procedimentos em medicina e segurança do trabalho MEDCURITIBA, produtos diferenciados SICREDI, 
renda extra via indicação de produtos PAT ABRAPETITE, atendimento especial em corretagem de seguros 
de vida, previdência e de RC (responsabilidade civil profissional), descontos no Colégio SESI e em cursos de 
pós-graduação BSSP. Saiba mais. 

Certificação digital com agendamento prévio de horário (ou mesmo sem agendamento), havendo também 
a possibilidade de atendimento in loco (com um custo adicional), indo até a empresa contábil ou empresa 
cliente para a emissão do certificado. Os preços são um dos melhores de Curitiba e Região, sendo a emissão 
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fácil e rápida, e mais, o profissional da contabilidade parceiro que indicar aos seus clientes a compra de 
certificado digital no Sicontiba receberá 12% de comissão para cada certificado emitido. O atendimento é na 
sede administrativa do Sicontiba, no bairro Alto da Rua XV. Maiores informações ou para se cadastrar como 
contador indicador (obtendo login e senha), enviar e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br ou 
ligar para (41) 98512-6134. 

Contamos com a sua participação! 

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2021: foi mantido o valor (sem  reajustes) com desconto até 31/01 – R$ 
290,00 (recolhimento em uma parcela única anual). 

BOLETO DOS ATUAIS ASSOCIADOS: foi encaminhado via correio, no endereço de cadastro sindical. 
Caso não tenha recebido a guia, favor informar que enviaremos por e-mail. 

Caso ainda não seja associado, mas tenha interesse, acesse: Associe-se! 

Contato: 

(41) 3077-3553 

sicontiba@sicontiba.com.br 

Conte com o Sicontiba para elevar e valorizar cada vez mais a classe contábil e a contabilidade como uma 
atividade essencial em nosso país. 

Sicontiba, mais que um sindicato, o seu Sindicato! 

Conte conosco em 2021! 

Desejando muita saúde a todos. 

Um grande abraço! 

 

Nota de Falecimento – MOISES ANTONIO BORTOLOTTO – 14.01.2021 

Publicado em 14/01/2021 

 

É com profundo pesar que o Sindicato dos Contabilistas de Curitiba comunica o falecimento de Moises 
Antonio Bortolotto, 71 anos, contador (CRCPR-008686/O), associado do Sicontiba, advogado, presidente 
eleito da Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL) para o quadriênio 2021/2024, conhecido da 
classe contábil paranaense e muito bem quisto pelos colegas de profissão. 
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Nascido em 30/03/1949. 

Falecido em 14/01/2021. 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o sepultamento ocorrerá sem velório, seguindo os 
protocolos do Ministério da Saúde. 

Aos familiares e amigos queremos manifestar nossas condolências, nosso respeito e todo o carinho. 

Juarez Morona 

Presidente 

 

 

Imperdível! CURSOS on-line AO VIVO por R$ 80,00 – Agenda de Janeiro – Garanta já a sua vaga! 

Publicado em 14/01/2021 

 

Confira a agenda de cursos on-line ao vivo para janeiro! 

IMPERDÍVEL! Valor exclusivo ao Sicontiba de R$ 80,00 - Garanta já a sua vaga! 

• 21/01 - NOVO e-SOCIAL SIMPLIFICADO - Atualizado de acordo com o Manual S-1.0 
Professor: José Alfredo do Prado Junior 

• 25/01 - DCTF WEB - Aspectos práticos de análise e preenchimento 
Professor: José Alfredo do Prado Junior 

• 25/01 - RETENÇÕES FEDERAIS DIRF E EFD REINF 
Professora: Francisco Silva Laranja 

• 26/01 - SIMPLES NACIONAL - Principais Regras - Atualizado e Comentado 
Professor: João Adriano Philipps 

• 26/01 - EFD CONTRIBUIÇÕES - Escrituração Fiscal Digital PIS/PASEP/COFINS 
Professor: Julio Cesar Heyda 

Acesse o INFORMATIVO COMPLETO com as demais informações e LINK para inscrição: 

http://www.sicontiba.com.br/…/imperdivel-cursos-on-line-ao…/ 

Realização: PRADO Treinamentos 

Apoio: SICONTIBA 
Defesa e valorização profissional 
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 Live 21/01 quinta – Às 18h00 – O novo normal! LGPD e Teletrabalho – O que você precisa saber? 

Publicado em 16/01/2021 

 

No dia 21/01, às 18h00, haverá uma LIVE promovida pelas Federações das Indústrias do PR, SC e RS com o 
tema: O novo normal! LGPD e Teletrabalho – O que você precisa saber? 

O SICONTIBA e o CRCPR constam como apoiadores do evento. 

CONVIDADOS: Marlos Melek (Juiz Federal do Trabalho) e Dario Paixão (Empreendedor, Professor e 
Coordenador de cursos). 

Clique no botão abaixo e acesse o vídeo (de chamada ao evento) do Exmo. Juiz Federal do Trabalho Marlos 
Melek. 

 

INSCREVA-SE de forma GRATUITA na live e PARTICIPE! clique aqui ou no banner acima. 
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O link de acesso à live via YouTube será encaminhado previamente aos que se cadastrarem. 

Não perca! 

Sicontiba divulga Nota de Repúdio contra fala de diretor da Copel que comparou os empregados da 
companhia a “PORCOS DE GRANJA” 

Publicado em 18/01/2021 

 

NOTA DE REPÚDIO 

O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região), fundado em 1923, que tem a missão principal 
de valorização e defesa dos interesses dos profissionais da contabilidade (inclusive no que refere 
aos copelianos contabilistas), infelizmente tomou conhecimento da postagem abaixo, na mídia social 
(LinkedIn) do diretor de Operações da Copel GeT, senhor Thadeu Silva, na qual  comparou os funcionários 
da empresa a “PORCOS DE GRANJA”. 

 

O Sicontiba REPROVA o infeliz comentário, REPUDIA e se manifesta radicalmente contra a atitude do 
referido diretor, exigindo explicações e providências (desagravo público). 

Do texto da postagem se depreende que o termo foi usado para “separar” os profissionais que avançam na 
carreira com aqueles que não conseguem o selo PMP (Project Management Professional), ofendendo assim à 
honra dos trabalhadores e trabalhadoras da Copel, além de ferir o  Código de Conduta da empresa, causando 
também um prejuízo à imagem do corpo diretivo e funcional da Copel e gerando um constrangimento e 
“clima horrível” com a repercussão. 

É inadmissível e lamentável que em pleno ano 2021 ainda há espaço para agressões verbais e injustas a 
trabalhadores que fizeram história e que se dedicam há anos para o sucesso da companhia. E o que causa 
mais espanto: um texto divulgado publicamente por um membro do Executivo de uma empresa de grande 
porte e renomada, que tem por obrigação observar os princípios constitucionais direcionados à administração 
pública. 

Ademais, fica também registrada a preocupação do Sicontiba com a busca incessante da empresa em 
diminuição e retirada de direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras nos acordos coletivos, 
além de ser constatado a cada ano que passa um maior engessamento e uma maior dificuldade em 
contemplação nas promoções funcionais por empregados que merecem. 

Assim, em respeito aos profissionais da contabilidade copelianos e demais empregados da empresa, 
encaminhando concomitantemente um ofício à diretoria e a comissão de relações sindicais, o Sicontiba 
requer explicações sobre o ocorrido e uma manifestação pública do referido diretor, na forma de desagravo, 
visando preservar à imagem, honra e dignidade dos trabalhadores copelianos. 

O trabalhador copeliano exige respeito! 
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Curitiba, 18 de janeiro de 2021. 

Juarez Morona 

Presidente 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

Acesse a Nota em PDF, clique aqui 

Sicontiba e Entidades Contábeis questionam Comitê Gestor sobre a exclusão de empresas do Simples 
Nacional 

Publicado em 20/01/2021 

 

Em ação coordenada com outras Entidades Contábeis paranaenses, dentre as quais o SICONTIBA, diante 
do desencontro de informações e da permanência do cenário conturbado envolvendo o Coronavírus (Covid-
19), foi questionado sobre a exclusão ou não do Simples Nacional de empresas com débitos tributários, já 
que há muitas “dúvidas no ar” sobre a questão da exclusão ou não, pois o Comitê Gestor informa que não 
haverá exclusão, ao passo que alguns Municípios e alguns Estados vêm se manifestando no sentido de que 
vai haver a exclusão, alegando prerrogativas próprias para tanto. 

Clique aqui e acesse o ofício direcionado ao Presidente do Comitê Gestor do Simples Nacional. 

Foram também encaminhados ofícios para: Delegado titular da Delegacia da Receita Federal (DRF) em 
Curitiba; Superintendente da Receita Federal da 9º Região Fiscal; Ministro da Economia do 
Brasil; Secretário de Estado da Fazenda do Paraná; e Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e 
Orçamento de Curitiba. 

O pedido também é realizado, tendo em vista que, em meio a tantas dificuldades enfrentada por 
todos, muitos contribuintes não conseguiram quitar seus débitos ou mesmo parcelamentos, ficando 
inadimplentes, sendo que foram divulgadas notícias em 2020 de que “o governo decidiu não excluir as micro 
e pequenas empresas inadimplentes com o Simples Nacional do regime especial”. 

Trata-se de uma ação coordenada entre as seguintes entidades contábeis: CRCPR, FECOPAR, SICONTIBA, 
SESCAP-PR, SESCAP-LONDRINA e SESCAP-CAMPOS GERAIS. 

Tem algo a relatar e reivindicar? Encaminhe sua mensagem no nosso canal de OUVIDORIA 

A diferença está nos detalhes 

Publicado em 21/01/2021 
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Um profissional dedicado e atento aos detalhes: o profissional da contabilidade! 

A diferença de uma boa empresa para uma empresa mediana está em todo os detalhes. É sempre importante 
ficar de olho nos balanços, legislações e cada centavo que entra ou sai das organizações. Por isso o valor dos 
profissionais da contabilidade é tão importante! 

SICONTIBA 

Defesa e valorização profissional 

(41) 3077-3553 / (41) 99983-0074 

 sicontiba@sicontiba.com.br 

 Avenida Senador Souza Naves, 381, Alto da Rua XV – Curitiba-PR 

Divulgando – Sistema ISS Curitiba – Validação da NFS-e a partir de 03/02/2021 

Publicado em 22/01/2021 

 

Sistema ISS Curitiba – Validação da NFS-e 

Clique aqui e acesse em pdf o Boletim Informativo nº. 1/2021 que trata sobre a validação da Nota Fiscal de 
Serviços eletrônica. 

O Departamento de Rendas Mobiliárias (ISS) comunica que a partir do dia 03/02/2021, a rotina de emissão 
da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), no Sistema “ISS Curitiba”, estará validando esta emissão 
em conformidade com a legislação tributária vigente, observando ainda, as atividades de serviços existentes 
no alvará de localização e funcionamento do estabelecimento emitente. 

Em janeiro/2020 enviamos o Boletim Informativo nº 1/2020 solicitando aos prestadores de serviços que 
participassem dos testes para integração e validação dos sistemas e agradecemos aos parceiros que 
contribuíram com a melhoria das regras de negócio no validador. 

Aos prestadores de serviços, os testes de emissão on-line, por transmissão de arquivo ou por integração de 
sistemas ainda podem ser feitos no “Ambiente Piloto” disponível no endereço eletrônico https://piloto-
iss.curitiba.pr.gov.br/iss/Default.htm e, neste mesmo endereço, o usuário pode acessar as regras de 
validação da emissão da NFS-e (regras de negócio). Todos os prestadores de serviços emitentes da NFS-e 
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que tiverem usuário ativo no “Ambiente Piloto” podem fazer os testes. As dúvidas relativas aos testes podem 
ser esclarecidas na mensagem disponibilizada no sistema “ISSCuritiba” logo após a do Simples Nacional 
(mover a barra de rolagem para baixo) ou no e-mail isscuritiba@curitiba.pr.gov.br. 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e orçamento de Curitiba. 

Lançamento de Curso on-line GRAVADO – PER/DCOMP e PER/DCOMP Web na Prática – 
Desconto de até 75% por tempo limitado 

Publicado em 26/01/2021 

 

Entes Tributantes respondem ao questionamento sobre exclusão de empresas do Simples Nacional 

Publicado em 26/01/2021 

 

As Entidades Contábeis paranaenses enviaram ofícios conjuntos aos Entes da Federação (esferas Federal, 
Estadual e Municipal) pedindo esclarecimentos a respeito da exclusão de empresas inadimplentes do Simples 
Nacional. 

Clique aqui e acesse na íntegra a resposta por escrito do Comitê Gestor do Simples Nacional. 

Clique aqui e acesse na íntegra a resposta por escrito da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba. 

Clique aqui e acesse na íntegra a resposta por escrito da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná. 

Clique aqui e acesse na íntegra a resposta por escrito da Superintendência Fiscal da SMF de Curitiba. 
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Em suma, o Comitê e a Receita Federal responderam fazendo menção à legislação aplicada (LC 123/2006 e 
Resolução CGSN 140/2018), declarando que a exclusão ou desenquadramento são realizados segundo a 
competência de cada Ente, e mais, que os Estados e Municípios não só podem como devem realizar a 
exclusão e desenquadramento conforme hipóteses legais. Ao final, afirmam que não noticiaram que não 
haveria exclusão ou desenquadramento, sendo que para as empresas com débitos não há nenhuma novidade. 

Por sua vez, em resumo, o Secretário da Fazenda do PR se posicionou no sentido de que, independente da 
Receita Federal, os demais entes tributantes possuem competência para realizar a exclusão por débitos, 
alertando para a regularização até o dia 29/01. 

Ainda, a Secretaria Municipal de Finanças de Curitiba se limitou a fazer menção  à legislação aplicada (LC 
123/2006 e Resolução CGSN 140/2018) e a demonstrar algumas ações adotadas pela prefeitura para mitigar 
os efeitos da pandemia. 

O Presidente do Sicontiba, Juarez Morona, ressaltou que ainda pairam “dúvidas no ar” com a resposta de 
forma genérica, até porque, na prática, não foram visualizadas exclusões pela Receita Federal (empresas 
aprovadas mesmo com débitos), o que gera confusão quando analisada a resposta recebida. Em relação aos 
Estados e Municípios, a legislação permite a exclusão na parte de suas respectivas competências, no entanto 
não havendo a possibilidade de exclusão do SIMPLES a nível federal. 

Morona disse: “Nesse momento crítico e de dificuldades extremas enfrentadas pelos empreendedores, é 
inadmissível a exclusão das empresas do Simples, independente do Ente da Federação, em que pese a 
competência para tanto prevista em Lei, todavia ao nosso ver não pode ser aceito, sob pena de causar sérios 
prejuízos e um estrago em massa na sociedade, inclusive no que se refere aos empregos e a renda.” 

Entidades contábeis destinatárias da resposta: CRCPR, FECOPAR, SICONTIBA, SESCAP-PR, SESCAP-
LONDRINA e SESCAP-CAMPOS GERAIS 

 

Reunião do Sicontiba com a parceira BSSP Centro Educacional para traçar estratégias de divulgação 
dos MBAs  

Publicado em 28/01/2021 

 

Simples Nacional: Resolução adia o pagamento do DAS de janeiro para 26 de fevereiro 
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Publicado em 29/01/2021 

 

Conforme a Resolução CGSN nº. 157, de 28 de janeiro de 2021 (publicada em 29/01/2021): 

“A data de vencimento dos tributos apurados no âmbito do Simples Nacional relativos ao período de 
apuração de janeiro de 2021 fica alterada para 26 de fevereiro de 2021.” 

Trata-se de nova prorrogação promovida pelo Governo Federal, devido a continuidade dos efeitos negativos 
da pandemia de Covid-19 na economia. 

________________________________________ 

RESOLUÇÃO CGSN Nº 157, DE 28 DE JANEIRO DE 2021 

Dispõe sobre a prorrogação de prazo de pagamento de tributos no âmbito do Simples Nacional. 

O Comitê Gestor do Simples Nacional, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro de 2007, e o Regimento Interno aprovado 
pela Resolução CGSN nº 1, de 19 de março de 2007, resolve: 

Art. 1º A data de vencimento dos tributos apurados no âmbito do Simples Nacional relativos ao período de 
apuração de janeiro de 2021 fica alterada para 26 de fevereiro de 2021. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO 

Comece 2021 fazendo diferente | MBA BSSP 

Publicado em 01/02/2021 

Comece 2021 fazendo diferente! 

Seja um profissional disputado no mercado 

A BSSP, em parceria com o SICONTIBA, traz para você, profissional multidisciplinar das respectivas áreas, 
o melhor MBA com as maiores referências do país. 

Oportunidade única para colaboradores! 
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Desconto exclusivo ao sindicalizado Sicontiba 

 

Quer saber mais sobre o MBA Contabilidade, Compliance & Direito Tributário: clique aqui 

 

Quer saber mais sobre o MBA Legislação & Auditoria Trabalhista-Previdenciária: clique aqui 

Faça parte do grupo de profissionais mais experientes do Brasil! 

Para maiores informações: 

Consultora Marla Bezerra 

marla.bezerra@bssp.edu.br 

(48) 99932-0364 

Agenda de Fevereiro – CURSOS on-line AO VIVO com descontos exclusivos – Garanta já a sua vaga! 

Publicado em 03/02/2021 

 

Confira a agenda de cursos on-line ao vivo para fevereiro! 

IMPERDÍVEL! Descontos exclusivos ao Sicontiba - Garanta já a sua vaga! 
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• 09/02 - NOVO E SOCIAL SIMPLIFICADO 
Professor: José Alfredo do Prado Junior 

• 10/02 - ATUALIZAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 2021 
Professor: José Alfredo do Prado Junior 

• 11/02 - LGPD PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 
Professora: José Alfredo do Prado Junior 

• 11/02 - PIS COFINS - REGIME CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO 
Professor: Julio Cesar Heyda 

• 18/02 - DCTF WEB - ASPECTOS PRÁTICOS DE ANALISE DE PREENCHIMENTO 
Professor: José Alfredo do Prado Junior 

• 18/02 - SIMPLES NACIONAL – PRINCIPAIS REGRAS 
Professor: João Adriano Philipps 

• 19/02 - RESTITUIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
Professor: Nikolas Duarte 

• 22/02 - EFD CONTRIBUIÇÕES – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL PIS/PASEP/COFINS 
Professor: Julio Cesar Heyda 

• 26/02 - ABC DO ICMS PR 
Professor: Nikolas Duarte 

Acesse o INFORMATIVO COMPLETO com as demais informações, valores e LINKs para inscrição: 

Realização: PRADO Treinamentos 

Apoio: SICONTIBA 
Defesa e valorização profissional 

Parceria com a SEMPRE ODONTO oferece planos odontológicos a partir de R$ 13,90 mensais 

Publicado em 03/02/2021 

Parceria do Sicontiba com a SEMPRE ODONTO proporciona às pessoas jurídicas (empresas contábeis, 
escritórios, assessorias e afins) a contratação de planos odontológicos (ESSENCIAL II, ESSENCIAL II 
DOC e ORTO PLUS) aos funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, estagiários e sócios. 

Valores e condições imperdíveis! A partir de R$ 13,90 mensais por vida (exige-se um mínimo de 1 vida via 
contratação por CNPJ) 
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• Clique aqui e confira a cobertura odontológica ESSENCIAL II 
• Clique aqui e confira a cobertura odontológica ESSENCIAL II DOC 
• Clique aqui e confira a cobertura odontológica ORTO PLUS 

Carência ZERO para os planos ESSENCIAL II e ESSENCIAL II DOC, sendo que para o plano ORTO 
PLUS há carência de 120 dias somente para os procedimentos de ortodontia. 

Os titulares, dependentes e agregados [pai, mãe, sogro, sogro(a), enteado(a), irmão(ã), neto(a) e/ou qualquer 
pessoa de vínculo familiar] não precisam contratar o mesmo plano. 

Sem reajuste na mensalidade por 24 meses. 

As faturas são geradas diretamente aos CNPJs contratantes. 

SOLICITE UMA CONSULTORIA COM A CORRETORA: 

Andreatta Seguros (Fabiane) 

(41) 98801-9884 

andreatta.seguros@gmail.com 

Conheça mais sobre a SEMPRE ODONTO planos odontológicos e confira a rede credenciada por 
cidades (atendimento nacional): 

https://www.sempreodonto.com.br/ 

Orientação para melhores decisões 

Publicado em 03/02/2021 

 

 

Estamos sempre à disposição para orientar para as melhores decisões! 

Esse é o papel dos profissionais da contabilidade, que conhece a saúde financeira das organizações que 
atende nos mínimos detalhes. Que sejamos sempre estes profissionais! 

SICONTIBA 
Defesa e valorização profissional 
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(41) 3077-3553 / (41) 99983-0074 

 sicontiba@sicontiba.com.br 

 Avenida Senador Souza Naves, 381, Alto da Rua XV – Curitiba-PR  

Presidente do Sicontiba visita o novo Administrador Regional do Cajuru – Contador Narciso Doro 
Junior 

Publicado em 04/02/2021 

 

À esquerda, Narciso Doro Junior (novo Administrador Regional do Cajuru em Curitiba – Sub Prefeitura). À 
direita, Juarez Tadeu Morona Filho (presidente do Sicontiba). 

No dia 03 de fevereiro, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Juarez 
Morona, visitou o novo Administrador Regional do Cajuru, Narciso Doro (ex-presidente do Sicontiba no 
período de 2005 a 2013), para pessoalmente parabenizá-lo pela nomeação ao cargo, desejando uma  profícua 
gestão pelos próximos 4 anos no comando da regional, bem como para tratar de assuntos de interesse da 
classe contábil curitibana. 

Estima-se que a população atendida por esta regional corresponde a 428.421 habitantes (IBGE | 
IPPUC 2020). 

Na ocasião, Juarez Morona, como contador, presidente sindical e amigo (de longa data) congratulou Narciso 
por assumir essa função de confiança da prefeitura, a qual exige boas relações e competência, mencionando 
como nada mais justo, já que teve uma votação expressiva nas eleições 2020 para a Câmara Municipal de 
Curitiba, sendo o segundo mais votado no seu partido, ficando como suplente, mesmo contando com 
pouquíssimos recursos para a campanha, tendo assim o reconhecimento do prefeito Greca. 

Disse Morona:“O prefeito Greca, que também é um grande parceiro e amigo da classe contábil curitibana, 
principalmente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, fez uma excelente escolha chamando o Narciso 
para o comando da Regional do Cajuru. Isso é fruto da competência, honestidade e simplicidade que são 
marcas registradas do Narciso, o qual terá certamente grandes desafios pela frente, ao passo que o 
Sicontiba fica a disposição para reuniões, encaminhando sugestões, ideias e projetos à prefeitura, visando 
um melhor atendimento aos profissionais da contabilidade, aos contribuintes e à população como um todo”. 

Narciso, por sua vez, mencionou que é muito importante a aproximação com a população e o papel de ouvir 
os Curitibanos em suas demandas, sendo um grande desafio para os próximos 4 anos. 

Disse Narciso: “É um honra participar da equipe do competente Prefeito Rafael Greca, o qual sempre 
apoiou a classe contábil. Estarei trabalhando na Prefeitura pelos Curitibanos e pela classe contábil”. 
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Clique aqui e acesse a página virtual da PMC destinada a Administração Regional do Cajuru, com endereço, 
contatos, bairros abrangidos, equipe e serviços. 

Tomaram posse no dia 01º de janeiro Narciso Doro, secretários, presidentes de empresas de administração 
indireta e demais administradores regionais, sendo o primeiro ato do prefeito Rafael Greca após assumir pela 
terceira vez o Executivo da capital paranaense, formando assim a nova equipe da prefeitura. 

 

Posse dos 10 Administradores Regionais de Curitiba 

Sicontiba e CRCPR se reúnem para discussão de projetos em conjunto para 2021 

Publicado em 09/02/2021 

 

No dia 09 de fevereiro, SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região) e CRCPR (Conselho 
Regional de Contabilidade do Paraná) se reuniram na sede administrativa do sindicato para a discussão de 
projetos em conjunto para 2021. 

Pelo SICONTIBA estiveram presentes Juarez Morona (Presidente) e José Eurides (Diretor de Finanças), o 
qual também é Conselheiro efetivo da entidade de registro e fiscalização do exercício profissional. 
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Pelo CRCPR, participaram do encontro Laudelino Jochem (Presidente), Roberto Figueiredo (Vice-presidente 
de Administração e Finanças), Denise de Oliveira (Vice-presidente de Relações Sociais) e Gerson Borges 
(Diretor Superintendente). 

Durante o encontro, Laudelino teceu comentários sobre assuntos de interesse dos profissionais da 
contabilidade, dentre os quais o projeto de realização da Convenção dos Profissionais Contábeis do Estado 
do Paraná, ao passo que Morona firmou compromisso de apoio ao evento. 

Por fim, renovaram o termo de cooperação técnica entre CRCPR e SICONTIBA, que abrange especialmente 
a área de cursos e eventos, havendo compromissos mútuos das entidades na divulgação e apoio. 

 

Momento da assinatura do termo pelos presidentes 

Visita ilustre e Certificação Digital no Sicontiba 

Publicado em 11/02/2021 

Na manhã do dia 11 de fevereiro o Sicontiba, por seu presidente, Juarez Morona, recebeu a visita ilustre de 
Marcos Rigoni e Sebastião Motta, presidente e vice-presidente da Junta Comercial do Paraná, para tratar de 
assuntos relacionados a abertura e registro de empresas no Estado. 

 

À esquerda, Marcos Rigoni (presidente da Jucepar). Ao centro, Juarez Morona (presidente do Sicontiba). À 
direita, Sebastião Motta (vice-presidente da Jucepar). 

Morona aproveitou o encontro presencial para parabenizá-los pelo fato da Jucepar ter sido considerada no 
Ranking da Redesim como a melhor junta do Brasil pelo segundo ano consecutivo. 

O Vice-presidente da Jucepar, Sebastião Motta, aproveitou a oportunidade para fazer seu certificado digital 
na sede administrativa do Sicontiba de forma fácil e rápida. 
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Momento em que a agente de registro da Solução Digital, Kelly Machado, registrou a biometria de Motta, 
sendo emitido um eCPF A3. 

Quer saber mais sobre a certificação digital realizada no Sicontiba pela parceria Solução Digital, clique aqui 

Novo PEAH Contabilidade – Ao vivo pelo ZOOM 

Publicado em 11/02/2021 

Atenção Profissionais da contabilidade! 

Seja um profissional diferenciado! 

Ganhe habilidades especiais e se diferencie. 

Faça o curso: 

Formação PEAH para profissionais da contabilidade! 

(PEAH – Programa encantador de atendimento humanizado) 

O que você irá Aprender: 

* Como fazer sua reinvenção pessoal tornando-se um especialista em atendimento de excelência? 
* Como ter mais equilíbrio emocional ao lidar com clientes e assuntos estressantes? 

* Aprenda habilidades para: 

– comunicação mais cordial e eficiente 
– maior capacidade de influenciar 
– surpreender os clientes com seu atendimento 

E muito mais! 

CURSO PEAH PELO ZOOM – AO VIVO 

(seja um especialista em atendimentos de excelência) 

Aguardamos sua pré inscrição. 

Maiores informações, valores, etc., clique no link abaixo: 

https://edvaldonunes.com.br/peah-contabilidade-ao-vivo-pelo-zoom 
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Com Edvaldo Nunes 

E-mail: edvaldo@edvaldonunes.com.br 

• Experiencia de mais de 30 anos em posições de liderança em grandes empresas, tais como Johnson e 
Johnson. 
• Diretor fundador da empresa de consultoria Edvaldo Nunes treinamentos empresariais Ltda. 
• Consultor, Palestrante e Mentor para temas relacionados a Liderança, Gestão humanizada, atendimento 
UAU, vendas que encantam e treinamentos de oratória. 
• Formado em Administração e Marketing, com MBA de Desenvolvimento do potencial humano pela 
FranklinCovey e Facilitador em cursos de MBA pela FranklynCovey. 

 

Divulgando – Prefeitura Municipal de Curitiba – Dívidas até o fim de 2020 já podem entrar no Refic-
Covid-19 

Publicado em 17/02/2021 

 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Curitiba, clique aqui 

As dívidas de ISS com competência até 31/12/2020 já podem ser enquadradas no programa de Recuperação 
Fiscal de Curitiba (Refic-Covid-19). Anteriormente podiam ser incluídas no refinanciamento apenas os 
débitos de ISS que tivessem ocorrido até 31/10/2020. 

Os débitos de IPTU, ISS-Fixo e Taxa de Coleta de Lixo (TCL) com vencimento até 31/12/2020 também 
podem ser refinanciados. Até então, a data limite era de 15/12/2020. 

A mudança veio com a sanção da lei complementar 126, aprovada na Câmara Municipal de Curitiba 
(CMC) e sancionada pelo prefeito Rafael Greca na última quarta-feira (10/02). 

O programa Refic-Covid-19, lançado em dezembro do ano passado, permite o refinanciamento de dívidas de 
IPTU, ISS, ISS-Fixo e Taxa de Coleta de Lixo (TCL) com benefícios, como pagamento em parcela única com 
abatimento de 100% de juros e multa ou parcelamento em até 36 vezes. O prazo de adesão é até 26 de 
fevereiro. 

Até agora, foram celebrados 17.322 acordos pelo Refic-Covid-19. Desse total, 49% para pagamento à vista. 
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Segundo o prefeito Rafael Greca, é preciso dar continuidade às medidas de enfrentamento da covid-19 e dos 
impactos econômicos. 

“Muitos contribuintes que perderam os empregos ou ficaram impedidos parcialmente ou plenamente de 
desenvolver atividades econômicas de forma autônoma ou empresarial continuam com dificuldades de 
cumprir com a obrigação principal referente ao ISS, ao IPTU e à TCL”, disse. 

Como funciona 

O programa de refinanciamento permite o pagamento de dívidas de IPTU, ISS, Taxa de Coleta de Lixo e 
outros débitos em Dívida Ativa com ou sem cobrança judicial.  

Todo o trâmite pode ser feito pelo portal da Prefeitura de Curitiba, sem a necessidade de deslocamento até 
a sede da administração municipal. As informações estão em https://refic2020.curitiba.pr.gov.br 

Nesse link será possível fazer as simulações de pagamento (à vista ou parcelado) e ainda emitir o 
Documento de Arrecadação Municipal (DAM) disponibilizado com o termo de adesão ao programa.  

No portal também será possível conferir a legislação do Refic e um tutorial com perguntas e respostas. 

Somente em caso de exceção, em que o contribuinte tem débitos, mas não foi contemplado na consulta via 
internet, é possível fazer o agendamento do atendimento pelo 
endereço https://agendaonline.curitiba.pr.gov.br, sendo: 

– Débitos inscritos em Dívida Ativa, protestados e em cobrança judicial – por meio do agendamento no 
endereço da agenda on-line, da Procuradoria-Geral do Município. 

– Débitos ainda não inscritos em dívida ativa – por meio do agendamento no endereço da agenda on-line, 
da Secretaria Municipal de Finanças de acordo com o departamento (ISS ou IPTU/TCL). 

Condições 

Os valores poderão ser pagos com até 100% de abatimento dos juros e da multa moratória ou parcelados 
em até 36 vezes, com descontos. Os débitos precisam ser vinculados a uma indicação fiscal, inscrição 
municipal ou número fiscal, inscritos ou não em dívida ativa. 

O programa de recuperação fiscal propõe cinco faixas de benefícios, a depender do parcelamento do saldo 
devedor. 

I – em parcela única com a exclusão de 100% do valor dos juros e 100% do valor da multa moratória; 

II – em até 6 parcelas com a exclusão de 90% do valor dos juros e 80% do valor da multa moratória, sem 
juros futuros; 

III – em até 12 parcelas com a exclusão de 70% do valor dos juros e 60% do valor da multa moratória, com 
juros de 0,5% ao mês ou fração; 

IV – em até 24 parcelas com a exclusão de 50% do valor dos juros e 40% do valor da multa moratória, com 
juros de 0,8% ao mês ou fração; 

V – em até 36 parcelas com a exclusão de 30% do valor dos juros e 20% do valor da multa moratória, com 
juros de 1% ao mês ou fração. 

Dúvidas podem ser esclarecidas pela Central 156. 

Divulgando – ISS Curitiba – Estão disponíveis novos assuntos para protocolo eletrônico via PROCEC 

Publicado em 18/02/2021 
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Clique aqui e acesse em pdf o Boletim Informativo nº. 2/2021 que trata sobre ISS Curitiba – Disponibilidade 
de Serviços em Meio Eletrônico. 

Informamos que a partir de 08/02/2021 estão disponíveis novos assuntos para protocolo eletrônico 
via PROCEC, são eles: 

AUTO DE INFRAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO/ RECURSO AO CMC 

ISS-FIXO – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO / RECURSO 

ISS FIXO – RECURSO À DECISÃO DE PEDIDO DE DESENQUADRAMENTO 

ISS FIXO – RECURSO À DECISÃO DE PEDIDO DE ENQUADRAMENTO 

ISS – RECURSO À DECISÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO 

Eles somam-se aos assuntos que já estavam disponíveis: 

ISS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO / COMPENSAÇÃO 

ISS FIXO – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO À OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 

ISS FIXO – PEDIDO DE DESENQUADRAMENTO 

REFIC 2020 – SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE DÉBITOS – ISS 

REGIME ESPECIAL DE EMISSÃO DE NFS-E 

Sendo assim, caso o contribuinte queira protocolar pedido referente a algum dos assuntos 
supramencionados deverá ser orientado a fazê-lo pelo PROCEC pelo link: http://procec.curitiba.pr.gov.br/ 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento de Curitiba 

Participe do sorteio de meia bolsa da BSSP para o MBA Contabilidade, Compliance & Direito 
Tributário 

Publicado em 18/02/2021 
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Novo presidente da CNPL visita o Sicontiba 

Publicado em 18/02/2021 

No dia 18 de fevereiro, Juarez Morona e Dirceu Vaz, presidente e vice do Sicontiba (Sindicato dos 
Contabilistas de Curitiba e Região), respectivamente, receberam a visita institucional do novo presidente da 
CNPL (Confederação Nacional das Profissões Liberais), Divanzir Chiminacio, para tratar de assuntos de 
interesse das entidades (atividades sindicais) e da classe contábil paranaense. 

 

À esquerda, Divanzir Chiminacio (presidente da CNPL). Ao centro, Juarez Morona (presidente do 
Sicontiba). À direita, Dirceu Vaz (vice-presidente do Sicontiba) 

Divanzir, que é ex-presidente do Sicontiba na gestão 2002 a 2004 e ex-presidente da Fecopar nas gestões 
2008 a 2019, foi eleito para o quadriênio 2021/2024 como vice-presidente da CNPL, todavia assumindo o 
comando da Confederação em uma situação triste e dolorosa, vindo a suceder o presidente eleito, saudoso 
Moisés Bortolotto, que iria assumir o cargo no início de 2021, no entanto falecido em 14/01/2021, vítima de 
complicações da COVID-19. 

A Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL é uma entidade de grau superior, que conta com 
uma estrutura sindical que abrange 31 federações filiadas, mais de 500 sindicatos representantes de 55 
profissões (dentre as quais a contabilidade) e de cerca de 15 milhões de profissionais em todo o País (dentre 
as quais  a categoria diferenciada dos profissionais da contabilidade brasileiros). 

Conheça um pouco mais sobre a CNPL: https://www.cnpl.org.br/ 

Contribuição Sindical 2021 - Faça o recolhimento e fortaleça o Sicontiba e a classe contábil 

Publicado em 24/02/2021 

Prezado(a) Profissional da Contabilidade, ➥ Comunicamos que o recolhimento da Contribuição Sindical 2021 poderá ser realizado até o 
dia 28/02/2021. ➤ No presente exercício de 2021, o valor aplicado para os profissionais liberais e autônomos é de R$ 
169,00 (cento e sessenta e nove reais), conforme aprovado em assembleia da CNPL e pelo Sicontiba. ➤ A guia de recolhimento é enviada pelo correio eletrônico. ➤ Conforme a legislação aplicada, a CSU poderá ser recolhida em favor da entidade sindical representativa 
da categoria profissional, independente de estar ou não associado(a) ao sindicato. 
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➥ Caso não tenha recebido a guia por qualquer motivo, pedimos que verifique a sua caixa de entrada de e-
mail (também o anti spam / lixo eletrônico) ou, não encontrando, solicite a GRCSU através do telefone (41) 
3077-3553 ou via e-mail: financeiro@sicontiba.com.br. ➤ No que se refere aos empregados, havendo autorização de pagamento, permanece na forma de desconto 
(folha de março) de 1 (um) dia de trabalhado e repasse (pelo empregador) em abril. ➥ Os sócios e proprietários de escritório de contabilidade, auditoria e perícia também poderão pagar a 
contribuição sindical ao SICONTIBA, na qualidade de profissional liberal – pessoa física. ➤ Assim, cumprindo com o que está determinado na legislação sindical, pedimos a atenção de Vossa 
Senhoria com o recolhimento no prazo legal, o que ajudará e fortalecerá ainda mais a classe contábil e a 
entidade, visando uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais da contabilidade. 

Veja alguns dos benefícios para quem opta pelo recolhimento: 

• Assessoria jurídica do Sicontiba para auxiliar e orientar em alguns assuntos. 
• Utilização de alguns convênios e parcerias, consulte-nos. 
• Precisando de um espaço com internet, computador, telefone, banheiros e sala para reunião, pode 

utilizar nossa estrutura da sede administrativa, pois o Sicontiba é a sua casa. ➤ Ressaltamos que o valor arrecadado com a contribuição sindical será utilizado tão somente para os fins 
legais e para as finalidades para as quais o Sindicato existe, pois representamos os profissionais de 29 
cidades e há 98 anos defendemos diariamente você profissional da contabilidade. ➤ Estamos a sua inteira disposição para esclarecimentos através do e-mail: financeiro@sicontiba.com.br. ➤ Valorize o SEU SINDICATO. Participe, Contribua e Fortaleça o NOSSO SICONTIBA. ➥ Certos de poder contar com a sua contribuição e colaboração. 

SICONTIBA – SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

 

Profissionais da Contabilidade – Fazendo a diferença! 

Publicado em 24/02/2021 
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Nós, profissionais contabilistas, temos nas mãos a capacidade de fazer a diferença! 

Uma empresa que possui um profissional especializado e dedicado, evita inúmeros problemas e tem sempre 
a organização necessária para crescer e obter bons resultados. Valorize a sua e a nossa classe contábil! 

Sicontiba e Entidades Contábeis requerem ao Governo do Paraná esclarecimentos sobre o Decreto 
6983 

Publicado em 01/03/2021 

 

 

Em ação coordenada com outras Entidades Contábeis paranaenses, dentre as quais o SICONTIBA, diante da 
publicação do Decreto 6.983 de 26/02/2021, que determina medidas restritivas de caráter obrigatório (de 
27/02 até 08/03) ante a pandemia da COVID-19, apresentando um rol mais restrito de atividades essenciais, 
suspendendo o funcionamento das demais atividades, foi questionado o Governo do Estado sobre a situação 
das Empresas Contábeis, visto que, para a surpresa geral dos profissionais da contabilidade, na nova lista não 
constou explicitamente atividades de contabilidade, em que pese no Decreto anterior de nº. 4.317/2020 ter o 
Governo incluído as atividades de contadores. 

Clique aqui e acesse o ofício direcionado ao Governador do Estado do Paraná, ao Chefe da Casa Civil e ao 
Secretário de Estado da Saúde. 

No mesmo sentido houve questionamento à Prefeitura Municipal de Curitiba. 

Clique aqui e acesse o informativo com um resumo das medidas divulgadas pelo Governo. 

As Entidades Contábeis paranaenses entendem que a contabilidade é atividade essencial e pedem que seja 
reafirmado esse entendimento, uma vez que declarado explicitamente nesse sentido pelo Governo Estadual 
logo após a eclosão da pandemia em 2020, além do que, pelo novo Decreto, há interpretação extensiva de 
que a contabilidade se insere no artigo 5º, parágrafo único, que prevê: 

““São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização de insumos 
necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das 
atividades essenciais.” (Destacamos) 

No expediente é mencionado: que boa parte das Empresas Contábeis já adotaram (total ou parcialmente) o 
serviço na modalidade de teletrabalho, sendo impossível todos trabalharem à distância; que os serviços 
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fisco-contábeis estão diretamente relacionados às atividades essenciais, inclusive perante as Receitas 
Estadual e Federal; que as atividades contábeis não podem parar; que o serviço está sobrecarregado de 
consultorias, solicitações e assessorias; que há diversas obrigações acessórias a serem cumpridas; que há 
diversos tributos a serem recolhidos; que no início de março iniciam milhares de atendimentos para a 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física; que é período de geração das guias FGTS e folha de 
pagamento; que nem todos os contribuintes conseguem digitalizar documentos; que no eventual caso da 
contabilidade não ser considerada essencial gerará uma caos, perda de arrecadação e prejuízos às 
empresas contábeis, aos contribuintes e ao próprio Governo. 

QUESTIONOU-SE: 

• As Empresas de Contabilidade estão inseridas dentre as atividades essenciais previstas no Decreto 
6.983? 

• As Empresas de Contabilidade são consideradas como atividades essenciais com base no parágrafo 
único do artigo 5º do Decreto 6.983? 

• As Empresas de Contabilidade podem manter seu funcionamento durante o período 27/02/2021 até 
08/03/2021, com atendimentos presenciais? 

• Caso não seja possível o atendimento ao público de clientes, ao menos os sócios e colaboradores 
podem trabalhar internamente nas Empresas de Contabilidade, respeitando medidas preventivas de 
saúde, como uso de álcool gel 70% e distância entre as mesas, evitando assim penalidades? 

Buscam-se informações claras e segurança jurídica para os mais de 32.000 profissionais da contabilidade 
paranaenses, bem como para que os serviços sejam executados dentro da legalidade. As Entidades 
contábeis permanecem atentas à situação que o caso requer, principalmente exigindo um esclarecimento por 
escrito, da parte Governo do Estado, de forma imediata. 

Trata-se de uma ação coordenada entre as seguintes entidades contábeis: CRCPR, FECOPAR, SICONTIBA, 
SESCAP-PR, SESCAP-LONDRINA e SESCAP-CAMPOS GERAIS. 

CURSOS on-line AO VIVO com descontos exclusivos – Agenda da 1ª quinzena de Março – Garanta já 
a sua vaga! 

Publicado em 01/03/2021 

 

Confira a agenda de cursos on-line ao vivo para março - 1ª quinzena! 

IMPERDÍVEL! Descontos exclusivos ao Sicontiba - Garanta já a sua vaga! 

• 09/03 - NOVO REGULAMENTO DO PIS E COFINS DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 1911/2019 
Professor: Julio Cesar Heyda 
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• 10/03 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
Professor: Julio Cesar Heyda 

• 11/03 - EFD REINF 1.5.1 – As mudanças no Leiaute e o Cronograma de Obrigatoriedade 
Professora: José Alfredo do Prado Junior 

• 12/03 - RETENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Contratação de Pessoas Físicas e 
Jurídicas e as Informações no E SOCIAL e EFD REINF 
Professor: José Alfredo do Prado Junior 

• 15/03 - NOVO E SOCIAL SIMPLIFICADO – Atualizado de acordo com o Manual S-1 
Professor: José Alfredo do Prado Junior 

Acesse o INFORMATIVO COMPLETO com as demais informações, valores e LINKs para inscrição: 

Realização: PRADO Treinamentos 

Apoio: SICONTIBA 
Defesa e valorização profissional 

Contabilidade como atividade essencial por extensão – Resposta da Secretaria de Saúde de Curitiba 

Publicado em 02/03/2021 

 

As Entidades Contábeis paranaenses unidas, dentre as quais o SICONTIBA, encaminharam ofício ao 
Prefeito Municipal de Curitiba, ao Secretário de Administração e à Secretária de Saúde, pedindo 
esclarecimentos em relação ao Decreto PMC nº. 400/2021 e ao Decreto PR 6983/2021, por não ter 
contemplado a contabilidade como atividade essencial de forma explícita no rol divulgado, pedindo a 
inclusão explícita ou resposta de que a atividade estaria inserida na cláusula de abertura (artigo 5º, parágrafo 
único), visando assim dar maior segurança jurídica aos representados. 

Por sua vez, em retorno à consulta, via e-mail da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, responderam 
nos seguintes termos: 

“Temos que, são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos 
insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços e das 
atividades essenciais. Isto significa que a lista de serviços essenciais do artigo 5º não é taxativa, não é 
exaustiva, já que o parágrafo único funciona como cláusula de abertura. Assim, são essenciais por extensão, 
por exemplo: 1. todos os consultórios de profissionais da saúde, considerando que são profissionais da 
saúde aqueles que exercem as atividades previstas na Portaria do Ministério da Saúde n.º 639, de 31/03/20, 
2. todos os escritórios que dão suporte aos estabelecimentos que prestam serviços essenciais, 3. repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, 4. cartórios, 5. ESCRITÓRIOS de advocacia e DE 
CONTABILIDADE. Quanto ao horário de funcionamento das atividades estabelecidas como essenciais, 
caso o estabelecimento não esteja elencado nas restrições previstas no Decreto, deverá seguir o artigo 12  
do Decreto Municipal 400/21. As medidas restritivas previstas neste decreto não poderão afetar o exercício 
e o funcionamento dos serviços e atividades essenciais, indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, previstos no Decreto Estadual n.º 6.983, de 26 de fevereiro de 2020, salvo na 
forma deste decreto. Secretaria Municipal da Saúde.” (DESTACAMOS) 
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O presidente do Sicontiba, Juarez Morona destacou: “Nada mais justo ser reafirmada a contabilidade como 
atividade essencial, ainda que nesse momento de forma extensiva. Nós, profissionais da contabilidade, 
donos de empresas contábeis, colaboradores, autônomos, todos que atuam nessa nobre profissão, sabemos o 
quão árduo é a atividade diária desempenhada, a qual é imprescindível inclusive para o bom funcionamento 
das empresas, organizações, municípios, estados e país“. 

Complementou Morona: “É fato também que muitas Empresas Contábeis já adotaram o formato de 
teletrabalho de forma total ou parcial, visando, em conjunto com toda a sociedade, buscar minimizar os 
efeitos devastadores da pandemia de COVID-19. Confio que as contabilidades em funcionamento estarão 
cumprindo com todos os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades“. 

As entidades ainda aguardam um retorno formal do Governo do Estado do Paraná quanto ao pedido de 
esclarecimento em relação ao Decreto 6983/2021. 

Tratou-se de mais uma ação coordenada entre as seguintes entidades contábeis: CRCPR, FECOPAR, 
SICONTIBA, SESCAP-PR, SESCAP-LONDRINA e SESCAP-CAMPOS GERAIS. 

Participe do sorteio de 2 meia bolsas da BSSP para o MBA Legislação & Auditoria Trabalhista-
Previdenciária 

Publicado em 04/03/2021 

 

DIRPF – Curso on-line ao vivo 16 e 17/03: Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – 
Atualizações para 2021 

Publicado em 05/03/2021 
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Homenagem do Sicontiba ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março 

Publicado em 08/03/2021 

 

CURSOS on-line AO VIVO com descontos exclusivos – Agenda da 2ª quinzena de Março – Garanta já 
a sua vaga! 

Publicado em 09/03/2021 

Confira a agenda de cursos on-line ao vivo para março - 2ª quinzena! 

IMPERDÍVEL! Descontos exclusivos ao Sicontiba - Garanta já a sua vaga! 

• 16/03 - RETENÇÕES NA FONTE 
Professora: Giseli Alves Silvente 

• 17/03 - CÁLCULOS DAS FOLHAS E RESCISÕES COMPLEMENTARES (4 pontos EPC) 
Professor: José Alfredo do Prado Junior 

• 22/03 - DCTF WEB - Aspectos práticos de análise e preenchimento (4 pontos EPC) 
Professor: José Alfredo do Prado Junior 

• 23/03 - EFD CONTRIBUIÇÕES - Escrituração Fiscal Digital PIS/PASEP/COFINS 
Professor: Julio Cesar Heyda 
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• 24/03 - HOLDING E PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 
Professor: Marcio Pasin Almeida 

• 25/03 - ABC DO ICMS PR - Atualizações para 2021 
Professor: Nikolas Duarte 

• 25/03 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - As novas regras trazidas pela Emenda Constitucional 
103/2019 
Professor: José Alfredo do Prado Junior 

Acesse o INFORMATIVO COMPLETO com as demais informações, valores e LINKs para inscrição: 

Realização: PRADO Treinamentos 

Apoio: SICONTIBA 
Defesa e valorização profissional 

Sicontiba apoia destinação do Imposto de Renda devido para projetos do Asilo São Vicente de Paulo 

Publicado em 12/03/2021 

 

O Sicontiba incentiva os profissionais da contabilidade, Empresas Contábeis e contribuintes a destinarem 
parte do Imposto de Renda (IR) devido a causas sociais, promovendo assim ações de cidadania fiscal. 

O Asilo São Vicente de Paulo tem projetos que podem mudar a vida de idosos, mediante a destinação de até 
3% do seu imposto a pagar. 

Um dos projetos é o denominado “A HUMANIZAÇÃO NO ACOLHIMENTO“, que irá garantir que as 150 
idosas continuem a receber atendimento multidisciplinar humanizado em 2021, garantindo seus direitos 
sociais e melhorando a qualidade de vida. Com a sua doação, conseguiremos financiar o pagamento de 
salários e encargos de profissionais essenciais ao atendimento diário como cuidadores de idosos, equipe de 
enfermagem, de cozinha, de limpeza e administrativo. O projeto ainda garantirá a aquisição de alimentos, 
produtos de higiene e limpeza, equipamentos de proteção individual necessários ao acolhimento 
institucional. 
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O prazo final para entregar a declaração (com a destinação dos 3% do imposto) é 30 de abril. 

COMO DESTINAR  3% DO SEU IMPOSTO A PAGAR (DIRETO NA DECLARAÇÃO)?  

Acesse o link específico com detalhes, clique aqui 

 

Maiores esclarecimentos 

Telefones: (41) 3330-6200 – (41) 98490-0170 

Confira a agenda de cursos do mês de março da Contador em Dia 

Publicado em 12/03/2021 

 

Sicontiba, CRCPR e Sescap-PR requerem à Prefeitura de Curitiba esclarecimentos sobre o novo 
Decreto 565 

Publicado em 13/03/2021 

 

Na manhã deste sábado, o SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), o CRCPR (Conselho 
Regional de Contabilidade do Paraná) e o SESCAP-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná), diante da publicação 
do Decreto 565 de 12/03/2021, que endurece (bandeira vermelha) as medidas restritivas a atividades e 
serviços (de 13/03 até 21/03) na cidade de Curitiba ante a pandemia da COVID-19, foi encaminhado um 
ofício com pedido de esclarecimentos sobre as atividades essenciais e um posicionamento oficial em relação 
às Empresas Contábeis, visto que mais uma vez, para a surpresa geral da classe contábil, na nova lista não 
constou explicitamente atividades de contabilidade, em que pese a resposta de 10 (dez) dias atrás da 
Secretaria da Saúde ter afirmado que os Escritórios de Contabilidade estavam inseridos em cláusula de 
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abertura como essenciais por extensão (atividade acessória e de suporte ao exercício e ao funcionamento dos 
serviços e atividades essenciais), conforme resposta abaixo recebida: 

“Temos que, são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte (…) relativa ao exercício e ao 
funcionamento dos serviços e das atividades essenciais. Isto significa que a lista de serviços essenciais do 
artigo 5º não é taxativa, não é exaustiva, já que o parágrafo único funciona como cláusula de abertura. 
Assim, são essenciais por extensão, por exemplo: (…). 2. todos os escritórios que dão suporte aos 
estabelecimentos que prestam serviços essenciais, (…). 5. ESCRITÓRIOS DE 
CONTABILIDADE. (…). Secretaria Municipal da Saúde.” (DESTACAMOS) 

Clique aqui e acesse o ofício direcionado ao Prefeito, à Secretária de Saúde e ao Secretário Municipal de 
Administração de Curitiba, no qual, dentre vários argumentos, também é colocado o entendimento de que a 
contabilidade está diretamente relacionada ao processamento de dados e às necessidades inadiáveis da 
comunidade (contribuintes, empresários, empresas, organizações e afins, até mesmo perante os órgãos 
públicos). 

As Entidades Contábeis entendem que a atividade fisco-contábil (contabilidade) é essencial (já passou da 
hora de constar de forma explícita em decretos) e pedem que seja reafirmado esse entendimento (sem a 
suspensão do funcionamento), ainda que pela interpretação como imprescindível por extensão. 

Buscam-se informações claras e segurança jurídica para aproximadamente 10.000 (dez mil) profissionais da 
contabilidade curitibanos, bem como para que os serviços sejam executados dentro da legalidade. 

Permanecemos atentos à situação que o caso requer, principalmente exigindo um esclarecimento breve, da 
parte do Executivo municipal, diante da urgência. 

Trata-se de uma ação coordenada entre as seguintes entidades contábeis: CRCPR, SICONTIBA e SESCAP-
PR. 

Entidades requerem às Prefeituras da Região Metropolitana o reconhecimento da essencialidade da 
atividade contábil 

Publicado em 16/03/2021 

 

Depois de Curitiba (Decreto 565 de 12/03/2021) ter estabelecido novas medidas restritivas (bandeira 
vermelha) em decorrência da pandemia de Covid-19, as prefeituras de diversos municípios da Região 
Metropolitana da capital também determinaram restrições mais rígidas a atividades e circulação de 
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pessoas, umas por regras próprias (decretos municipais), outras aderindo a mesma linha de Curitiba ou do 
Governo do Estado do Paraná. 

Como consequência, há grande dificuldade dos profissionais da contabilidade em saber o que está ou não 
liberado em cada cidade, em especial se as Empresas Contábeis podem exercer a atividade normalmente, já 
que as regras não são uniformes. Um exemplo em que fica clara a contabilidade como atividade essencial é o 
Decreto de São José dos Pinhais nº. 4.240 de 15/03/2021, em que consta de forma explícita como atividade 
essencial “atividades de advogados e contadores que não puderem ser prestadas por meio de trabalho 
remoto“. 

Clique aqui e acesse o ofício direcionado à ASSOMEC (Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba), às Prefeituras e às Secretarias Municipais de Saúde que compõe a Região 
Metropolitana de Curitiba, no qual se requer um retorno formal, com o reconhecimento da atividade fisco-
contábil (contabilidade) como atividade essencial. 

No requerimento é ressaltado que a Prefeitura Municipal de Curitiba e o Governo do Estado já 
declaram (mais de uma vez) que a atividade de contabilidade é essencial, para efeitos dos decretos de 
medidas restritivas (permitindo assim o funcionamento regular), seja de forma explícita, seja de forma 
extensiva, considerando as atividades fisco-contábeis como acessórias e de suporte ao exercício e ao 
funcionamento dos serviços e das atividades essenciais. 

As Entidades Contábeis entendem que a atividade fisco-contábil (contabilidade) é essencial (já passou da 
hora de constar de forma explícita em decretos) e pedem que seja reafirmado esse entendimento de forma 
escrita. 

Buscam-se também informações claras e segurança jurídica para aproximadamente 3.500 (três mil e 
quinhentos) profissionais da contabilidade atuantes na Região Metropolitana de Curitiba, bem como para que 
os serviços sejam executados dentro da legalidade. 

Permanecemos atentos à situação que o caso requer, principalmente exigindo um esclarecimento breve, da 
parte das Prefeituras, diante da urgência. 

Trata-se de uma ação coordenada entre as seguintes entidades contábeis: CRCPR, SICONTIBA e SESCAP-
PR. 

Fórum da Mulher Contabilista – 17 de março – Participe! Inscrições gratuitas 

Publicado em 16/03/2021 

                            

Contabilidade é atividade essencial em Curitiba para efeitos do Decreto 565 

Publicado em 17/03/2021 
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O SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e região), o CRCPR (Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná) e o SESCAP-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná) encaminharam ofício ao 
Prefeito Municipal de Curitiba, ao Secretário de Administração e à Secretária de Saúde, pedindo 
esclarecimentos em relação ao Decreto PMC nº. 565/2021, visto que mais uma vez a contabilidade não 
constou de forma explícita como atividade essencial no rol transcrito, pedindo a inclusão explícita ou 
resposta de que a atividade está inserida na interpretação da norma. 

Foi mencionado que em decreto anterior houve resposta da Secretaria de Saúde de Curitiba favorável de que 
os escritórios de contabilidade estavam inseridos em cláusula de abertura como essenciais por extensão 
(atividade acessória e de suporte ao exercício e ao funcionamento dos serviços e atividades essenciais), 
sendo que, dentre os argumentos utilizados, as Entidades também alegaram que para os efeitos do atual 
decreto 565 os serviços fisco-contábeis estariam diretamente relacionados ao processamento de dados e às 
necessidades inadiáveis da comunidade (contribuintes, empresários, empresas, organizações e afins, até 
mesmo perante os órgãos públicos). 

Por sua vez, em retorno à consulta, via e-mail da Secretaria do Governo Municipal de Curitiba de 
16/03, responderam nos seguintes termos: 

“Conforme orientações da Secretaria de Municipal de Saúde e do Gabinete do Prefeito, informamos que as 
atividades prestadas pelos contadores são essenciais e estão incluídas na interpretação do Decreto nº.  565 
de 12 de março de 2021. A formalização dessa informação será enviada, oficialmente, amanhã pela 
Secretaria Municipal de Saúde, através do protocolo gerado pela solicitação do SICONTIBA. 
Permanecemos à disposição. Assessoria de Governo – Secretaria do Governo 
Municipal.” (DESTACAMOS) 

Clique aqui e acesse a Informação 176/21, assinada pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, sob o timbre 
da Prefeitura Municipal de Curitiba – Secretaria Municipal da Saúde – Centro de Saúde Ambiental, em 
que menciona que: 

“(…). O referido Decreto em seu Artigo 5º elenca os serviços e as atividades essenciais que poderão  
funcionar no período de sua vigência, e dentre eles são considerados os serviços relacionados à tecnologia 
da informação as quais dão suporte para atividades essenciais previstas neste decreto, como é o caso da 
atividade de contabilidade.”  

O presidente do Sicontiba, Juarez Morona destacou: “Já havíamos recebido resposta pela essencialidade da 
contabilidade no anterior Decreto, todavia com o Decreto 565 não constou mais a cláusula de extensão, 
nem de forma explícita, motivo pelo qual foi necessário pedir a reafirmação do posicionamento da 
prefeitura, visando ao final dar mais segurança jurídica para que as empresas contábeis possam abrir e 
trabalhar normalmente, respeitando os protocolos de saúde.”  

Complementou Morona: “Agradecemos a Secretaria de Saúde pelo retorno formal com a resposta positiva 
ao pleito da classe contábil, ressaltando que estamos sensibilizados com o aumento do número de casos 
COVID-19 e em especial com as inúmeras vidas ceifadas por esse vírus devastador, o qual inclusive atingiu 
familiares e colegas de profissão, motivo pelo qual também compartilhamos do clamor por priorização das 
atividades no  formato de teletrabalho (de forma total ou parcial), para aqueles em que seja possível e 
adequado atuar desse modo, salientando que muitos escritórios já adotaram esse formato”. 

Tratou-se de mais uma ação coordenada entre as seguintes entidades contábeis: CRCPR, SICONTIBA, e 
SESCAP-PR. 
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A importância do Certificado Digital 

Publicado em 18/03/2021 

 

Algumas empresas ainda se perguntam qual a necessidade do certificado digital. Vale reforçar que sem o 
certificado, as empresas ficam impedidas de enviar ao governo as informações trabalhistas, previdenciárias e 
fiscais. 

Confira mais informações no portal Contábeis: http://bit.do/fNYZv 

Clique aqui e acesse a página do Sicontiba sobre a certificação Solução Digital. 

Indique certificado digital no Sicontiba e tenha vantagens: (41) 98512-6134 ou e-
mail: curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br 

SICONTIBA 
Defesa e valorização profissional 

 (41) 3077-3553 / (41) 99983-0074  

sicontiba@sicontiba.com.br  

Avenida Senador Souza Naves, 381, Alto da Rua XV – Curitiba-PR 

Decreto 600/2021 em Curitiba inclui de forma explícita contabilidade como essencial 

Publicado em 19/03/2021 

Até o dia 28 de março passa a valer em Curitiba as regras do Decreto Municipal nº. 600/2021, de 19 de 
março, que dispõe sobre medidas restritivas a atividades e serviços para o enfrentamento da Emergência em 
Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico do novo Coronavírus (COVID-19) e a situação de Risco 
Alto de Alerta – Bandeira Vermelha, conforme Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba. 

Após tratativas com a PMC, para evitar maiores dúvidas, enfim consta de forma explícita a contabilidade 
como atividade essencial, conforme artigo 5º, XXXIV transcrito: 

“Art. 5º Os seguintes serviços e atividades essenciais poderão funcionar para atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade: (…) 

XXXIV – atividades de contabilidade, exercidas por contadores e técnicos em contabilidade e de 
administração de condomínios.”  
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Concomitantemente as Entidades contábeis paranaenses lançaram um Manifesto pela anistia das multas e 
penalidades, buscando inclusive o reconhecimento e a inclusão expressa nos atos normativos restritivos 
(federal/estadual/municipais) dos serviços de contabilidade como sendo serviço essencial. 

Ainda se aguardam os retornos oficiais de algumas prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba. 

As Entidades Contábeis (SICONTIBA, CRCPR e SESCAP-PR) permanecem atentas e cobrando um 
posicionamento de todas as prefeituras, para que os profissionais da contabilidade tenham segurança 
jurídica para continuar exercendo suas atividades em benefício de toda a sociedade, isso sem deixar de 
recomendar a priorização das atividades no formato de teletrabalho (de forma total ou parcial), para 
aqueles em que seja possível e adequado atuar desse modo. 

Pinhais altera decreto para constar de forma expressa Contabilidade como atividade essencial 

Publicado em 19/03/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Pinhais, no dia 19 de março, por sua Secretária de Saúde e por sua Diretora do 
Departamento de Vigilância em Saúde, retornou formalmente ao ofício conjunto nº. 10/2021 das Entidades 
Contábeis (SICONTIBA, CRCPR e SESCAP-PR) para informar que no Decreto nº. 223/2021, modificado 
pelo Decreto 226/2021, passou a constar de forma explícita no rol de serviços e atividades essenciais a 
CONTABILIDADE, da seguinte forma: 

Artigo 5º. Os seguintes serviços e atividades essenciais poderão funcionar para atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade: (…) 

LXVII – atividades e serviços de contabilidade que não puderem ser prestadas por meio de trabalho remoto. 

Clique aqui e acesse o Ofício nº 134/2021 – SEMSA/DEVIS recebido. 

No mesmo sentido São José dos Pinhais já tinha adotado de forma expressa a contabilidade como serviço 
essencial. 



 

74 

Tratou-se de mais uma ação coordenada entre as seguintes entidades contábeis: CRCPR, SICONTIBA e 
SESCAP-PR. 

Concomitantemente as Entidades contábeis paranaenses lançaram um Manifesto pela anistia das multas e 
penalidades, buscando inclusive o reconhecimento e a inclusão expressa nos atos normativos restritivos 
(federal/estadual/municipais) dos serviços de contabilidade como sendo serviço essencial. 

Ainda se aguardam os retornos oficiais de algumas prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba. 

As Entidades Contábeis (SICONTIBA, CRCPR e SESCAP-PR) permanecem atentas e cobrando um 
posicionamento de todas as prefeituras, para que os profissionais da contabilidade tenham segurança jurídica 
para continuar exercendo suas atividades em benefício de toda a sociedade, isso sem deixar de recomendar 
a priorização das atividades no formato de teletrabalho (de forma total ou parcial), para aqueles em que seja 
possível e adequado atuar desse modo. 

Empresários contábeis defendem continuidade das medidas de auxílio 

Publicado em 25/03/2021 

 

Do ponto de vista dos Empresários Contábeis, as medidas de auxílio são importantes para estimular a 
retomada da economia. 

Confira a matéria de Amanda Oliveira no portal do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC): http://bit.do/fNY2V 

Prestação de contas de 2020 do Sicontiba é aprovada em assembleia virtual com associados 

Publicado em 25/03/2021 
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O Presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Juarez Morona, presidiu a assembleia 
on-line do sindicato (realizada em 24 de março) que, dentre outros itens de relevância, teve por discussão 
central o relatório de prestação de contas das atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em 2020 e a análise 
das demonstrações contábeis, sendo aprovados por unanimidade pelos associados presentes. 

A referida assembleia se deu de forma virtual (via aplicativo ZOOM), possibilidade prevista no estatuto, 
contando com a presença de associados, diretores, delegados, inclusive tendo a participação de ex-
presidentes da entidade, Hugo Catossi  e Narciso Doro. 

 

O diretor de administração, José Carlos Lada, leu o edital de convocação e a ordem do dia, informando que 
o Conselho Fiscal previamente havia referendado, via parecer favorável, o encaminhamento à assembleia 
para deliberação pelos associados. 

Na oportunidade foi apresentado pelo presidente Juarez Morona o relatório (com 163 páginas) que traz 
as principais iniciativas e trabalhos realizados pela diretoria do Sicontiba no ano passado, como, por 
exemplo: celebração de 19 Acordos Coletivos de Trabalho firmados (empresas contábeis, Copel, Sanepar, 
entre outros); 77 cursos e treinamentos realizados nos formatos presencial/on-line/gravado (como realizador 
ou apoiador); parcerias em palestras, lives e eventos de interesse da classe contábil (como realizador ou 
apoiador); 50 homologações de transferências de escrita; diversos atendimentos da assessoria jurídica e do 
canal de ouvidoria; representações da diretoria; novas parcerias e convênios celebrados; melhorias 
executadas na sede administrativa; os ajustes, investimentos e revitalizações realizados na Sede Campestre 
Irineu Zanuzzo; bem como as diversas ações em defesa e valorização dos profissionais da contabilidade, 
dentre as quais as várias reuniões realizadas e as diversas reivindicações junto às autoridades nas esferas 
federal/estadual/municipais, apresentando sugestões da classe contábil e exigindo soluções, menos 
burocratização, não instabilidade de plataformas e melhorias nos procedimentos e no atendimento aos 
profissionais da contabilidade e contribuintes. 

Destaca-se também a forte atuação do Sicontiba em um ano atípico de pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19), o qual rapidamente se adaptou no âmbito interno e nos serviços oferecidos, fazendo ampla 
divulgação de assuntos relacionados ao período de estado de calamidade pública, e mais, a 
exemplo: chancela sindical em 81 acordos relacionados ao Programa Emergencial de Manutenção de 
Emprego e Renda; centenas de assessorias e consultorias sobre as medidas anunciadas pelo Governo 
(trabalhistas/tributárias/medidas restritivas e afins); respeito às recomendações sanitárias; campanha de 
arrecadação de alimentos; diversos ofícios e reivindicações (várias realizadas em ações coordenadas com as 
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entidades contábeis unidas, dentre elas o CRCPR e o SESCAP-PR) pleiteando prorrogações de prazos para 
cumprimento de obrigações acessórias e recolhimento de tributos, linhas de créditos, possibilidade de 
parcelamentos de dívidas e de isenção de multas, pedidos de diminuição ou até mesmo a isenção de alíquotas 
de alguns impostos, requerimento de reconhecimento da contabilidade como atividade essencial, dentre 
outras tantas atividades, alcançando sucesso em boa parte dos requerimentos. 

Por sua vez, o diretor de finanças, José Eurides, fez uma apresentação das contas do Sicontiba em 2020, 
fazendo um comparativo do orçamento proposto com o realizado até 31/12/2020, demonstrando receitas e 
despesas, apresentando gráficos, sanando as dúvidas dos presentes. 

Para ter acesso aos documentos, clique sobre os links: 

Balanço Patrimonial + 

Demonstração de Resultado do Exercício + 

Demonstração de Fluxo de Caixa + 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido + 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020 + 

Toda a documentação fica disponível no portal da transparência, clique aqui e confira. 

Os associados destacaram os excelentes resultados alcançados no primeiro ano da Gestão 2020/2022. 

Disse o presidente Juarez Morona: “Agradeço os associados, os membros da diretoria executiva e do 
conselho fiscal, os ex-presidentes, os delegados sindicais, às entidades parceiras, os funcionários e 
colaboradores do Sicontiba, sem vocês esse primeiro ano de gestão não teria alcançado tantos êxitos. 
Lembro também da nossa contadora Tassiane Doro e faço uma menção especial de parabenização ao 
Diretor de Finanças, José Eurides, pelo zelo e responsabilidade com a parte financeira da entidade e pela 
excelente apresentação aos associados. Agradeço também pelos elogios, críticas, sugestões e grande 
procura dos profissionais da contabilidade para juntos buscarmos soluções para os problemas e 
dificuldades que nossos colegas de profissão enfrentam diariamente, ainda mais em tempos de pandemia. “ 

Complementou Morona: “Pelos números apresentados é possível visualizar que, mesmo no ano do 
surgimento da pandemia mundial, indo na contramão da crise obtivemos superávit e aumento do quadro 
associativo, o que para nós é motivo de extrema satisfação, motivando-nos ainda mais em agir com 
coragem, ousadia e responsabilidade, visando atender os pleitos e os interesses dos profissionais da 
contabilidade de Curitiba e Região Metropolitana.“ 

Por fim, Morona ainda comentou sobre o momento delicado que atravessamos em decorrência da 
continuidade e agravamento da pandemia, o que exige um momento de reflexão, cuidados redobrados, 
adaptação, reinvenção e superação dos desafios. Ponderou que há uma enorme dificuldade em achar o 
equilíbrio entre preservar a saúde e evitar o desastre econômico,  registrando o nosso compromisso: 

“Vamos manter o bom ânimo e atravessar essa fase nos unindo cada vez mais (ainda que com menos 
contato pessoal), nos reinventando, perseverando em trabalho e solidariedade, visando o bem da nossa 
nobre classe contábil, dos nossos familiares, colegas de profissão e da sociedade como um todo, superando 
assim os desafios vindouros. Contem conosco para juntos sermos mais fortes.” 

Participe das assembleias, participe do seu sindicato, o nosso Sicontiba, pois juntos somos + 

Comitê Gestor adia pagamentos dos tributos do Simples por 3 meses e Prefeitura de Curitiba age no 
mesmo sentido 

Publicado em 25/03/2021 
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Após anúncio do Ministério da Economia, conforme a Resolução CGSN nº. 158, de 24/03/2021, tendo em 
vista a continuidade e agravamento da crise econômica provocada pela pandemia COVID-19, ficam 
prorrogados o prazo de pagamento de tributos no âmbito do Simples Nacional, especificamente em relação 
aos pagamentos dos tributos de abril, maio e junho, os quais poderão ser feitos a partir de julho e em até 6 
parcelas. 

 

Com a decisão, os pagamentos dos tributos do Simples Nacional ficarão da seguinte forma: 

– o período de apuração março de 2021, com vencimento original em 20 de abril de 2021, poderá ser pago 
em duas quotas iguais, com vencimento em 20 de julho de 2021 e 20 de agosto de 2021; 

– o período de apuração abril de 2021, com vencimento original em 20 de maio de 2021, poderá ser pago em 
duas quotas iguais, com vencimento em 20 de setembro de 2021 e 20 de outubro de 2021; e 

– o período de apuração maio de 2021, com vencimento original em 21 de junho de 2021, poderá ser pago 
em duas quotas iguais, com vencimento em 22 de novembro de 2021 e 20 de dezembro de 2021. 

Ao todo, 17 milhões de contribuintes do Simples Nacional poderão prorrogar seus tributos. Com isso, o 
recolhimento de R$ 27,8 bilhões de reais devem ser postergados. 

Os seguintes tributos estão incluídos no pagamento unificado que compõe o Simples 
Nacional: IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica); IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados);  
CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido); Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social); Pis/Pasep (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público); CPP (Contribuição Previdenciária Patronal). 

Além disso, também devem ser prorrogados o ICMS em âmbito estadual e o ISS no âmbito municipal. 
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Por sua vez, a Prefeitura Municipal de Curitiba já publicou nota informando que prorrogará o prazo de 
vencimento do pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para empresas 
enquadradas no Simples Nacional e ao Microempreendedor Individual (MEI).  

A medida valerá para todos os contribuintes sediados no município nesses regimes – 181.606 empresas no 
Simples Nacional e MEIs. Com a mudança, o calendário de vencimento de abril a junho foi adiado em 90 
dias. O impacto financeiro é de cerca de R$ 80 milhões. 

O período de apuração do ISS de março de 2021, com vencimento original em abril de 2021, fica 
prorrogado para 20 de julho e poderá ser pago em duas parcelas iguais, sendo a primeira em 20 de julho e 
a segunda em 20 de agosto de 2021. 

O período de apuração de abril de 2021, com vencimento original em 20 de maio de 2021, fica prorrogado 
para 20 de setembro e poderá ser pago em duas parcelas iguais, em 20 de setembro e 20 outubro de 2021. 

O período de apuração de maio de 2021, com vencimento em 21 junho de 2021, fica prorrogado para 22 de 
novembro e poderá ser pago em duas parcelas, com vencimento em 22 de novembro e 20 de dezembro de 
2021. 

ISS-FIXO 

A Prefeitura também determinou a prorrogação do prazo de vencimento das parcelas do ISS-Fixo. As 
parcelas que venceriam em 12/04/2021, 10/05/2021 e 10/06/2021 ficam prorrogadas 
para 12/07/2021, 10/09/2021 e 10/11/2021, respectivamente e ficam mantidos os prazos de vencimento das 
parcelas seguintes. Serão beneficiados com a medida 15.581 profissionais autônomos e sociedades 
profissionais.  

________________________ 

Juarez Morona, presidente do Sicontiba, comentou: “Aguardamos agora que o Estado do Paraná também vá 
no mesmo caminho, minimizando transtornos aos profissionais da contabilidade, pois desmembrar cada 
parcela por município, estado e federação, sempre é um grande problema.”  

Recentemente, as entidades contábeis paranaenses, entre elas o SICONTIBA, encaminharam o “Manifesto 
nacional em defesa da classe contábil” ao governo federal e a todos os parlamentares da bancada paranaense 
em Brasília, solicitando a prorrogação de prazo dos tributos em função da crise provocada pela pandemia. 

Parabéns Curitiba – 328 anos em 29/03/2021 

Publicado em 29/03/2021 
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Queremos parabenizar Curitiba pelos 328 anos de história! 

Agradecemos por fazer parte dessa história de conquistas e desenvolvimento, especialmente ao segmento 
contabilista de Curitiba. 

Desejamos que os próximos anos sejam promissores e trabalharemos diariamente para que isso se torne 
possível. 

SICONTIBA 
Defesa e valorização profissional 

SICONTIBA e SESCAP-PR assinam acordo que viabiliza às empresas contábeis a redução de jornada 
e salários 

Publicado em 29/03/2021 

 

O SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e região) e o SESCAP-PR (entidade patronal), por 
seus presidentes, assinaram TERMO DE ACORDO PARA VIABILIZAÇÃO DA REDUÇÃO DE 
JORNADA DE TRABALHO E CONSEQUENTE REDUÇÃO DE SALÁRIOS PARA AS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. 

Clique aqui e acesse a íntegra do acordo, com vigência a partir de 01º de abril de 2021, aplicável apenas por 
90 (noventa) dias, mais especificamente para as competências de ABRIL, MAIO e JUNHO/2021. 

O referido acordo permite às empresas contábeis a redução da jornada de trabalho e a consequente redução 
proporcional dos salários até o limite de 50%, havendo contrapartida de garantia no emprego pelo dobro do 
período de redução. 

Para tanto, dentro da empresa interessada há que se ter a anuência dos trabalhadores representados pelo 
SICONTIBA, bem como o pedido de celebração de acordo coletivo deverá ser encaminhado 
para assessoriajuridica@sicontiba.com.br 

Concomitantemente, no caso de eventual nova regra ou programa (Benefício Emergencial) ser editado pelo 
Governo Federal sobre o assunto de redução jornada/salário, o acordo coletivo perderá vigência, aplicando 
os efeitos tão somente enquanto não viger o ato normativo federal. 

A medida faz parte das iniciativas para evitar demissões neste período da crise provocada pela continuidade 
e agravamento da pandemia COVID-19. 

Divulgando – Prefeitura de Curitiba: Novo Portal de Certidões de Débitos Municipais 

Publicado em 30/03/2021 

 

O Portal para emissão de certidões de débitos da Prefeitura de Curitiba mudou! 
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Confira na íntegra o Boletim Informativo nº 3/2021-SMFF sobre o novo Portal para emissão de certidões 
municipais. 

As principais inovações do novo Portal são: 

* Usuário terá sempre uma certidão. 

*Usuário terá acesso online aos débitos que impedem a emissão de CND. Para isto ele será direcionado 
para uma área de acesso restrito ou com necessidade de confirmação de dados. 

* Criação da certidão de ausência de cadastro de CPF ou CNPJ. 

* A extinção da Certidão de Regularidade de ISS que foi substituída pela Certidão de Débitos de Pessoa 
Física ou de Pessoa Jurídica. 

* Manual “Tutorial” criado para auxiliar o usuário na utilização do Portal. 

 Acesse o Portal clicando aqui: https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/ 

 Fonte: Francisco de Assis Inocêncio – Superintendente Fiscal Diretor do ISS de Curitiba. 

DEFIS – Entrega prorrogada para 31 de maio 

Publicado em 30/03/2021 

 

A Receita Federal informa que, em função dos impactos da pandemia da covid-19, foi prorrogado para o dia 
31 de maio de 2021 o prazo para apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 
(Defis), referente ao ano-calendário 2020. 

Clique aqui e acesse a RESOLUÇÃO CGSN Nº 159, de 29 de março 2021, que prorroga, excepcionalmente, 
o prazo. 

Com essa medida, as empresas do Simples ganham mais prazo para apresentar a Defis, salientando-se que 
todas as empresas do regime simplificado, exceto MEI, devem entregar essa declaração. 

A prorrogação não se aplica à declaração mensal realizada por meio do PGDAS-D,  cujo prazo de entrega 
está previsto no  art. 18,  § 15-A da LC n° 123 de 14 de dezembro de 2006, sujeitando-se a multa por atraso na 
entrega da declaração nos termos do art. 38-A. 

Feliz Páscoa! 

Publicado em 01/04/2021 
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Desejamos a todos um excelente domingo de Páscoa! 

Que nesse feriado todos possam descansar e aproveitar a família, contando boas histórias e aproveitando a 
delícia de estar ao lado daqueles que amamos! 

Juarez Morona 

Presidente do Sicontiba 

Confira a agenda de cursos do mês de abril da CONTADOR EM DIA 

Publicado em 07/04/2021 
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Cursos Online GRAVADOS Descomplicont - Assista por 4 meses em qualquer horário 

Publicado em 08/04/2021 

 

WhatsApp (41) 99857-0011 

Plantão de Bolsas 40% Desconto MBA Legislação Trabalhista Previdenciária - BSSP 

Publicado em 08/04/2021 

Olá profissional do Departamento Pessoal, tudo bem? 

Quer uma bolsa de ESTUDOS com + 40% Desconto? 

Que tal  você cursar a melhor especialização da área e ter aula de forma presencial / on-line com quem está 
construindo a Legislação Trabalhista do Brasil, fiscalizando e realizando aplicação dela, os nosso professores 
são as maiores referências desta  área no País. 

Mude a sua vida e os seus negócios em 2021 aproveite a oportunidades que a vida está lhe apresentando 
hoje. 

QUERO BOLSA 

Adiado o prazo de entrega da DIRPF - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 

Publicado em 12/04/2021 

 

Os contribuintes poderão enviar a declaração e realizar o pagamento da primeira cota do imposto até o dia 31 
de maio de 2021. 
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A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 12 de abril de 2021, a Instrução 
Normativa RFB nº 2.020, de 9 de abril de 2021 que alterou o prazo final de entrega da Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Física referente ao exercício 2021, ano calendário, 2020, do dia 
30 de abril para o dia 31 de maio de 2021. 

Em razão do adiamento, o cidadão que deseje pagar o imposto via débito automático desde a 1ª cota deverá 
solicitá-lo até o dia 10 de maio. Quem enviar a declaração após esta data deverá pagar a 1ª cota por meio 
de DARF, gerado pelo próprio programa, sem prejuízo do débito automático das demais cotas. 

Para aqueles que não optarem pelo débito automático, os DARFs de todas as cotas poderão ser emitidos 
pelo programa ou pelo Extrato da Declaração, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), 
acessado através do site da Receita Federal em www.gov.br/receitafederal. 

Também foram prorrogados para 31 de maio de 2021 os prazos de entrega da Declaração Final de Espólio 
e da Declaração de Saída Definitiva do País, assim como, o vencimento do pagamento do imposto relativo 
às declarações. 

As prorrogações foram promovidas como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia do 
Coronavírus (Covid-19). A medida visa proteger a sociedade, evitando que sejam formadas aglomerações 
nas unidades de atendimento e demais estabelecimentos procurados pelos cidadãos para obter documentos 
ou ajuda profissional. Assim, a Receita Federal contribui com os esforços do Governo Federal na 
manutenção do distanciamento social e diminuição da propagação da doença. 

Para facilitar ainda mais o acesso do cidadão às informações, a Receita Federal disponibiliza diversos 
serviços que podem ser obtidos sem sair de casa. Acessando o e-CAC com uma conta gov.br, o cidadão tem 
acesso, por exemplo, aos seus comprovantes de rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, à 
cópia da última Declaração de Imposto de Renda entregue e à Declaração Pré-Preenchida. 

A Declaração Pré-Preenchida está disponível de forma online para todos os cidadãos que possuam 
uma conta gov.br de nível prata ou ouro. Utilizando este serviço, a declaração já vem preenchida com os 
dados que a Receita Federal possui. São utilizadas informações das fontes pagadoras (DIRF), médicos e 
planos de saúde (DMED) e atividades imobiliárias (DIMOB), além das informações já prestadas na 
Declaração de Imposto de Renda do ano anterior. Assim, basta revisar os dados, adicionar informações 
novas ou que estiverem faltando e enviar. 

Passo-a-Passo para fazer a Declaração Pré-Preenchida 

1. Acesse o e-CAC com uma conta gov.br (clique para saber como); 
2. Busque a opção Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Preencher Declaração 

Online; 
3. Clique no símbolo “+” no cartão de 2021 e em seguida em Iniciar com a declaração pré-

preenchida. 

Para acessar a declaração pré-preenchida o usuário deve estar com o app Meu Gov.Br instalado no seu 
celular ou tablet e com a configuração de verificação de duas etapas habilitada. 

Para saber mais sobre a Declaração de Imposto de Renda acesse:  

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda 

Webinar BSSP gratuito – ATUALIDADES TRABALHISTAS – DP de Elite – 20 de abril – 19h00 – 
Participe! 

Publicado em 12/04/2021 
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Campanha | Contrate um Profissional da Contabilidade para declarar de forma correta o seu 
IMPOSTO DE RENDA 

Publicado em 13/04/2021 
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Curso gravado de ECD 2020 entrega 2021 – Com MÓDULO NA PRÁTICA 

Publicado em 21/04/2021 

 

Plantão de Bolsas | BSSP MBA Contabilidade, Compliance e Direito Tributário 

Publicado em 22/04/2021 

 

Dia dos Profissionais da Contabilidade – 25 de abril – Confira a mensagem do SICONTIBA 

Publicado em 23/04/2021 

 



 

86 

Clique na imagem ou no link abaixo e confira a mensagem gravada do SICONTIBA para você, colega 
profissional da contabilidade: 

 

Em 25 de abril comemora-se em todo o Brasil o Dia do Contabilista. A data foi criada em 1926 durante um 
almoço realizado em São Paulo em homenagem ao Senador João Lyra, que havia consolidado conquistas da 
Classe no Senado Federal. 

Aos poucos, as comemorações foram ganhando força em todos os estados até essa data se tornar nacional. 

Atualmente, o dia 25 de abril é utilizado pelas várias entidades representativas do meio contábil e pelas 
escolas como uma oportunidade para congregar os profissionais e refletir sobre o presente e futuro da 
Contabilidade no Brasil. 

Parabenizamos e agradecemos a todos os profissionais da contabilidade, com os quais partilhamos as honras, 
os desafios e as alegrias dessa profissão. 

SICONTIBA 
Defesa e valorização profissional 

Convidamos você para uma grande ação de SOLIDARIEDADE pela VIDA 

Publicado em 26/04/2021 

Campanha de Solidariedade pela VIDA 

Sicontiba e Solução Digital 
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(Design Gráfico de autoria de Tommy Omori) 

O SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região) e a certificadora SOLUÇÃO 
DIGITAL estão promovendo uma CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS para ajudar a 
quem mais precisa nesse momento de crises sanitária e econômica pela qual passa o país. 

A campanha também conta com o apoio do IPMCONT (Instituto Paranaense da Mulher Contabilista). 

!! É ISSO MESMO !! 

Doando apenas 1 kg de ALIMENTO NÃO PERECÍVEL concorre a 3 sorteios no valor de R$ 200,00 cada, 
que serão arcados pela Solução Digital. 

Ex.: doando 1 kg concorre com 1 número recebido. 

Ex.: doando 20 kg concorre com 20 números recebidos. 

Obs.: as datas dos sorteios serão previamente divulgadas, serão gravados em vídeo e entraremos em contato 
para avisar o ganhador. 

!! VULNERABILIDADE SOCIAL !! 

A população em situação de rua e outros grupos vulnerabilizados (ex.: autônomos, pequenos comerciantes, 
dentre outros ofícios) têm sofrido não só com os riscos da pandemia, mas com a falta de recursos financeiros 
para adquirir alimentos, materiais de higiene e limpeza. 

SEJA SOLIDÁRIO(A) 

!! COMO FUNCIONA !! 

FOCO DE CONSCIENTIZAÇÃO: Aos clientes da certificação digital. Aos profissionais da contabilidade. 
Às empresas contábeis. Aos respectivos colaboradores e clientes. Todos podem participar! 

Ao vir o CONTABILISTA ou o CLIENTE fazer a certificação digital, entregar a doação de alimentos não 
perecíveis, na quantidade que o seu coração mandar, recebendo um número para concorrer aos sorteios. 

Pedimos também que juntem nos escritórios, empresas, locais de trabalho ou até mesmo em suas 
casas ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS. 

Após somarmos uma quantia significativa de doações, estaremos fazendo uma ampla divulgação do destino 
dos alimentos para instituições/organizações sérias e comprometidas com projetos sociais de fraternidade e 
solidariedade, vinculadas a pessoas carentes e que estejam passando por graves dificuldades em manter um 
mínimo existencial. 

!! FORMA DE ENTREGA/RECEBIMENTO DA DOAÇÃO !! 

– Entregue na secretaria da sede administrativa do Sicontiba, localizada na Avenida Senador Souza Naves nº. 
381, no Alto da Rua XV, em Curitiba/PR. 

– Entregue na rua em frente ao sindicato, sem você sair do carro. 

– Podemos ir até você, combinando um itinerário de retirada por localidade. 

!! FALE CONOSCO !! 

(41) 3077-3553 

(41) 99983-0074 

E-mail: sicontiba@sicontiba.com.br 
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Em tempos de pandemia distribua solidariedade! 

 

 

 

***Agradecemos toda a parte de design gráfico desenvolvido por Tommy Omori (41 99618-9303), o qual 
não cobrou nenhum valor para contribuir com a campanha. 

Relançado o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e anunciadas alternativas 
trabalhistas 

Publicado em 28/04/2021 

 

Estão vigentes desde o dia 28/04/2021 as Medidas Provisórias 1.045 e 1.046 (direcionadas à esfera 
trabalhista) que, segundo o Governo Federal, visam conter os impactos, no mercado de trabalho, da 
pandemia da Covid-19. 

Duração inicial de 120 dias, salvo se alguma das medidas vierem a ser prorrogadas pelo Governo. 

 Clique aqui e acesse a Medida Provisória nº. 1.045, publicada no DOU em 28/04/2021, que recria o 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, permitindo que empresas reduzam 
proporcionalmente jornadas e salários ou suspendam contratos de trabalho por até 120 dias, mediante o 
cumprimento das regras que especifica. 

Na redução de jornadas e salários é possível: 

• Reduzir 25% proporcional de jornada de trabalho e de salário; 
• Reduzir 50% proporcional de jornada de trabalho e de salário; e 
• Reduzir 70% proporcional de jornada de trabalho e de salário. 
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Obs.: percentuais diferentes de redução, só serão possíveis mediante convenção ou acordo coletivo de 
trabalho firmados junto aos sindicatos laborais, conforme artigo 11, parágrafo 1º da norma. 

Obs.: obrigatoriedade de convenção ou acordo coletivo de trabalho para os empregados que não se 
enquadrem na regra do artigo 12 da norma. 

COMUNICADO AO SINDICATO: os empregadores continuam obrigados a comunicar ao respectivo 
sindicato da categoria profissional, a celebração de acordos individuais de redução proporcional de jornada 
de trabalho/salário, ou de suspensão do contrato de trabalho, no prazo de até 10 dias corridos, contado da 
data de sua celebração. 

LEMBRE-SE: os trabalhadores que participarem do programa serão contemplados com uma garantia 
provisória no emprego, durante o período do acordo e também após o restabelecimento da jornada ou do 
encerramento da suspensão, por um período equivalente ao acordado com o empregador. 

Clique aqui e acesse a Medida Provisória nº. 1.046, publicada no DOU em 28/04/2021, que, mediante o 
cumprimento das regras que especifica, prevê alternativas trabalhistas (flexibilização excepcional e 
temporária) como:  

• Adoção do teletrabalho (não precisa de acordo) 
• A antecipação de férias individuais (não precisa de acordo) 
• A concessão de férias coletivas (não precisa de acordo) 
• O aproveitamento e a antecipação de feriados (não precisa de acordo) 
• O uso de banco de horas com compensação em até 18 meses (exige prévio acordo individual ou 

coletivo) 
• A suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; e 
• O diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

Maiores informações: 

ASSESSORIA JURÍDICA DO SICONTIBA 

E-mail: assessoriajuridica@sicontiba.com.br 

Prorrogado o prazo para envio da ECD 

Publicado em 30/04/2021 

 

O Ministério da Economia, por intermédio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, publicou em 
30/04/2021 no Diário Oficial da União (DOU) a Instrução Normativa RFB Nº 2.023, de 28 de abril de 2021, 
que prorroga o prazo de apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 
2020.  A nova data limite é o dia 30 de julho. 

Eleve a sua pontuação no programa EPC com o Sicontiba 

Publicado em 03/05/2021 
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As regras do Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) mudaram em 2020 por conta da 
pandemia do novo coronavírus e seguem alteradas em 2021. Neste ano, os profissionais da contabilidade 
precisam cumprir 20 pontos. 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), os limites anuais são os seguintes: para a aquisição de 
conhecimentos, o mínimo é de 4 pontos; docência, limitada a 10 pontos; atuação como participante, limitada 
a 10 pontos; e produção intelectual, limitada a 10 pontos. 

Para elevar sua pontuação no EPC, conte conosco e procure nossos cursos! 

SICONTIBA 
Defesa e valorização profissional 

Combo – ECD + ECF – Cursos gravados – Desconto de até 50% – Aproveite! 

Publicado em 03/05/2021 

 

!! OFERTA PROMOCIONAL !! 

ECD 2020 entrega 2021 (SPED Contábil) 

(4h38min em vídeo) 

+ 

ECF 2021 – Escrituração Contábil Fiscal 
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(7h04min em vídeo) 

Sicontiba e Sescap-PR se reúnem para tratativas de negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 
2021/2022 

Publicado em 05/05/2021 

 

Representantes do Sicontiba e do Sescap-PR 

O Sicontiba – Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e região (entidade da categoria profissional) e o 
Sescap-PR (entidade da categoria patronal) no dia 04 de maio se reuniram (virtualmente) para tratativas de 
negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 (data-base 01/06), aplicável a categoria 
diferenciada dos profissionais da contabilidade empregados em empresas de serviços contábeis e de 
assessoramento, perícias, informações e pesquisas, visando que empregados e empresários possam 
“costurar” um bom acordo com bom senso e responsabilidade social, estando todos cientes quanto ao cenário 
atípico decorrente da continuidade da pandemia do novo coronavírus (covid-19), momento esse que exige 
união de esforços, solidariedade e maior sensibilidade, sempre enaltecendo a preservação da vida. 

O diretor de administração do Sicontiba, José Carlos Lada, acompanhado do assessor jurídico do sindicato, 
Dr. Ricardo Weber, fizeram uma breve explanação dos itens da pauta de reivindicações aprovada em 
assembleia do Sicontiba no dia 23 de abril, demonstrando também toda a dedicação nos trabalhos 
desenvolvidos pelos empregados ao longo do período de pandemia, pois já eram muito exigidos em tempos 
de normalidade, muito mais agora com diversas medidas anunciadas pelo governo (programas – 
prorrogações – parcelamentos – entre outros) e tendo em vista a alta procura dos clientes, exigindo-se 
inclusive uma atualização constante da legislação e procedimentos. Ressaltou-se o quão essenciais tem sido 
os empregados contabilistas nesse momento delicado que o país vive e também a alta inflação acumulada ao 
longo do ano, de fácil percepção no momento de ir num mercado fazer compras, preço da gasolina, entre 
outros. 

O presidente do Sescap-PR, Alceu Dal Bosco, acompanhado do diretor de relações sindicais (Rogério 
Carvalho) e do Dr. Paulo Tricárico, ponderaram algumas dificuldades e situações que as Empresas Contábeis 
vem enfrentando durante a pandemia, a exemplo da maior porcentagem de inadimplência dos clientes no 
pagamento dos honorários. Fizeram menção de reconhecimento a importância do trabalhado desenvolvido 
pelos empregados e mencionaram que a ideia é aliar a relação capital/trabalho com equilíbrio na negociação 
coletiva. 

Também participaram da reunião e fizeram algumas reflexões, pelo Sescap-PR: o diretor de assuntos legais, 
Euclides Locatelli, a conselheira Ormélia Tereza e o delegado sindical, João Gelasio Weber. 

Agora, a entidade patronal fará um novo encontro com os empresários contábeis, ao passo que o Sicontiba 
aguardará o posicionamento do Sescap-PR a respeito das reivindicações. 
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Cursos pontuados PEPC – Agenda de Maio – Via parceria Prado Treinamentos – Garanta já a sua 
vaga! 

Publicado em 05/05/2021 

 

Cursos pontuados PEPC - Agenda de Maio - Via parceria Prado Treinamentos 

Confira detalhes no site do SICONTIBA: 

http://www.sicontiba.com.br/…/cursos-pontuados-pepc-agenda…/ 

Treinamentos on-line ao vivo com descontos de até 30% 

Transmissão em tempo real - É possível acessar a gravação da aula por 15 dias. 

- 14/Maio – 09h00 às 17h30 - 08 pontos 
Tema: CONTABILIDADE RURAL - Uma abordagem decisorial 

- 17/Maio – 14h00 às 18h00 - 04 pontos 
Tema: DCTF WEB - Aspectos práticos de análise e preenchimento 

- 18/Maio – 08h30 às 12h30 - 04 pontos 
Tema: RETENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Contratação de Pessoas Físicas e 
Jurídicas e as Informações no eSocial e EFD Reinf 

- 21/Maio – 09h00 às 17h30 - 08 pontos 
Tema: LCDPR – LIVRO CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL - Prático 

- 26/Maio – 09h00 às 17h00 - 08 pontos 
Tema: CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Garanta já a sua vaga! 
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Vetado projeto que prorrogava até julho prazo para entrega da Declaração do IRPF 

Publicado em 06/05/2021 

 

Foi vetado pela presidência da república o projeto que visava adiar o prazo de entrega da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2021 de 31 de maio para 31 de julho. 

Mesmo com a aprovação prévia pela Câmara dos Deputados, o projeto foi vetado integralmente, sendo que 
ainda é possível ao Congresso Nacional derrubar ou manter o veto presidencial (estamos acompanhando). 

Trata-se de um pleito requerido diretamente ao Presidente, ao Ministro da Economia e ao Secretário Especial 
da RFB, conforme ofício conjunto enviado pelo SICONTIBA, CRCPR, SESCAP-PR, SESCAP-Londrina e 
SESCAP-Campos Gerais, no qual fora exposta a opinião da maioria dos contabilistas paranaenses de que 
estaria de “bom tamanho” a prorrogação para 31/05/2021 da entrega da DIRPF, já que, em sentido contrário, 
poderia vir a gerar transtornos junto às empresas contábeis. 

Clique aqui e acesse o ofício enviado pelas Entidades Contábeis unidas em meados de abril, acolhido pela 
presidência. 

Além do Planalto atender o pleito da classe contábil (agradecemos), outro motivo mencionado é de que 
também causaria um desequilíbrio do fluxo de recursos. 

Portanto, como a Receita Federal do Brasil havia estendido o prazo para 31 de maio, por enquanto este é o 
prazo que está valendo. 

Sicontiba e CRCPR se reúnem para tratar de parcerias entre as entidades 

Publicado em 06/05/2021 
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No dia 06 de maio, SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região) e CRCPR (Conselho 
Regional de Contabilidade do Paraná) se reuniram na sede da autarquia federal para tratar de parcerias entre 
as entidades. 

Pelo SICONTIBA esteve presente Juarez Morona (Presidente). 

Pelo CRCPR, participaram do encontro Laudelino Jochem (Presidente), Roberto Figueiredo (Vice-presidente 
de Administração e Finanças), Aguinaldo Mocelin (Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional) e 
Gerson Borges (Diretor Superintendente). 

 

Confira os cursos de maio da CONTADOR EM DIA 

Publicado em 06/05/2021 

 

Contador, temos um presente para você | Assista um módulo grátis de MBA da BSSP 

Publicado em 07/05/2021 

 

Feliz Dia das Mães – 9 de maio 
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Publicado em 07/05/2021 

 

Ainda dá tempo de vacinar seus colaboradores contra a GRIPE – via Parceria Sesi 

Publicado em 13/05/2021 

Aos profissionais da contabilidade que possuam CNPJ (Empresas contábeis, Escritórios, Assessorias e afins) 

Informamos a todos que o Sicontiba tem parceria com o SESI-PR para a Campanha da Vacina contra 
a GRIPE 2021, todavia a procura é grande e os estoques são limitados. 

 

EXIGÊNCIA: o sócio ou titular PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE tem que estar com o 
recolhimento da Contribuição Associativa e/ou Contribuição Sindical em dia. 

DEPENDENTES: também poderão ser atendidos os dependentes legais dos trabalhadores, considerando 
crianças a partir de 9 anos de idade completos. 
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O valor a ser cobrado por vacina será de R$ 80,00 (apenas QUADRIVALENTE disponível), incluindo o 
gesto vacinal, por funcionário. 

Os valores serão cobrados por dose solicitada, e não por dose aplicada. 

As vacinas serão contratadas dentro de cada CNPJ de cada Pessoa Jurídica. 

– O atendimento dos dependentes será na mesma data, horário e local que o atendimento dos trabalhadores. 

– Atendimento “in company” somente a partir de 25 doses. 

Pessoas Jurídicas interessadas (via profissional da contabilidade sócio ou titular regular perante o 
SICONTIBA), enviar e-mail para: sicontiba@sicontiba.com.br 

INFORMAR: nome do profissional da contabilidade (sócio ou titular da pessoa jurídica) e número do CRC, 
CNPJ e razão social da pessoa jurídica da qual é sócio ou titular, telefone e e-mail de contato, ao passo que 
vincularemos ao pessoal do SESI com o link para cadastro do pedido. 

PREVISÃO DO GESTO VACINAL: até junho/2021. 

Adesões abertas enquanto durarem os estoques. 

Aproveite! Invista na produtividade do seu negócio. 

Obs.: Concomitantemente o Sicontiba está buscando fechar outra parceria para vacinação da GRIPE 
diretamente aos associados (pessoas físicas) profissionais da contabilidade, sem precisar passar por CNPJ, 
tão logo traremos novidades. 

CONTABILIDADE RURAL – Curso on-line GRAVADO e PONTUADO no programa EPC 

Publicado em 20/05/2021 

 

Curso gravado de ECF 2021 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL 

Publicado em 20/05/2021 
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Curso RESPONSABILIDADE CIVIL do CONTADOR – 09 de junho – AO VIVO on-line 

Publicado em 21/05/2021 

 

Lançamento da Parceria Sicontiba e SPED Automation – Live dia 11/6 às 16h 

Publicado em 26/05/2021 

 

SPED Automation® automatiza as atividades manuais e repetitivas do SPED, assumindo o gerenciamento 
das entregas da EFD ICMS-IPI e EFD CONTRIBUIÇÕES a partir da geração dos arquivos pelo sistema de 
gestão, acionando a equipe da empresa somente em situações que impeçam as entregas nos prazos oficiais. 

Link de Inscrição no evento (gratuito): 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ky4VsKx1RNqcb4inGHCNyA 
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Conheça também as condições diferenciadas firmadas pelo SICONTIBA para os profissionais de 
contabilidade contratarem o SPED Automation®. 

Participe! 

Divulgando – Prefeitura de Curitiba: Melhorias na entrega do DBE na SEFIN 

Publicado em 31/05/2021 

Confira na íntegra o Boletim Informativo nº 4/2021-SMFF que traz as melhorias no processo de entrega 
do DBE – Documento Básico de Entrada, quando endereçado para Sefin Curitiba, bem como a apresentação 
de Laudos para regularização de Alvará Comercial. 

Segundo a Secretaria de Finanças de Curitiba, essas melhorias fazem parte do projeto de buscar a excelência 
no atendimento dos contribuintes e cidadãos do Município de Curitiba. 

 “Com o estado de anormalidade causado pela pandemia Covid-19, muitas mudanças e evoluções de 
modernização vem acontecendo, principalmente nos setores de serviços da administração tributária do 
município de Curitiba. 

Visando promover a desburocratização, eficiência, redução de despesas, transparência e facilitar o acesso 
dos contribuintes aos serviços públicos, será disponibilizado a entrada do DBE – Documento Básico de 
Entrada, quando endereçado para Sefin Curitiba, bem como a apresentação de Laudos para regularização 
de alvarás, via PROCEC – Processo Eletrônico de Curitiba 
(https://procec.curitiba.pr.gov.br/Home/Protocolos). 

O serviço será disponibilizado a partir do dia 31/05/2021. Serão atendidos os agendamentos já realizados 
para atendimento presencial com processos físicos e, a partir do dia 14/06/2021, será exclusivamente via 
PROCEC. Na data de 05/05/2021 já foram disponibilizados os assuntos referentes a emissão, alteração e 
baixa de alvarás de autônomos e pessoas jurídicas, também via PROCEC. 

Com a integração com a REDESIM tornou possível imprimir seu Alvará Comercial pela internet, apenas 
com o número da inscrição municipal, sem que seja necessário comparecer a algum órgão da Prefeitura 
Municipal de Curitiba. O Alvará impresso via internet, a partir do 
link http://alvaracomercial.curitiba.pr.gov.br/Default.aspx, esse impresso tem as mesmas características, 
informações e validade daquele emitido internamente pela Prefeitura” 

 Fonte: Francisco de Assis Inocêncio – Superintendente Fiscal Diretor do ISS de Curitiba. 

Cursos pontuados on-line PEPC - Agenda de JUNHO - Realização Prado Treinamentos 

Publicado em 02/06/2021 

 

- 07/Junho - RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E A EFD REINF 

- 08/Junho - LGPD PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 
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- 09/Junho - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NA PRÁTICA 

- 10/Junho - RETENÇÕES NA FONTE: IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS E INSS CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇOS 

- 11, 18 e 25/Junho - E SOCIAL COMPLETO 

- 15/Junho - FOLHA DE PAGAMENTO 

- 16 e 17/Junho - TRIBUTAÇÃO NO AGRONEGÓCIO 

- 17/Junho - EFD REINF 1.5.1 

- 21/Junho - RECOLHIMENTOS DO INSS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

- 21/Junho - NOVO REGULAMENTO DO PIS E COFINS DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº. 1.911/2019 

- 22/Junho - E SOCIAL SIMPLIFICADO 

- 23/Junho - E SOCIAL - EFD REINF - DCTFWEB - Versões atualizadas 

- 28/Junho - Livro Caixa Digital do Produtor Rural 

- 29 e 30/Junho - FORMAÇÃO DE INICIANTES NA ÁREA FISCAL 

Garanta já a sua vaga! 

Diretora de Assuntos Culturais faz certificado digital na sede do Sicontiba 

Publicado em 07/06/2021 

 

À esquerda, Juliana Guedes (diretora de assuntos culturais). Ao centro, Kelly Machado (colaboradora da 
empresa Solução Digital). À direita, Joel Araújo (colaborador da empresa Solução Digital). 

Ao final da tarde do dia 07 de junho, recebemos em nossa sede administrativa a diretora de assuntos culturais 
do Sicontiba para a emissão do seu certificado digital. A mesma reforça que o Sicontiba é a sua segunda 
casa, e que a Solução Digital sempre a recebe e a trata muito bem, tanto que nesta mesma ocasião recebeu 
um brinde da colaboradora Kelly. 

Juliana salienta a importância dos colaboradores de uma empresa serem dispostos, proativos, gentis e 
acessíveis. Isso faz a diferença em qualquer Entidade. Termina dizendo que esses atributos ela encontrou 
aqui. 

Diretor de Administração recebe formanda em ciências contábeis para conhecer o Sicontiba 

Publicado em 10/06/2021 
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No dia 10 de junho, respeitando os protocolos sanitários, José Carlos Lada, diretor de administração do 
Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região), recebeu a visita de Kamilla Vargas, formanda 
em ciências contábeis, para que a mesma pudesse conhecer um pouco mais da estrutura, da história do 
sindicato e das atividades desenvolvidas pela entidade. 

 

À esquerda, José Carlos Lada (diretor de administração do Sicontiba). Ao centro, Kamilla Vargas (formanda 
em ciências contábeis). À direita, Ricardo Weber (assessor jurídico do Sicontiba). 

Kamilla elogiou a beleza da sede e quis saber também quais os benefícios em se associar ao Sicontiba, ao 
passo que foi explicitado um rol de parcerias e descontos aplicáveis também aos estudantes, salientando-se 
que a contribuição associativa para essa categoria é de apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em 
parcela única anual. 

Um exemplo de benefício aos estudantes associados é o cartão All Sul, que dá uma série de 
descontos em churrascarias, restaurantes, pizzarias, academias, escolas de dança, academias de natação, 
academias de yoga, lojas, salão de beleza, farmácias, farmácias de manipulação, laboratórios, serviços 
complementares, clínicas, hospitais, faculdades de graduação e pós graduação presenciais e não presenciais, 
cursos EAD, cursos técnicos e tecnólogos, cursos preparatório, palestras, cursos profissionalizantes, 
colégios, cursinhos, escolas de idiomas, livrarias, papelarias, óticas, recarga de cartuchos, cinemas, auto 
escolas,  motéis, bares e muitos outros. 

Quer saber mais sobre o vínculo associativo para profissionais e estudantes, clique aqui. 

As paredes da sede administrativa do Sicontiba contam um pouco da história do sindicato, que tem quase um 
centenário de existência. 

O Sicontiba convida os estudantes de ciências contábeis para conhecerem as sedes administrativa e 
campestre, todavia ligando previamente para verificar as normas restritivas vigentes. 

Venha tomar um café conosco! Juntos somos + 

Sicontiba assina o Acordo de PPR-2020 e PPR-2021 representando os contabilistas da SANEPAR 

Publicado em 11/06/2021 
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O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região), Juarez Morona, logo após a 
assembleia virtual de apuração dos votos com o resultado de aprovação, prontamente assinou no dia 08 de 
junho o acordo coletivo de PPR-2020 (pagamento em 2021) e PPR-2021 (pagamento em 2022), visando 
agilizar os procedimentos para assinaturas pela companhia e para registro junto ao Ministério da 
Economia, possibilitando assim o pagamento da PPR-2020 ainda no corrente mês de junho. 

 

Morona destacou o importante trabalho dos profissionais da contabilidade da Sanepar, que contribuem 
significativamente e são fundamentais para o sucesso e desenvolvimento da companhia, merecendo assim 
participarem dos resultados ante o atingimento efetivo das metas. 

Com a assinatura do acordo em 08/06, iniciou-se o prazo de 30 dias para apresentação de eventuais 
oposições individuais à taxa assistencial, sendo que a Entidade sugere a não rejeição, mas o contrário, o 
incentivo, a colaboração e contribuição dos amigos e amigas saneparianos, por todos os motivos já colocados 
para reflexão antes, durante e após a negociação. Será encaminhado um e-mail específico aos representados 
explicando a forma de apresentação da carta. 

E a luta continua, por um melhor serviço, mais valorização, manutenção de direitos e avanços aos 
saneparianos e aos profissionais da contabilidade como um todo. 

LGPD para CONTADORES – Compreenda como a Lei impacta o seu negócio – Treinamento ON-
LINE ao vivo – 22 de junho 

Publicado em 14/06/2021 
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Curso gratuito – Serviço Eletrônico para Aferição de Obras (SERO) – Dias 23 e 24/06 

Publicado em 14/06/2021 

 

WEBINAR gratuito – Reforma Tributária e os Créditos no Regime não cumulativo – 24/06 às 16h00 – 
Inscreva-se! 

Publicado em 14/06/2021 
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MBA Executivo Empreendedorismo Contábil – OPORTUNIDADE incrível com desconto 

Publicado em 17/06/2021 

O MELHOR MBA DE EMPREENDEDORISMO DO BRASIL 

100% AO VIVO 

 

Informativo CEF com cards orientativos sobre a suspensão dos prazos de recolhimentos FGTS da MP 
1046 

Publicado em 29/06/2021 

Conforme disposto na MP n° 1.046, de 27 de abril de 2021, o prazo para prestação de informações 
declaratórias ao FGTS, para fins de suspensão dos recolhimentos das competências 04, 05, 06 e/ou 
07/2021, encerra-se em 20/08/2021. 

Abaixo cards informativos, visando a prestação das informações de forma tempestiva, gestão das 
declarações pelos empregadores que optarem pelo benefício e que ainda não promoveram a declaração. 

 

Fonte: Gerência Executiva Nacional da Caixa Econômica Federal. 

Seguros de vida para colaboradores a partir de R$ 19,90 mensais – Via parceria Sicontiba com o 
Grupo MAG 

Publicado em 30/06/2021 

Parceria do Sicontiba com o Grupo MAG (Mongeral Aegon) proporciona às pessoas 
jurídicas (contabilidades, escritórios, empresas, assessorias e respectivos clientes) a contratação de seguro de 
vida (morte, invalidez, verbas rescisórias, auxílio alimentação, check-up PME – com serviços 
assistenciais) aos funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, estagiários e sócios. 



 

104 

Hoje é um bom dia para pensar no futuro! Valores e condições imperdíveis! A partir de R$ 19,90 mensais 
por vida (exige-se um mínimo de 3 vidas via contratação por CNPJ). 

 

Para contratação pelo CNPJ acima de 5 vidas, consulte os descontos especiais com valores promocionais. 

*COBERTURA PARA COVID-19* 

SOLICITE UMA CONSULTORIA COM A CORRETORA: 

Andreatta Seguros (Fabiane) 

(41) 98801-9884 

andreatta.seguros@gmail.com 

Conheça mais sobre a Mongeral Aegon: 

https://www.mongeralaegon.com.br/ 

*A carência da cobertura para COVID-19 é de 90 (noventa) dias após a implantação do contrato. 

Curso 13 de julho – LGPD para CONTADORES – Compreenda como a Lei impacta o seu negócio – 
INSCREVA-SE! 

Publicado em 05/07/2021 

 

Aspectos polêmicos do ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – Treinamento on-line e ao vivo – 19 de 
julho 
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Publicado em 05/07/2021 

 

Apuração do IRPJ e CSLL – Lucro Real e Presumido – Treinamento on-line e ao vivo – 27 e 28 de 
julho 

Publicado em 05/07/2021 

 

Novidade para você! – SICONTIBA | BSSP – MBA 

Publicado em 08/07/2021 

Olá, espero encontrar-lhe bem! 

Tenho uma novidade pra você! 

Você já oferece o serviço de recuperação de créditos à seus clientes? Não  

Olhe essa matéria: 

Exclusão do ICMS pode gerar R$ 358 bilhões em créditos para contribuintes 

 A recuperação de créditos de PIS/COFINS, na casa dos milhares (e acima), já não é uma novidade entre os 
contribuintes brasileiros. As cifras, desse pequeno grupo de grandes contribuintes são de encher os olhos, 
não é verdade? 
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É por isso, que a tese de recuperação de PIS/COFINS é tratada pelos especialistas como a tese tributária do 
milênio, pois a sua aplicação tem permitido aos contribuintes o retorno de grande volume de capital pago 
indevidamente aos cofres públicos.  Mas, não se engane: a tese não é benefício exclusivo aos grandes 
contribuintes do país. 

Há concorrência no mercado, mas ela só existe porque aqui estão os grandes resultados! 

E, para se destacar, o segredo é apenas um: Especializar-se!  

 Pensando nisso, nós da BSSP firmamos a parceria com o SICONTIBA, para oferecer a você associado, um 
desconto IMPERDÍVEL. 

DESCONTO DE MAIS 45% PARA CURSAR O MBA! 

E mais, matriculando-se até o dia 10/07, você ainda ganha um curso bônus, totalmente gratuito. 

Você pode, hoje, escolher fazer a diferença e ajudar as empresas a se recuperar neste momento tão 
desafiador! 

 

 

 

 Copyright © 2021 BSSP CENTRO EDUCACIONAL, todos os direitos reservados. 

Dúvidas: 

 

E-mail: marla.bezerra@bssp.edu.br 

Comunicado Diretoria de Esportes Sicontiba 

Publicado em 13/07/2021 
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A Diretoria de Esportes do Sicontiba comunica que, em que pese os números do contágio do novo 
coronavírus (COVID-19) estejam diminuindo e apesar dos últimos decretos municipais de Colombo serem 
menos restritivos, como cautela e visando preservar a saúde dos associados, funcionários e convidados, os 
eventos esportivos oficiais permanecem suspensos, por prazo indeterminado. 

Estamos aguardando um melhor momento e um maior número de pessoas vacinadas para que sejam 
retomadas as ações esportivas coletivas, a exemplo da Copa Sicontiba de futebol suíço e de eventos com 
várias modalidades, como o Intercontábeis. 

Enquanto isso, nesse período de pandemia, estamos revitalizando a sede campestre (compra de redes, placas 
indicativas, iluminação, portal de entrada, entre outros) visando que tudo esteja preparado para o retorno e 
para possibilitar um bem estar ao público externo. 

O Sicontiba seguirá em contato com as autoridades locais e sanitárias, unindo esforços para que todos 
possam superar esse grande desafio em relação à pandemia, torcendo para que, o quanto antes, tudo se dê na 
plena normalidade. 

Sobre as reservas da sede campestre e normas vigentes (mudam semanalmente), gentileza consultar a 
secretaria do Sicontiba no e-mail sicontiba@sicontiba.com.br ou no telefone (41) 3077-3553. 

Tão logo tenhamos novidades, informaremos a você associado(a). 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos. 

Com votos de saúde! 

 

ECF – Entrega prorrogada para setembro 

Publicado em 16/07/2021 



 

108 

 

A Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB nº. 2.039, de 14 de julho de 2021, 
que prorroga o prazo de apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao ano-calendário de 
2020. 

A nova data limite é dia 30 de setembro.  

A prorrogação é em caráter excepcional, inclusive sendo aplicada nos casos extinção, cisão parcial, cisão 
total, fusão ou incorporação ocorridos no período entre janeiro a junho do ano-calendário de 2021.  

O presidente Juarez Morona disse: “Tratou-se de mais uma ação coordenada de várias entidades contábeis, 
sendo que no ano passado também já tínhamos obtido êxito nesse pleito.” 

Encaminhe suas sugestões de itens para incluirmos na pauta de reivindicações da classe contábil, no e-
mail: ouvidoria@sicontiba.com.br. 

SICONTIBA e IPMCONT se reúnem para tratar de assuntos de interesse das Mulheres Contabilistas 
paranaenses 

Publicado em 21/07/2021 

 

No dia 21 de julho, SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região) e IPMCONT (Instituto 
Paranaense da Mulher Contabilista) se reuniram na sede administrativa do sindicato para tratar de assuntos 
de interesse das entidades e das mulheres contabilistas paranaenses. 
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Pelo SICONTIBA estiveram presentes Juarez Morona (Presidente), Dirceu Vaz (Vice-presidente), José 
Eurides (Diretor de Finanças) e Juarez Dallagrana (Diretor de Cursos e Palestras). 

Pelo IPMCONT, participaram do encontro Ana Krüger (Presidente), Gisele Machioski (Vice-
presidente), Kelly Menegari (1ª Secretária),  Ormélia Tereza (2ª Tesoureira), Carla Pacheco (Conselho 
Diretor) e  Márcia Cristina (Conselho Diretor). 

Participou também do encontro Juliana Guedes, que participa das duas entidades, no Sicontiba como 
Diretora de Assuntos Culturais e no IPMCONT como 1ª Tesoureira. 

 

Durante o encontro, a presidente do IPMCONT, Ana Krüger, comentou que a gestão em curso objetiva 
cumprir fielmente com a missão de fortalecer o papel da profissional contábil na sociedade, promovendo o 
aprimoramento técnico-cultural, por meio de ações de incentivo a uma maior participação das mulheres nas 
entidades de classe, na vida social e política do país. 

Visando estreitar ainda mais o relacionamento entre as entidades, foram colocadas em discussão propostas 
de ampliação de parcerias, na área de aprimoramento intelectual (cursos e palestras), emissão de certificados 
digitais, entre outros, além do pedido de auxílio para que o IPMCONT possa manter um contato direto 
facilitado com Empresas Contábeis, tendo acesso às sócias e colaboradoras (com CRCPR ativo) para expor 
os benefícios em ser associada ao instituto, podendo usufruir não só de convênios na parte técnica, mas 
também na área psico-social, familiar, entre outras. 

O presidente Morona, por sua vez, disse acreditar na força e na aliança feminina em prol de melhorias no 
mercado de trabalho e aprimoramento pessoal, merecendo um maior destaque no meio contábil, na política, 
na comunidade, e que “as portas da sede urbana e da sede campestre do Sicontiba estão abertas ao 
IPMCONT, podendo realizar reuniões e eventos de interesse da classe contábil, em especial sob aspectos de 
interesse das mulheres contabilistas“. 

!! Mulher contabilista paranaense !! 

Participe, traga ideias inovadoras, fortaleça a classe contábil 

Acesse o site do IPMCONT (http://ipmcont.com.br/) ou ligue (41 98804-7400) para saber um pouco mais 
sobre a sua missão, visão, valores e condições para se tornar uma associada. 

Atenção Associados ao Sicontiba: Edital de Convocação – Assembleia de Alteração Estatutária 

Publicado em 23/07/2021 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA, no uso de suas atribuições 
estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os associados em dia, quites, regulares e 
em condições de votar, para  participarem  da ASSEMBLEIA  GERAL EXTRAORDINÁRIA que será 
realizada de forma presencial no dia 30 de julho de 2021, às 17h00min,  na sede  administrativa do  
SICONTIBA, localizada na Av. Senador Souza Naves nº. 381 – Bairro Alto da Rua XV, nesta 
Capital, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença da maioria absoluta de seus integrantes, em 
conformidade com o artigo 20 do Estatuto datado de 01º de fevereiro de 2018 (registrado no 2º RTD de 
Curitiba em 12 de março de 2018). Não  havendo  quórum, ficam desde já convocados para a realização da 
referida Assembleia no mesmo local e data, às 17h30min, em  SEGUNDA  CONVOCAÇÃO com os 
associados presentes, considerando-se aprovadas as deliberações que obtiverem a maioria dos votos, em 
conformidade com o artigo 28 do Estatuto datado de 01º de fevereiro de 2018 (registrado no 2º RTD de 
Curitiba em 12 de março de 2018), para deliberarem sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: 

01. APRECIAÇÃO, DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES A SEREM PROCEDIDAS NO 
ESTATUTO DA ENTIDADE. 

02. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DESTA ASSEMBLEIA. 

Curitiba, 23 de julho de 2021. 

JUAREZ TADEU MORONA FILHO 

Presidente 

Sicontiba participa de Manifesto de entidades contábeis contra o aumento do Fundo Partidário 

Publicado em 27/07/2021 

 

As entidades contábeis do Estado do Paraná abaixo relacionadas, que representam profissionais da 
contabilidade e empresas de prestação de serviços contábeis, além de várias atividades econômicas do setor 
de serviços, em cumprimento aos seus objetivos sociais previstos em estatuto, vêm se manifestar 
publicamente contrárias à elevação dos recursos para as campanhas eleitorais de 2022 de R$ 2 bilhões para 
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R$ 5,7 bilhões, conforme previsão aprovada junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias pela Câmara Federal e 
pelo Senado Federal, ocorrida no último dia 15 de julho. 

Como entidades integrantes do setor produtivo, entendemos que os representantes da população e do Estado 
Federado excederam nas atribuições que lhes competem, implicando em sérios prejuízos aos cofres públicos, 
num momento em que o Brasil tem outras prioridades, que certamente não são o atendimento aos interesses 
dos representantes do poder Legislativo. Como representantes da população e dos Estados, os parlamentares 
deveriam saber que o Brasil vive um momento de instabilidade em função da grave crise sanitária causada 
pela pandemia de covid-19, que enseja em ações restritivas às empresas com consequências seríssimas ao 
setor produtivo e à sociedade. 

Sendo assim, as entidades signatárias deste manifesto sugerem que os parlamentares façam suas campanhas 
com recursos próprios ou por meio de doações já legalmente previstas no Código Eleitoral Brasileiro. Que 
eles sigam o exemplo dos profissionais das mais diversas áreas, como: os médicos, os dentistas, os operários, 
os construtores, os jornalistas, os contadores e tanto outros profissionais, que não dependem de dinheiro 
público para a realização do seu trabalho. 

Neste momento, mais do que nunca, é necessário que os gestores públicos e os representantes da nossa 
sociedade na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Poder Executivo cumpram com seus deveres 
constitucionais, contingenciando gastos, tratando os gastos públicos com imensa responsabilidade em prol da 
sociedade e não de seus interesses político-partidários. 

A aprovação do aumento de verbas para o Fundo Eleitoral em detrimento do que deveria ser investido na 
saúde, na educação, na habitação e no auxílio aos trabalhadores e empresários, num momento tão difícil da 
realidade brasileira, é um absoluto e inconcebível retrocesso, envergonhando, ainda mais, a classe política, 
cuja reputação já se encontra tão abalada. 

Nós, como representantes de parte da sociedade, exigimos dos nossos representantes que defendam melhores 
condições para a população (saúde, educação, habitação, infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico) 
e não o aumento da assistência financeira a Partidos Políticos, que, convenhamos, em nada acrescentam ao 
desenvolvimento nacional. 

Diante desta decisão condenável dos representantes da população e dos Estados brasileiros, restam-nos 
acreditar que o bom senso prevalecerá, agora, no âmbito do Poder Executivo, que deverá vetar este aumento 
da verba do Fundo Eleitoral. 

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional – Contate a Krsul Corretora de Seguros 

Publicado em 27/07/2021 

Parceria do Sicontiba com a Krsul Corretora de Seguros proporciona mais tranquilidade para sua carreira 
com o Seguro Responsabilidade Civil Profissional. 
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Cursos pontuados on-line PEPC na primeira quinzena de AGOSTO – Realização Prado Treinamentos 

Publicado em 29/07/2021 

 

- 05/Agosto - RETENÇÕES NA FONTE: IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS e INSS Contratações de Serviços 

Acesse: https://bit.ly/retençõesnafonte 

- 06/Agosto - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NA PRÁTICA 

Acesse: https://bit.ly/rescisaocontrato0903 

- 09/Agosto - EFD REINF - Atualizado com a versão 1.5.2 

Acesse: https://bit.ly/efdreinf152 

- 10/Agosto - NOVO REGULAMENTO DO PIS E COFINS  

Acesse: https://bit.ly/novoregpiscofins 

- 11 e 12/Agosto - TRIBUTAÇÃO NO AGRONEGÓCIO 

Acesse: https://bit.ly/tributaçãoagro 

- 13/Agosto - DCTF WEB 

Acesse: https://bit.ly/dctfweb4ªturma 

- 13 e 14/Agosto - INTENSIVO DE DEPARTAMENTO PESSOAL 

Acesse: https://bit.ly/intensivodepessoal 

- 20/Agosto - RETENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

- 23/Agosto - CONTABILIDADE RURAL 

Acesse: https://bit.ly/contabrural2021 

- 23/Agosto - REGULARIZAÇÃO DE OBRAS - Com ênfase na nova declaração do SERO 

Acesse: https://bit.ly/sero2ªturma 

- 24/Agosto - E SOCIAL SIMPLIFICADO VERSÃO S-1.0 

Acesse: https://bit.ly/esocialsimpl2ªturma  

Garanta já a sua vaga! 

Cupom de Desconto: consultar o SICONTIBA 
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Acesse: http://www.sicontiba.com.br/cursos-online-ao-vivo-e.../ 

Primeira reunião presencial de diretoria do Sicontiba em 2021 - A vida voltando ao normal 

Publicado em 02/08/2021 

 

No dia 30 de julho, em uma noite de frio curitibana, com número limitado de participantes e respeitando os 
protocolos sanitários (bandeira amarela contra o coronavírus), o presidente do Sicontiba (Sindicato dos 
Contabilistas de Curitiba e Região), Juarez Morona, presidiu a primeira reunião presencial de diretoria do 
sindicato no ano de 2021, ocasião em que foram discutidos vários assuntos de interesse da entidade e dos 
profissionais da contabilidade, contando com a presença de diretores, delegados, membros do conselho 
fiscal, associados e convidados especiais. 

 

O encontro foi prestigiado por várias lideranças da capital e região: Antonio Carlos Doro (ex-presidente do 
CRCPR); Narciso Doro (ex-presidente do Sicontiba e atual administrador Regional do Cajuru em Curitiba – 
Sub Prefeitura); Cesar Ponte Dura (ex-diretor e ex-membro do conselho consultivo do Sicontiba); Carlos 
Bittencourt (ex-presidente do conselho fiscal do Sicontiba); Bento Rosa (ex-diretor de patrimônio do 
Sicontiba); e Guido Poffo (Associado do Sicontiba). Além do atual presidente do CRCPR, Laudelino 
Jochem, o qual mais uma vez presenteou a todos com sua sabedoria e falas que motivam todos a se unirem 
cada vez mais. 
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Na oportunidade, o associado e contador Antonio Glademyr Silvério foi nomeado como delegado do 
Sicontiba para atuar a região do bairro CIC, em Curitiba, recebendo o termo de posse em mãos do presidente 
Juarez Morona. Alguns presentes, a exemplo de Cesar Ponte Dura, fizeram questão de dar um testemunho 
sobre a pessoa de Silvério, elogiando por tudo que já fez em prol da classe contábil e por tudo que poderá 
ainda contribuir nessa nova função. 

 

Também foi entregue no ato um termo de agradecimento à contadora, associada e diretora do Sicontiba, 
Carin Poffo, pela inestimável colaboração junto à entidade, por ter doado um valor expressivo para ajudar 
nos investimentos que vem sendo realizados na sede campestre Irineu Zanuzzo. O Presidente Morona 
comentou que “somos muitos gratos e honrados por tê-la como parceira, integrante da diretoria e amiga da 
classe contábil, vindo em muito boa hora essa doação“. 
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O vice-presidente do Sicontiba, Dirceu Vaz, pediu a todos os presentes um minuto de silêncio 
em homenagem aos profissionais da contabilidade, associados, colegas de profissão, amigos/amigas e 
familiares, vítimas da covid-19. Houve também menção aos saudosos Luiz Fanchin Junior, Moises Antonio 
Bortolotto, Dermeval Alves de Araujo Filho, dentre outros amigos do Sicontiba que nos deixaram 
recentemente. Estando presente seu filho, Cesar Ponte Dura, percebeu-se que no dia da reunião completou 1 
ano que Waldemar Ponte Dura nos deixou. Foi um momento de emoção, havendo manifestação de 
condolências, respeito e carinho. 

Ainda, foram tecidos comentários sobre: a continuidade dos investimentos e revitalizações que vem sendo 
realizadas na sede campestre, a continuidade das negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 
2021/2022; a ampliação do atendimento da emissão de certificados digitais e as novas parcerias e convênios 
firmados no período (Sempre Odonto e Dental Uni, na área de planos odontológicos, e SPED Automation, 
na área de software para entrega do SPED). 

Plano de Saúde Nossa Saúde para NOVOS associados SEM CARÊNCIA - exceto Doenças pré-
existentesl 

Publicado em 04/08/2021 

O Sicontiba, em parceria com a Prever Benefícios e a Nossa Saúde, disponibiliza para os novos contabilistas 
que se associaram no período de Setembro/2020 a Agosto/2021, Campanha de CARÊNCIA ZERO (exceto 
Doenças pré-existentes) válido até 15/08/2021. 

 

Investir em um plano de saúde é mais do que prevenção, é cuidado e amor pela sua vida e pela vida de quem 
importa para você.  

SAIBA MAIS: 

https://wa.me/message/QXZ2OFL6FN6JG1 
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(41) 99518.1645 / (41) 2105.1370  

Clique aqui e confira as condições especiais que preparamos para você e sua família. 

ECO Cidadão - Drive-thru de Lixo Eletrônico na Regional Cajuru - 7 de agosto 

Publicado em 04/08/2021 

 

Feliz Dia dos Pais - Domingo 08 de Agosto 

Publicado em 06/08/2021 
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Apuração do Ganho de Capital da Pessoa Física - Curso on-line GRAVADO 

Publicado em 06/08/2021 

 

Parceria com a DENTAL UNI oferece planos odontológicos a partir de 16,06 mensais 

Publicado em 09/08/2021 

Parceria do Sicontiba com a DENTAL UNI proporciona às pessoas jurídicas (empresas contábeis, 
escritórios, assessorias e afins) a contratação de planos odontológicos (ESSENCIAL, PRIME e ELITE) aos 
colaboradores, funcionários, estagiários e sócios. 

Valores e condições imperdíveis! A partir de R$ 16,06 mensais por vida (exige-se um mínimo de 2 vidas via 
contratação por CNPJ). 

 

• Clique aqui e confira o comparativo da cobertura dos três planos ofertados. 

 Carência ZERO para todos os três planos. 
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Na contratação para dependentes (cônjuge e/ou companheiro(a), filhos, enteados, tutelados ou menor sob 
guarda) e parentes colaterais (agregados) do BENEFICIÁRIO TITULAR até o 4º (quarto) grau de 
parentesco, faz-se necessário a contratação no mesmo plano do titular. 

As faturas são geradas diretamente aos CNPJs contratantes. 

SOLICITE UMA CONSULTORIA COM A CORRETORA: 

Andreatta Seguros (Fabiane) 

(41) 98801-9884 

andreatta.seguros@gmail.com 

 Conheça mais sobre a DENTAL UNI planos odontológicos e encontre o seu dentista (atendimento 
nacional): 

https://www.dentaluni.com.br/encontreseudentista 

Maratona LGPD - Impacto nas Relações de Trabalho - GRATUITO 

Publicado em 10/08/2021 

 

Curso PRESENCIAL - Retenções do INSS - Descubra como não errar - 25 de agosto - VAGAS 
LIMITADAS 

Publicado em 11/08/2021 
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Divulgando - Matéria da Prefeitura de Curitiba: Inovação Tecnológica 

Publicado em 13/08/2021 

Município de Curitiba: Inovação tecnológica 

  

Migração para modelo eletrônico elimina filas e melhora atendimento na área tributária. 

 Confirma na íntegra a matéria da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) que trata das principais inovações 
que foram implantadas na área tributária do Município desde o ano de 2018. 

Segundo a PMC: “a expectativa é que até o fim de 2021, 100% dos serviços tributários sejam oferecidos 
também de forma eletrônica, ficando a critério do cidadão o atendimento a distância ou presencial.” 

Acesse:  
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https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/migracao-para-modelo-eletronico-elimina-filas-e-melhora-
atendimento-na-area-tributaria/60147 

Linha do Tempo com as ações implementadas 

Fonte: Francisco de Assis Inocêncio – Superintendente Fiscal Diretor do ISS de Curitiba. 

Curso de PERÍCIA CONTÁBIL judicial e extrajudicial - on-line e ao vivo - 23 e 24 de agosto 

Publicado em 15/08/2021 

 

Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 está disponível no Portal da Transparência do Sicontiba 

Publicado em 20/08/2021 

 

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021/2022 firmada entre o SICONTIBA (Sindicato dos 
Contabilistas de Curitiba e Região) e o SESCAP-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná) está registrada e 
publicada (em vigência), data-base 01/06. 

Registro no Ministério da Economia sob o nº. PR002276/2021. 

Para ter acesso ao documento, visite o Portal da Transparência do Sicontiba e clique sobre “Convenções 
Coletivas” ou abaixo na imagem de minuta. 

 

O presidente do Sicontiba, Juarez Morona, mencionou: “O acordo se aplica a centenas de profissionais da 
contabilidade empregados em escritórios de contabilidade, perícia, auditoria contábil e afins, 
ficando mantidos direitos e conquistas de acordos anteriores, além do reajuste aplicável aos salários, no 
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VA/VR e nos pisos de 8,8962%, bem como a inclusão de algumas novas cláusulas para modernizar o 
instrumento coletivo e, em consonância com a reforma trabalhista e com os reflexos da pandemia de 
COVID-19, prestigiando em alguns tópicos o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado.” 

Outra novidade na CCT 2021/2022 é que as empresas que tiverem dificuldade de aplicar o percentual 
integral de 8,8962% poderão aplicá-lo em duas parcelas: 

• 4,3534 % (quatro inteiros e três mil, quinhentos e trinta e quatro décimos de milésimo por cento) e 
sobre o salário de junho de 2020 a ser pago a partir de junho de 2021, e; 

• 4,3534% (quatro inteiros e três mil, quinhentos e trinta e quatro décimos de milésimo por cento) 
sobre o salário de dezembro de 2021 a ser pago a partir de janeiro de 2022. 

Morona (presidente) e José Carlos Lada (diretor de administração) ainda enalteceram o trabalho 
desempenhado pelos profissionais da contabilidade empregados no período de pandemia COVID-19, os 
quais em um momento atípico se desdobraram em dedicação e atualização de conhecimento para cumprir 
com as obrigações. 

 DÚVIDAS sobre à CCT, entrar em contato com o assessor jurídico do Sicontiba, Ricardo Weber, através do 
e-mail assessoriajuridica@sicontiba.com.br 

DÚVIDAS sobre à CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL, entrar em contato com o departamento financeiro do 
Sicontiba, através do e-mail financeiro@sicontiba.com.br 

Aos RHs e aos EMPREGADOS profissionais da contabilidade 

Lembramos aos RHs de que o prazo para repasse da contribuição negocial (3% sobre o salário de 
agosto/2021) dos empregados que autorizaram o desconto se encerra no dia 10/09/2021. 

Fundamento na cláusula 33ª da CCT 2021/2022: 

“Por aprovação em Assembleia Geral Extraordinária dos Trabalhadores realizada em 13/08/2021, às 
16h00, que aprovou as cláusulas desta Convenção Coletiva de Trabalho e, com fundamento no disposto no 
art. 513 “e” da CLT, fica instituída a Contribuição Negocial de 3% (três por cento) incidente sobre o 
salário do mês de Agosto/2021 (devidamente corrigido em conformidade com o que dispõe a cláusula de 
reajuste salarial deste instrumento coletivo) de cada empregado beneficiado por essa CCT, mediante prévia 
autorização individual, a ser recolhida em cota única até o dia 10 de SETEMBRO de 2021, em favor do 
SICONTIBA, através de desconto em folha, depósito, transferência bancária ou PIX (chave: 
76686963000152) em nome do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – CNPJ/MF nº. 
76.686.963/0001-52, na conta corrente nº. 1127-2, agência 0372 – Cristo Rei – Caixa Econômica Federal, 
ou através de solicitação (no e-mail financeiro@sicontiba.com.br ou via telefone 41-3077-3553).” 

Acesse o Modelo de carta de autorização individual do empregado para o desconto da Contribuição 
Negocial. 

Importância do Recolhimento da Contribuição pelos Empregados 

Cumprindo com o que está determinado na legislação sindical, mesmo nesse momento difícil a todos em que 
sentimos a continuidade dos reflexos da pandemia COVID-19, pedimos aos empregados que façam uma 
reflexão sobre a importância da participação sindical. 

Contamos com a compreensão e pedimos a colaboração com o recolhimento no prazo legal, o que ajudará e 
fortalecerá ainda mais a classe contábil e a entidade, visando uma ampliação do seu papel de defesa e 
valorização dos profissionais da contabilidade. 

Certos de poder contar com a sua contribuição e colaboração 
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Parceria com a MED CURITIBA - Economize com Segurança e Saúde do Trabalho 

Publicado em 20/08/2021 

Contato por WhatsApp: 

https://wa.me/message/A6RYDOSRZ2OTC1 

 

Termo de Orientação Setorial - Indústria da Construção - Principais mudanças em Normas 
Regulamentadoras 

Publicado em 23/08/2021 

Recentemente houve uma total modificação de diversas Normas Regulamentadoras, dentre as quais a de n°. 
18 que trata da Segurança no Trabalho na Indústria da Construção.  Por conta da pandemia causada pela 
covid-19, mediante a Portaria SEPTR n° 8.873 de 23 de julho de 2021, determinou-se que o início da 
vigência das Normas Regulamentadoras n°s. 1, 7, 9 e 18 ocorrerá a partir do dia 3 de janeiro de 2022. 
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A partir dessa data todas as empresas da Indústria da Construção já devem estar cumprindo o disposto nas 
Normas Regulamentadoras alteradas, salvo prazo diverso contido nas mesmas. 

Preventivamente, alguns órgãos e entidades assinaram um Termo de Orientação Setorial, unindo-se 
para levar até as empresas que atuam na Indústria da Construção informações sobre as principais mudanças a 
partir de 2022. As orientações no termo não esgotam o contido nas Normas Regulamentadoras e as empresas 
devem envidar os esforços no sentido de cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras com o objetivo 
de prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 

Clique na imagem abaixo e acesse na íntegra o Termo de Orientação Setorial: 

 

Participam como Entidades Apoiadoras: SINDUSCON-PR; SICEPOT-PR; SINTRAPAV-PR; CRCPR; 
SICONTIBA; SINTESPAR; APES. 

O novo texto da NR-18 pode ser acessado através do link: 

https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-18-
atualizada-2020.pdf 

 Até o final do ano serão promovidos eventos temáticos para divulgar a nova NR-18. 

EVENTOS 

AGOSTO: Terceirização e responsabilidades - 31 de agosto - INSCREVA-SE 
SETEMBRO: Andaimes e plataformas de trabalho - 28 de setembro 
OUTUBRO: medidas de prevenção contra quedas - 26 de outubro 
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NOVEMBRO: área de vivência - 30 de novembro 
DEZEMBRO: Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - 14 de dezembro 

Evento on-line 31 de agosto | Nova NR 18 - Terceirização e Responsabilidade Solidária do Contratante 
- INSCREVA-SE gratuitamente 

Publicado em 24/08/2021 

 

Novo curso GRAVADO - Exclusão ICMS base PIS-COFINS - Recuperação Administrativa 

Publicado em 24/08/2021 

 

Semana i-Nova Receita Federal 2021 - Convite para acompanhar em 1º de setembro às 9h00 
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Publicado em 25/08/2021 

 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

No dia 1º de setembro a Receita Federal do Brasil realizará a Semana i-NovaReceita 2021. 

O Órgão apresentará ao vivo 5 iniciativas inovadoras: 

• Consulta Eletrônica de Processos; 
• Declaração do Imposto de Renda Pré-Preenchida; 
• Malha Pessoa Jurídica; 
• Reconhecimento Facial nos aeroportos internacionais; e 
• Destinação de Mercadorias Apreendidas. 

As iniciativas serão apresentadas pelos representantes de cada Subsecretaria que compõe a Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil: Subsecretaria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento; 
Subsecretaria de Tributação e Contencioso; Subsecretaria de Fiscalização; Subsecretaria de Administração 
Aduaneira e Subsecretaria de Gestão Corporativa. 

O Evento será transmitido ao vivo no canal da Receita Federal no Youtube dia 1º de setembro às 09h00. 

Confira! 

Agenda de SETEMBRO - Cursos pontuados no programa EPC - Realização Prado Treinamentos 

Cursos pontuados no Programa EPC 
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- 08/Setembro - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Acesse: https://bit.ly/elabdemcontabeis 

 

- 10, 17 e 24/Setembro - eSocial completo 
Acesse: http://bit.ly/esocialcompleto2ªturma 

 

- 13/Setembro - NOVO REGUMENTO DO PIS E COFINS DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 
NORMATIVA N. 1.911/2019 
Acesse: https://bit.ly/novoregpiscofins 

 

- 14/Setembro - SIMPLES NACIONAL: O que mudou a partir da LC 155/2016 e demais Resoluções 
Acesse: https://bit.ly/simplesnac2021 

 

- 16/Setembro - DCTFWEB: Aspectos práticos de análise e preenchimento 
Acesse: https://bit.ly/dctfweb4ªturma 

 

- 20/Setembro - CONTABILIDADE RURAL 
Acesse: https://bit.ly/contabrural2021 

 

- 27/Setembro - eSocial Simplificado: Versão S-1.0 
Acesse: https://bit.ly/esocialsimpl2ªturma 

 

Garanta já a sua vaga! 

 

Cupom de Desconto: consultar o SICONTIBA 

Já garantiu sua vaga no curso LGPD NA PRÁTICA: IMPACTO NAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO? 

Publicado em 02/09/2021 
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Comunicado do Sicontiba - Certificação Digital estará aberta na segunda-feira dia 06 de setembro 

Publicado em 03/09/2021 

 

Comunicamos que em virtude do feriado federal da Independência do Brasil (07/09) e do feriado municipal 
da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (08/09), não haverá expediente no SICONTIBA no dia 06/09/2021 
(segunda-feira), retornando as atividades normalmente às 08h30 do dia 09/09/2021 (quinta-feira). 

A certificação digital (Solução Digital) fará atendimento (na sede do Sicontiba) normal na segunda-feira dia 
06/09/2021 das 09h00 às 17h30. Depois, somente no dia 09/09/2021 (quinta-feira). 

Dúvidas e agendamentos, ligar para (41) 98512-6134 ou  curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

WEBINAR gratuito - Às Equipes Contábeis - CLIENTE SATISFEITO ou CLIENTE FELIZ ? 15-09 
às 16h30 - INSCREVA-SE 

Publicado em 09/09/2021 

 

Divulgando: Portaria SMF nº 27/2021 da PMC - Orientações às agências de turismo localizadas no 
Município de Curitiba relativamente à emissão da NFSe 

Publicado em 13/09/2021 
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Confira na íntegra o Boletim Informativo nº 05/2021-SMFF com as orientações às agências de turismo 
localizadas no Município de Curitiba relativamente à emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) 

A edição da Portaria nº 27/2021 visa a adequação das práticas comerciais nas atividades de 
intermediação/agenciamento prestadas por agências de turismo localizadas no Município de Curitiba, a fim 
de possibilitar a inclusão na Receita Bruta da NFs-e do valor total da operação, pago pelo tomador dos 
serviços, abrangendo o preço do serviço, no caso, também denominado usualmente como comissão, e 
demais valores por conta e em nome de terceiros (subcontratações, passagens, hospedagens, etc.), 
entendidos para tal operação como não incidentes de ISS para o intermediador/agenciador. 

Estas orientações foram enviadas à ABAV/PR para compartilhar com seus associados localizados em 
Curitiba, sendo que será promovido (dia 16/09 às 15h00), em conjunto com a ABAV/PR, uma live para 
esclarecimentos junto aos associados. 

Maiores informações poderão ser obtidas: 
- E-mail: isscuritiba@curitiba.pr.gov.br 
- Manual de emissão de notas fiscais (https://nota.curitiba.pr.gov.br/Manuais/manuais) 

Legislação Aplicável: 

- Portaria SMF nº 27/2021 - Emissão de NFs-e - Agência de Turismo 
- Lei Complementar Municipal n.º 40/2001 - Código Tributário Municipal 
- Lei Complementar Municipal n.º 73/2009 - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
- Lei Complementar Federal n.º 116/2003 - Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços 

Fonte: Francisco de Assis Inocêncio – Superintendente Fiscal de Curitiba. 

Palestra gratuita BSSP - Aprenda como utilizar o Compliance tributário como ferramenta de 
recuperação do fluxo de caixa - 22/09 às 16h00 - Inscreva-se! 

Publicado em 13/09/2021 
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Curso de PIS e COFINS CUMULATIVOS e NÃO-CUMULATIVOS - on-line e ao vivo - 22 e 23 de 
setembro 

Publicado em 14/09/2021 

 

Sicontiba e Entidades contábeis unidas se reúnem com vice-governador do PR para solicitar isenção 
de multas e juros relativos ao ICMS 

Publicado em 14/09/2021 

 

No dia 13 de setembro, no Palácio Iguaçu, o SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e 
Região) em conjunto com os líderes das entidades contábeis que integram a Comissão Consultiva do 
CRCPR (CRCPR; SICONTIBA; SESCAP-PR; SESCAP-Londrina; e FECOPAR) se reuniram com o vice-
governador Darci Piana, para solicitar a isenção de multas e juros relativos ao recolhimento do diferencial de 
alíquota do ICMS, retroativo a 2016, conforme obriga a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ao 
julgar o Decreto 442/2015. 

Como surgiu essa questão? 
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O STF declarou que é constitucional a imposição tributária aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional 
do diferencial de alíquotas do ICMS pelo Estado de destino, por ocasião da entrada de mercadoria em seu 
território. Consequentemente, é passível de cobrança e de inscrição em Dívida Ativa do ICMS devido nos 
termos dos §§ 6º e 8º do artigo 5º da Lei n. 11.580/1996, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 442/2015. 

O que a decisão do STF gerou? 

Com a decisão do STF, milhares de empresas enquadradas no Simples Nacional terão que declarar 
retroativamente, pagando inclusive multas sobre o não cumprimento da obrigação acessória (DESTDA), 
além de recolher o diferencial de alíquota (DIFAL), também retroativamente. 

 

Na foto, Juarez Morona fazendo as suas considerações perante o vice-governador 

 Morona disse: “Ratifico a importância do parcelamento, todavia essa situação e outros benefícios em 
alguns estados afugentam as empresas do estado do PR para outros entes federativos, então todos 
perdem“. Piana, por sua vez, concordou com o relatado por Morona e até citou alguns casos. 

“Um estudo vem sendo realizado visando uma alteração legislativa para que sejam excluídos produtos deste 
modelo de tributação“, disse Darci Piana. Ainda, o vice-governador afirmou que prontamente estará 
enviando os pedidos das entidades contábeis vinculados ao Decreto 445/2015 à ALP (Assembleia 
Legislativa do Paraná) para que em breve a classe contábil e empresários tenham uma resposta. 

Outros pedidos 

As empresas de contabilidade também poderão ser beneficiadas com os pleitos levados ao vice-governador 
do Paraná. Entre outros assuntos discutidos está o pedido de isenção das multas pela apresentação das 
obrigações acessórias. 

Junta Comercial 

A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) também foi citada como exemplo de entidade que ganhou dinamismo 
e eficiência nos últimos tempos. Os representantes das entidades destacaram ao vice-governador que estão 
satisfeitos com a agilidade com que a Jucepar tem dado nos processos protocolados de abertura de empresas 
ou alteração de registros. “Hoje em poucas horas é possível abrir uma empresa e essa agilidade, sem 
burocracia, contribui para a geração de empregos e renda no Estado”, disse Alceu, presidente do SESCAP-
PR. 

 Representantes da classe contábil paranaense no encontro: 
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Pelo SICONTIBA esteve presente Juarez Morona (Presidente). 

Pelo CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), o presidente Laudelino Jochem e o diretor 
superintendente Gerson Borges de Macedo. 

Pelo SESCAP-PR, o presidente Alceu Dal Bosco. 

Pelo SESCAP-Londrina, o presidente Marcelo Esquiante e o diretor Marlon Athos Marçal. 

Pela FECOPAR, o diretor financeiro Gilson Luis da Silva. 

Fez-se presente também Narciso Doro, Administrador Regional do Cajuru em Curitiba. 

 Trechos do texto e fotos: (Adilson Faxina/SESCAP-PR) 

Realizado o Webinar sobre CLIENTE SATISFEITO ou CLIENTE FELIZ? Acesse a gravação! 

Publicado em 16/09/2021 

 

O SICONTIBA - Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região (na foto o presidente Juarez 
Morona), com o apoio da empresa de treinamentos CONTADOR EM DIA (na foto a sócia Jessica 
Dallagrana), promoveu (gratuitamente) no dia 15 de setembro o Webinar direcionado às equipes contábeis 
com o tema “CLIENTE SATISFEITO ou CLIENTE FELIZ?, sendo um encontro virtual na forma de “bate 
papo”, no qual o expositor Edvaldo Nunes (consultor e palestrante – na foto) teceu comentários e repassou o 
seu conhecimento e experiência de mais de 40 anos na área de vendas com algumas dicas valiosas para 
responder as seguintes perguntas:  

• Como podemos reinventar o negócio contábil através do atendimento de excelência? 
• Como garantir uma experiência especial ao cliente com o ATENDIMENTO UAU? 
• Como o atendimento UAU pode fidelizar seus clientes? 

Não conseguiu participar ao vivo? Acesse a gravação na imagem/link abaixo, disponível por 15 dias o acesso 
gratuito. 

Por aproximadamente 50 minutos o professor Edvaldo demonstrou estratégias que encantam os clientes, a 
exemplo dos chamados “momentos mágicos” que a equipe da Disney aplica, destacando que o que faz a 
maior diferença positiva se dá na esfera comportamental, na forma de acolhimento do cliente (exemplos: 
carta de boas vindas e reunião de integração com funcionários e clientes novos), sorriso, tom de 
voz, empatia (colocar-se no lugar do outro), elogiar mais (exemplos: parabenizar o cliente pelo aumento de 
faturamento e lembrança do aniversário do contrato/parceria), humanização, conexão emocional, melhoria 
nos relacionamentos, dentre outras tantas dicas para deixar o cliente surpreendido e de “boca aberta”, 
reinventando-se no pessoal e no ambiente de negócios. 
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“O ser humano é uma máquina emocional que toma milhares de decisões diariamente. Os relacionamentos 
não podem ser digitalizados e os clientes não aguentam mais um atendimento frio e robotizado. Vamos falar 
a real: o cliente sempre no mínimo tem que estar satisfeito. Todavia, para que a equipe contábil tire nota 10, 
deve haver um upgrade de fidelização, deve haver um encantamento, saindo o cliente do padrão 
SATISFEITO para o padrão FELIZ.” Disse o professor Edvaldo. 

Juarez Morona agradeceu a disponibilidade do professor em aceitar a proposta do evento (“um tira gosto de 
dicas“) e comentou uma feliz situação que vivenciou no dia quando tomou conhecimento de que uma 
colaborada sua, por iniciativa própria, encaminhou a todos os clientes uma mensagem de parabenização pelo 
DIA DO CLIENTE (15/09), mostrando como uma atitude simples e positiva durante a pandemia faz toda a 
diferença. 

“Fiz a formação PEAH (programa encantador de atendimento humanizado) para profissionais da 
contabilidade e apliquei nos meus negócios, tendo um retorno muito rápido e positivo. Realmente as dicas 
do professor Edvaldo funcionam e o treinamento é um sucesso, eu indico.” Disse Morona. 

 Quer saber mais sobre a Formação PEAH para profissionais da contabilidade e como fazer um treinamento 
personalizado à sua equipe contábil? 

E-mail: edvaldo@edvaldonunes.com.br 

whatsApp: (11) 98783-9632 

  

Sicontiba protocola pedido de reativação da filiação junto à Fecopar 

Publicado em 17/09/2021 
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No dia 16 de setembro, em Londrina, durante o Seminário de Lideranças Contábeis do Paraná, 
o SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região), representado por seu presidente (na 
foto), Juarez Morona, entregou nas mãos do presidente da FECOPAR (Federação dos Contabilistas do 
Paraná), Paulino José de Oliveira (na foto), um ofício com o pedido de reativação da filiação junto à 
federação, o qual também fora protocolado. 

No ofício constam alguns destaques, como o fato do Sicontiba ter sido um dos sindicatos filiados fundadores 
da Fecopar, os princípios aplicáveis na esfera sindical e a similaridade das Visões, Valores e Missões das 
entidades, salientando-se que a relação sindicatos/federações têm por finalidade coordenar e aglutinar 
interesses comuns, que no caso é o fortalecimento, representação, valorização e defesa dos interesses dos 
profissionais da contabilidade. 

 

Morona disse: “Desde que assumi a presidência do Sicontiba tinha esse desejo de voltar para a Fecopar. 
Todos temos que estar unidos, somos mais fortes assim e bons frutos podem advir na renovação da parceria 
em prol da classe contábil” 

 

Lideranças da classe contábil paranaense 

Estiveram presentes no dia o presidente do CRCPR, Laudelino Jochem, o vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional do CRCPR e presidente do SESCAP Campos Gerais, Aguinaldo Mocelin; e 
representando também o CRCPR, o conselheiro Geraldo Sapateiro; os conselheiros suplentes Euclides 
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Nandes Correia e Guilherme Rodrigues Spolador; o delegado representante João Marcelino de Oliveira; 
o diretor superintendente Gerson Borges de Macedo; e o gerente operacional Maurício Ostrowski Junior. 
Representando o sindicatos: FECOPAR, presidente Paulino Oliveira; SESCAP-PR, presidente Alceu Dal 
Bosco; SESCAP Londrina, presidente Marcelo Odetto Esquiante; SICONTIBA – Curitiba e Região 
Metropolitana, presidente Juarez Tadeu Morona Filho; SICAP – Apucarana, presidente José Carlos da 
Silva; SINCONCAM – Campo Mourão, vice-presidente Idnei Hundsdorfer; SINCOVEL – Cascavel, 
presidente Diego Maurício Paim Bottcher; SINCOFOZ – Foz do Iguaçu, presidente Ocivaldo Gobetti 
Moreira; SINCOBEL – Francisco Beltrão, presidente Mirandi José Bonissoni; SINCOPUAVA – 
Guarapuava, presidente Sadi Giongo; SINCOLON – Londrina, presidente José Koichi 
Takaesu; SINCONTÁBIL – Maringá, presidente José Carlos Cardoso G. da Silva; SINCOLPAR – 
Paranaguá, presidente Elisandro Henrique Leonardi; SINCOPAR – Paranavaí, presidente Rubens Ricardo 
Polido; SICONP – Pato Branco, presidente Sergio Roberto Bebber; SICOPON – Ponta Grossa, presidente 
Maurício Antonio Cavalli; SINCOESTE – Toledo, presidente Leandro Ramos; SINCOUMA – Umuarama, 
presidente Jean Corradini; SINDICOUNIÃO – União da Vitória, presidente Leomar Antonio Burtet; e o 
contador da cidade de Londrina Rodinei Bonfadini. 

Dia do Contador - 22 de setembro 

Publicado em 22/09/2021 
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Curso 28 de setembro - LGPD para CONTADORES - Compreenda como adequar o seu negócio - on-
line e ao vivo - INSCREVA-SE! 

Publicado em 23/09/2021 

 

Evento on-line 28 de setembro | Nova NR 18 - Andaimes e plataformas de trabalho - INSCREVA-SE 
gratuitamente 

Publicado em 23/09/2021 

 

OUTUBRO ROSA - Palestras semanais | Desafio dos 7 dias | Foco na prevenção ao Câncer - 
PARTICIPE! 
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Publicado em 24/09/2021 

 

Quer participar do DESAFIO? 

INSCREVA-SE! 

Mês com foco na prevenção ao Câncer de Mama contará com palestras semanais e “Desafio dos 7 dias para 
viver com mais saúde” 

O tradicional evento do Outubro Rosa da Comissão da Mulher Contabilista do Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná (CRCPR) acontecerá em novo formato neste ano. Durante todo o mês de outubro, 
a TV CRCPR transmitirá palestras gratuitas com especialistas sobre qualidade de vida e cuidados com a 
saúde, com foco na prevenção do câncer de mama. Além disto, a Comissão promoverá o “Desafio dos 7 dias 
para viver com mais saúde”, no qual profissionais acompanharão pessoas interessadas em melhorar sua 
forma física com orientações sobre alimentação, hidratação e atividades físicas. 

Desafio dos 7 dias para viver com  mais saúde 

O Desafio acontecerá entre os dias 17 e 23 de outubro, e até dia 14 será possível inscrever-se contribuindo 
com o valor de R$ 35,00, a ser destinado ao Instituto Atitude na Cabeça, que realiza a doação de perucas a 
pessoas com doenças que ocasionam perda dos cabelos, como o Câncer de Mama. 

Por um período de 7 dias consecutivos, através de um grupo no aplicativo Whatsapp, um grupo de 
“coaches” trabalhará motivando as pessoas interessadas em melhorar sua forma física com orientação e 
acompanhamento sobre alimentação, hidratação e atividades físicas. Os participantes receberão um e-book 
com as informações e diariamente terão tarefas simples para serem executadas em sua rotina. 

Para se inscrever, clique aqui! 

Palestras de saúde 

Nas sextas-feiras do mês de Outubro, a TV CRCPR transmitirá palestras com especialistas em qualidade de 
vida e saúde, como a nutricionista Maria Bety Fabri Berbel; a educadora física Juliana Ewelin Dos Santos; o 
médico especialista em Mastologia e Ginecologia, João Estevam Abelha; a fisioterapeuta especialista em 
Saúde Íntima Feminina, Cida Dornelles; e a médica endocrinologista, Luciane Celeste Lazari Berbel. 

Entre os temas discutidos estão estilo e qualidade de vida saudável, atividades físicas, Resgate do Feminino e 
Microbiota Intestinal e Câncer de Mama. 
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Fonte matéria: *SESCAP: Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná. 

Apoiadores 

O evento é promovido pelo Instituto Paranaense da Mulher Contabilista (IPMCont), e apoiado pelo CRCPR, 
Conselho Regional de Administração (CRA), Instituto Atitude na Cabeça, Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba e Região (SICONTIBA), Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná (FECOPAR), SESCAP-
PR, SESCAP-Campos Gerais e SESCAP-Londrina. 

O presidente do SICONTIBA, Juarez Morona, apoiando a causa do evento e parabenizando a bela iniciativa, 
fez também questão de ressaltar a importância da mulher na contabilidade: 

“Hoje a maior parte dos estudantes de contábeis nas faculdades e universidades são de mulheres, sendo que 
esse toque feminino faz toda a diferença, o que desaguará em excelentes profissionais vindouros a servirem 
a essa nossa nobre profissão e à sociedade. O Sicontiba apoia a ideia de uma maior participação das 
mulheres nas entidades de classe, principalmente contábeis, salientando-se que no sindicato temos um 
número de 8 diretoras mulheres, o maior grupo feminino que já teve dentro de uma gestão, sem contar as 
várias associadas que participam e contribuem com ideias em prol da classe contábil e de projetos como 
esse que vemos do OUTUBRO ROSA. O nosso muito obrigado a vocês mulheres profissionais da 
contabilidade, que essa união e participação só aumente e aumente.“ 

DIVULGANDO: Prefeitura de Curitiba - Serviços municipais do site ficam fora do ar no fim de 
semana 

Publicado em 24/09/2021 

 

Em virtude de manutenção nos sistemas do Município, alguns serviços ficarão indisponíveis durante o 
período de 18h do dia 24/09 até as 8h do dia 27/09. 

 Não serão afetados: 

– Emissão da Nota Curitibana (https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/iss-emissao-da-nota-curitibana-nfs-
e/601); 

– Portal 156 (https://156.curitiba.pr.gov.br/; 

– A Agenda On-line (https://agendaonline.curitiba.pr.gov.br/#!/login); e 

– A autenticação de Sistemas pelo e-Cidadão (https://autenticacao-ecidadao.curitiba.pr.gov.br/). 

Confira a lista de serviços que serão interrompidos no fim de semana, acesse: 

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/servicos-municipais-do-site-da-prefeitura-ficam-fora-do-ar-no-fim-
de-semana/60706 

 Fonte: Francisco de Assis Inocêncio – Superintendente Fiscal Diretor do ISS de Curitiba. 

NOVOS cursos gravados e pontuados EPC | ATIVO NÃO CIRCULANTE e OS PRIMEIROS 
PASSOS NA CONTABILIDADE EM PADRÃO IFRS | Parceria Descomplicont 

Publicado em 27/09/2021 
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Agenda de OUTUBRO - Cursos on-line - Realização Prado Treinamentos 

Publicado em 01/10/2021 

Cursos pontuados no Programa EPC 

 

- 06/Outubro - PER/DCOMP e DCTFWEB 

Acesse: https://bit.ly/perdcomp2021 

 

- 14/Outubro - Da CNO ao SERO Regularização de obras (eSocial, EFD Reinf e DCTF-WEB) 

Acesse: https://bit.ly/cnoaosero 

 

- 15/Outubro - E SOCIAL - EFD REINF - DCTFWEB - Versões atualizadas com a Nota Orientativa S-1.0 

Acesse: https://bit.ly/esocialefddctf2021 

 

- 20/Outubro - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Pontuação PEPC: 8 pontos 

Acesse: https://bit.ly/elabdemcontabeis 

 

- 21 e 22/Outubro - eSocial Completo - Do básico ao avançado 

Pontuação PEPC: 9 pontos 

Acesse: https://bit.ly/esocialcompleto2ªT 
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- 25/Outubro - NOVO REGULAMENTO DO PIS E COFINS DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 1911/2019 

Pontuação PEPC: 4 pontos 

Acesse: https://bit.ly/novoregpiscofins 

 

- 27/Outubro - SIMPLES NACIONAL - O que mudou a partir da LC 155/2016 e demais resoluções 

Pontuação PEPC: 8 pontos (apenas para peritos) 

Acesse: https://bit.ly/simplesnac2021 

 

- 28/Outubro - RETENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Contratação de pessoas físicas e 
jurídicas e as informações no eSocial e EFD Reinf 

Pontuação PEPC: 4 pontos 

Acesse: https://bit.ly/retençõesprev 

 

Garanta já a sua vaga! 

 

Cupom de Desconto: consultar o SICONTIBA 

PGFN pacifica ICMS nos créditos - Adquira já com DESCONTO o curso Exclusão ICMS Base PIS-
COFINS 

Publicado em 06/10/2021 

 

Acabou a novela! A PGFN se manifestou a favor do contribuinte em manter o ICMS incluso no custo/valor 
de aquisição para fins da base de créditos a descontar do PIS/COFINS não cumulativo. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/parecer-sei-n-14.483/me-de-28-de-setembro-de-2021-348250682 

Ou seja, as “intenções” da RFB através da IN RFB 1.911/2019 e do Parecer Cosit 10/2021 perderam 
totalmente a eficácia! 

Sem retorno, sem volta: cabe à COSIT respeitar o Parecer SEI nº 14.483/ME. 

RESUMINDO: 

Na VENDA, o ICMS DEVE ser excluído 
Na COMPRA, o ICMS NÃO DEVE ser excluído, e sim MANTIDO 

Agora que não há mais dúvidas, aproveite para efetuar com segurança a recuperação do PIS/COFINS, com 
destaque quanto à Exclusão do ICMS da Base de Créditos a Descontar. 
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Adquira o curso EXCLUSÃO ICMS BASE PIS/COFINS – RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA, com 
7h02min de duração, que demonstra na prática as retificações necessárias e os diferentes cenários possíveis. 

Acesse o LINK abaixo para obter maiores informações: 

https://go.hotmart.com/M58462470B 

Por conta dessa ótima notícia o Produtor do curso está concedendo desconto de 50% impreterivelmente até o 
dia 08/10 sexta-feira (de R$ 339,00 por apenas R$ 169,50). Digite e aplique o cupom PARECERPGFN no 
momento da compra. 

Pagamentos no crédito, débito, boleto ou parcelado em até 12x no cartão de crédito. 

Comunicado do Sicontiba - Certificação Digital estará aberta na segunda-feira dia 11 de outubro 

Publicado em 08/10/2021 

 

Comunicamos que em virtude do feriado federal de Nossa Senhora Aparecida (12/10), não haverá 
expediente no SICONTIBA no dia 11/10/2021 (segunda-feira), retornando as atividades normalmente às 
08h30 do dia 13/10/2021 (quarta-feira). 

A certificação digital (Solução Digital) fará atendimento (na sede do Sicontiba) normal na segunda-feira dia 
11/10/2021 das 09h00 às 17h30. Depois, somente no dia 13/10/2021 (quarta-feira). 

Dúvidas e agendamentos, ligar para (41) 98512-6134 ou  curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Curso gravado de LGPD na PRÁTICA - Impacto nas Relações de Trabalho - Desconto por tempo 
limitado! 

Publicado em 13/10/2021 

Nesse mês de Outubro você tem uma OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL de alavancar a sua carreira! 
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Garanta a sua vaga no curso LGPD NA PRÁTICA: IMPACTO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO! 

Aproveite e faça agora a sua inscrição! 

Invista R$ 397,90 à vista ou em apenas 12x de R$ 38,77 

Quem é ASSOCIADO DO SICONTIBA ganha mais 10% de DESCONTO! 

UTILIZE O CUPOM: SICONTIBA10 no momento da compra 

É muito fácil e simples, basta CLICAR agora no LINK e se inscrever: 

https://go.hotmart.com/J58346705M 

Participe do sorteio da BOLSA de 70% de desconto da BSSP para o MBA Legislação Trabalhista-
Previdenciária - Turma Curitiba 

Publicado em 13/10/2021 

SORTEIO 

Acesse o link, preencha seus dados e concorra: 

https://materiais.bsspce.com.br/sorteio-bolsa-mba-legislacao-trabalhista-sincontiba 

 

DIVULGANDO: Atendimento de Finanças ganha novo espaço exclusivo na Prefeitura de Curitiba 

Publicado em 13/10/2021 
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Atendimento de Finanças ganha novo espaço exclusivo na Prefeitura 

Foto: Ricardo Marajó/SMCS 

O atendimento ao contribuinte na sede da Prefeitura de Curitiba ganhou melhorias e passa a ser 
personalizado a partir da próxima quarta-feira (13/10). Foram implantadas dez salas no subsolo do Palácio 
29 de Março que vão concentrar o apoio presencial às demandas nas área de IPTU, ITBI, ISS e certidões. 

“O contribuinte passa a ser atendido nessas salas de forma individualizada, com mais conforto e 
privacidade”, diz Daniele Regina dos Santos, superintendente executiva da Secretaria de Planejamento, 
Finanças e Orçamento. 

O novo espaço, com ambiente fresco, mobiliário ergonômico, luminosidade especial e adaptado também 
para pessoas com deficiência conta ainda com três salas de reuniões e banheiros. O local também garante 
distanciamento necessário para evitar a disseminação da covid-19. 

Tudo mais fácil 

O atendimento exclusivo faz parte da série de ações da Prefeitura para agilizar e melhorar a qualidade do 
atendimento, usando tecnologia e inovação na prestação de serviços. Com a digitalização dos processos e o 
agendamento online dos atendimentos, as filas praticamente desapareceram. 

“Muita coisa passou a ser resolvida sem a necessidade de deslocamento do contribuinte até uma unidade da 
Prefeitura. E quando é necessário, ele não precisa mais esperar para ser auxiliado e o atendimento é mais 
rápido e eficiente”, diz Daniele.  

No último ano, 92 mil deslocamentos de contribuintes à sede da Prefeitura, no Centro Cívico, e nas demais 
unidades da administração municipal deixaram de ser realizados por causa da implantação do Processo 
Eletrônico de Curitiba (Procec). 

Atualmente 100% dos serviços prestados na área de Finanças estão na plataforma Procec, que permite que 
cidadãos e empresas solicitem, pela internet, serviços e informações às secretarias. O protocolo e seu 
acompanhamento são feitos de forma eletrônica. 

Desde o seu lançamento em setembro de 2020, já foram realizados 46,1 mil protocolos e houve uma redução 
de custos de R$ 1 milhão somente referente a horas de trabalho envolvendo a manipulação de 
documentação física ou digital na abertura do processo. 

A plataforma já abrange 68 serviços em seis áreas de Finanças. Ao todo são 113 serviços disponíveis, 
incluindo as secretarias de Urbanismo, Meio Ambiente, Administração e Obras. 

Entre os assuntos disponíveis estão ISS, IPTU, ITBI, certidões, obras, uso do solo, publicidade, alvará 
comercial, recursos hídricos e saneamento, regularização de tributos, eventos, cadastro de ONGs 
ambientais e patrimônio. 
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Serviços on-line 

Curitiba vem investindo fortemente na expansão dos serviços on-line. A capital conta atualmente com 366 
serviços on-line em diversas áreas (principalmente Finanças, Urbanismo, Meio Ambiente, Transporte 
Público, Educação, Obras, Esportes e Lazer). 

O serviço agenda on-line, por exemplo, já realizou 153.572 agendamentos em três anos de funcionamento. 

O agendamento pela internet está disponível para nove secretarias: Finanças, Urbanismo, Agência 
Curitiba, Meio Ambiente, Fundação de Ação Social (Cadastro Único), Instituto de Previdência dos 
Servidores de Curitiba (IPMC), Defesa Social e Trânsito, Procuradoria-Geral do Município, Fundação de 
Ação Social (Emprego e Trabalho). São 55 departamentos que oferecem a ferramenta. 

 Fonte: site da Prefeitura Municipal de Curitiba, clique aqui 

Feliz Dia dos Professores! 15 de outubro 

Publicado em 15/10/2021 

 

Queremos parabenizar e agradecer a todos os nossos professores parceiros! 

Hoje é dia de prestar homenagem àqueles que todos os dias com sua dedicação, esforço e paixão cuidam das 
mentes do amanhã, auxiliando no desenvolvimento profissional de todos nós. 

Obrigado por compartilharem seus conhecimentos com todos os profissionais da contabilidade da base do 
SICONTIBA, mediante a arte de ensinar. 

Grandes professores são responsáveis por grandes sonhos. Feliz Dia do Professor! 

MBA Contabilidade Compliance e Direito Tributário da BSSP - ÚLTIMAS VAGAS com bolsa de 
30% de desconto 

Publicado em 18/10/2021 
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Vem aí o 8º Encontro do Empresário Contábil em 22 de outubro - Inscreva-se gratuitamente 

Publicado em 18/10/2021 

 

Nova NR 18 - Segurança do Trabalho - Medidas de Prevenção contra quedas | Evento on-line 26 de 
outubro | INSCREVA-SE gratuitamente 

Publicado em 18/10/2021 

 

Curso 26 de outubro - LGPD para CONTADORES - Como adequar os Contratos - on-line e ao vivo - 
INSCRIÇÕES a partir de 60 reais 
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Publicado em 21/10/2021 

 

SORTEIO de BOLSA INTEGRAL de MBA - A BSSP em parceria com o SICONTIBA vai presentear 
você Associado 

Publicado em 21/10/2021 

 

Atenção! Contabilistas da Sanepar: Edital de convocação para apreciação da pauta reivindicatória 
para fins de celebração do ACT 2022/2023 

Publicado em 25/10/2021 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
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O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, considerando a continuidade dos reflexos 
negativos da pandemia do novo coronavírus (covid-19), em especial tendo em vista a permanência do risco 
de contágio entre pessoas, CONVOCA os contabilistas empregados na SANEPAR – Companhia de 
Saneamento do Paraná, representados por esta Entidade Sindical, para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada de forma eletrônica do dia 25 de outubro de 2021 (a partir 
de 14h00min) até o dia 27 de outubro (até às 12h00min), com os presentes interessados, podendo no 
respectivo período ser inserido o voto (a contagem e a divulgação do resultado ocorrerá no mesmo dia 
27/10/2021), para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023 

01 – DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA PAUTA REIVINDICATÓRIA A SER ENCAMINHADA À 
DIRETORIA DA SANEPAR, PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO 2022/2023. 

02 – AUTORIZAÇÃO PARA QUE O SICONTIBA PROTOCOLE A PAUTA NA EMPRESA. 

 VOTO POR CORREIO ELETRÔNICO (conforme estatuto – artigo 18, parágrafo 2º): o voto deve ser 
encaminhado por “e-mail” para: sicontiba@sicontiba.com.br. 

Porém, só serão computados os votos eletrônicos recebidos até as 12h00min do dia 27/10/2021, contendo a 
identificação do votante e de sua unidade de trabalho, bem como com a clara expressão sobre as 2 (duas) 
deliberações dos assuntos da ORDEM DO DIA: “SIM” para aprovação ou “NÃO” para rejeição. 

Curitiba, 18 de outubro de 2021. 

JUAREZ TADEU MORONA FILHO 

Presidente 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

COMUNICADO - Sicontiba e Certificação Digital estarão abertos na segunda-feira dia 01 de 
novembro 

Publicado em 29/10/2021 

 

Comunicamos que, em que pese o feriado federal de Finados (02/11), haverá expediente no SICONTIBA no 
dia 01/11/2021 (segunda-feira). 

A certificação digital (Solução Digital) também fará atendimento (na sede do Sicontiba) normal na segunda-
feira dia 01/11/2021, das 09h00 às 17h30. Depois, somente no dia 03/11/2021 (quarta-feira). 

Dúvidas e agendamentos, ligar para (41) 98512-6134 ou  curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Nova parceria com SAMs Club proporciona desconto na anuidade e acesso a um clube de compras 
com vantagens 

Publicado em 03/11/2021 
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Parceria do Sicontiba com o SAM’s Club proporciona aos profissionais da contabilidade de Curitiba e 
Região Metropolitana desconto na anuidade e acesso a um amplo clube de compras com inúmeras vantagens. 

 

Estamos falando do Sam’s Club, o único Clube de Compras do Brasil, que traz a melhor experiência de 
compras com mais de 5 mil produtos exclusivos, nacionais, importados, e marca própria. Há um time de 
curadores que viajam pelo mundo em busca de produtos incríveis para os sócios. Abasteça sua casa com 
os melhores produtos em bebidas, açougue, hortifrúti, mercearia, perecíveis, bazar, higiene, limpeza e muito 
mais! 

Não perca tempo! 

Venha ser sócio do Sam’s Club! 

Acesse o hotsite especial: 

https://site.samsclub.com.br/parceria 

Realize seu cadastro e garanta seu desconto, informando o código SINDCC_SAMS 

 

CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO: 

• Desconto de R$ 10,00 na primeira anuidade (De R$ 75,00 fica por R$ 65,00) 
• Desconto não cumulativo com outras campanhas. 
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• Desconto exclusivo aos profissionais da contabilidade da base de representação do Sicontiba 
• Para garantir o desconto o titular deve informar o código da parceria. 
• Após realizar o cadastro no hotsite especial, o titular receberá um contato telefônico para a 

finalização da associação. 
• O cartão titular dá direito a 1 cartão família gratuito para uma pessoa indicada. 

São aceitos cartões de crédito. 

Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta: Testou e não gostou? o Sam’s devolve o seu dinheiro! Você 
tem até o 11º mês para pedir o cancelamento da sua anuidade. 

 

Ao todo são 37 lojas no Brasil (em Curitiba são 2), sendo o atendimento on-line ou presencial. 

Em breve será inaugurado mais um Sam’s Club em Curitiba, na Avenida das Torres, trazendo marcas e 
produtos exclusivos, nacionais e importados a preços imperdíveis. 

Aproveitando, baixe o App Sam’s & Você e fique por dentro de todas as novidades! 

Qualquer dúvida ou necessitando de mais informações: 0800.727.7014 

NOS VEMOS NO CLUBE! 

Agenda de Cursos on-line de NOVEMBRO - Realização Prado Treinamentos 

Publicado em 09/11/2021 

 

- 10 e 11/Novembro - REGULARIZAÇÃO DE OBRAS - DA CNO AO SERO 
Acesse: https://bit.ly/regobracnoaosero 

- 16/Novembro - 13º SALÁRIO ou GRATIFICAÇÃO NATALINA - Aspectos legais e práticos 
Acesse: https://bit.ly/13ºsalario2021 

- 17 e 18/Novembro - eSocial SIMPLIFICADO PRÁTICO 
Acesse: https://bit.ly/esocialsimpl 
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26/Novembro - DRE, DRA, DMPL, NOTAS EXPLICATIVAS, POLÍTICAS CONTÁBEIS E 
ESTIMATIVAS 
Acesse: https://bit.ly/notasexplicativas2021 

Comunicado da parceria SAMs Club aos contabilistas de Curitiba e Região - Confira as condições do 
BENEFÍCIO e se ASSOCIE com DESCONTOS e VANTAGENS 

Publicado em 11/11/2021 

 

Curso PRESENCIAL de LALUR –-Livro de Apuração do Lucro Real - 23 de novembro no 
SICONTIBA 

Publicado em 11/11/2021 

  

ANALISTA CONTÁBIL NA PRÁTICA - Reestreia do curso GRAVADO - Super desconto de 40% até 
17 de Novembro 
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Publicado em 11/11/2021 

 

Realizada reunião do Sicontiba com a Sanepar sobre Teletrabalho e reivindicações para o próximo 
ACT 

Publicado em 16/11/2021 

 

No dia 11 de novembro, o SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região), por seu diretor 
de relações institucionais (Luciano Barboza), acompanhado do assessor jurídico sindical (Dr. Ricardo 
Weber), esteve reunido com a Comissão de Negociação sindical da SANEPAR para tratar da pauta de 
reivindicações para o próximo Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023 aplicável à categoria dos 
profissionais da contabilidade da companhia, bem como sobre a proposta de teletrabalho. 

 

Além da exigência de manutenção das conquistas anteriores e da garantia da data-base, alguns pontos da 
pauta foram destacados e defendidos com afinco, a exemplo do reajuste salarial a ser aplicado (INPC ou 
IPCA-E – o índice que for maior a acumulação em 12 meses) na remuneração, na alimentação, no auxílio 
creche, a incidir também em outros auxílios e ajudas de custos; a importância do pagamento do abono em 
valor adequado para amenizar a corrosão de compra dos salários visualizada no período; a ampliação das 
possibilidades de redução de jornada de trabalho a pedido do empregado; e sobre a implantação do 
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teletrabalho e suas regras. Em tudo ressaltando que há anos não há ganho real nos salários e demonstrando o 
importante trabalho dos contadores da Sanepar, que contribuem significativamente e são fundamentais para o 
sucesso e desenvolvimento da companhia. 

Ainda, no encontro, foi tratado sobre a proposta de teletrabalho apresentada pela Sanepar, em que se aguarda 
a deliberação em assembleia dos trabalhadores para implantação (caso aprovada). Sobre este ponto foram 
apresentadas algumas sugestões de modificações e de inclusões, em especial sobre a intenção da companhia 
em fazer o registro do ponto com controle da jornada nos mesmos horários do trabalho presencial. Foram 
colocadas como sugestões de aprimoramento a possibilidade de flexibilização da jornada diária, ainda que 
nessa modalidade de trabalho remoto, a questão do período integral para os trabalhadores com filhos em casa 
durante as férias escolares, entre outros, visando a preservação dos direitos dos trabalhadores como também 
o bom funcionamento da empresa, para que sejam atendidas as expectativas da parte patronal e laboral. 

A Comissão Negocial teceu comentários de que são tratativas iniciais (novas rodadas de negociações serão 
marcadas) e de que estarão analisando as sugestões apresentadas (inclusive receberam alguns textos de 
cláusulas sugestivas), ao passo que em relação ao teletrabalho expuseram que a ideia é implantar como um 
aditivo no ACT vigente com base na proposta já encaminhada aos sindicatos e empregados, podendo vir a 
ser aprimorado na sequência. 

O presidente do Sicontiba, Juarez Morona, que não pode estar presente, destacou também o imenso esforço 
dos profissionais da contabilidade durante a pandemia de COVID-19 (ainda com reflexos sentidos), os quais 
se dedicaram em suas atividades, superando inúmeros desafios e contribuindo para o sucesso e resultados da 
Sanepar, merecendo assim serem valorizados (em especial com as contrapartidas financeiras) com um ACT 
compatível com a perda do poder de compra e a alta inflação medida e percebida. 

Sobre a proposta do regime de teletrabalho mediante o Termo Aditivo ao ACT 2020/2022, será colocado 
para deliberação em assembleia virtual, a ser divulgado (via Edital de Convocação) aos empregados 
contabilistas saneparianos, podendo os votos serem realizados de 17/NOV (a partir das 10h00) até 19/NOV 
(encerra às 12h00). Maiores detalhes  na correspondência eletrônica que receberão em separado do presente 
expediente. 

E a luta continua, motivo pelo qual se faz necessária a mobilização de toda a categoria dos contabilistas por 
um melhor serviço, mais valorização, manutenção de direitos e avanços aos trabalhadores saneparianos e aos 
profissionais da contabilidade como um todo. 

Atenção! Contabilistas da SANEPAR: Edital de convocação para apreciação da proposta de 
TELETRABALHO mediante Aditivo ao ACT 2020/2022 

Publicado em 16/11/2021 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, considerando a continuidade dos reflexos 
negativos da pandemia do novo coronavírus (covid-19), em especial tendo em vista a permanência do risco 
de contágio entre pessoas, CONVOCA os contabilistas empregados na SANEPAR – Companhia de 
Saneamento do Paraná, representados por esta Entidade Sindical, para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada de forma eletrônica do dia 17 de novembro de 2021 (a 
partir de 10h00min) até o dia 19 de novembro (até às 12h00min), com os presentes interessados, podendo no 
respectivo período ser inserido o voto (a contagem e a divulgação do resultado ocorrerá no mesmo dia 
19/11/2021), para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022 
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APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO PARA O PERÍODO 2020/2022, APRESENTADA PELA DIRETORIA DA 
SANEPAR, PARA FIM ESPECÍFICO DE IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO 
AOS TRABALHADORES CONTABILISTAS DA COMPANHIA. 

VOTO POR CORREIO ELETRÔNICO (conforme estatuto – artigo 18, parágrafo 2º): o voto deve ser 
encaminhado por “e-mail” para: sicontiba@sicontiba.com.br. 

Porém, só serão computados os votos eletrônicos recebidos até as 12h00min do dia 19/11/2021, contendo a 
identificação do votante e de sua unidade de trabalho, bem como com a clara expressão sobre as 2 (duas) 
deliberações dos assuntos da ORDEM DO DIA: “SIM” para aprovação ou “NÃO” para rejeição. 

Curitiba, 16 de novembro de 2021. 

JUAREZ TADEU MORONA FILHO 

Presidente 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

Para acessar o edital em PDF clique aqui 

Live 22/11 - Às 9h - REFORMA TRIBUTÁRIA: oportunidades e ameaças - INSCRIÇÃO 
GRATUITA 

Publicado em 18/11/2021 
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Desafio FAPI - Concorra a bolsas de até 100% para o Colégio e Faculdade FAPI 

Publicado em 19/11/2021 

 

19ª CONESCAP - Adquira seu ingresso com desconto especial 

Publicado em 19/11/2021 

 

BLACK FRIDAY - Curso gravado de LGPD na PRÁTICA - Impacto nas Relações de Trabalho - 50% 
de desconto até 30/11 

Publicado em 23/11/2021 
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Aos Associados do Sicontiba - CONVOCAÇÃO Assembleia PRESENCIAL - 26 de Novembro - 
Orçamento, Sindical e Associativa para 2022 

Publicado em 23/11/2021 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os associados em dia, quites 
e em condições de votar, para  participarem  da ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA que será realizada de forma PRESENCIAL no dia 26 de novembro de 2021, 
às 17h00min, na sede  administrativa do  SICONTIBA, localizada na Av. Senador Souza Naves nº. 381 – 
Bairro Alto da Rua XV, nesta Capital, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença da maioria 
absoluta de seus integrantes. Não  havendo  quórum, ficam desde já convocados para a realização da referida 
Assembleia no mesmo local e data, às 17h30min, em  SEGUNDA  CONVOCAÇÃO com os presentes, para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: 

01. FIXAÇÃO, APROVAÇÃO DE VALORES E DEMAIS CONDIÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.  

02. FIXAÇÃO, APROVAÇÃO DE VALORES E DEMAIS CONDIÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO 
ASSOCIATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.  

03. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2022. 

Curitiba, 22 de novembro de 2021. 

JUAREZ TADEU MORONA FILHO 

Presidente 
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SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

 Para ter acesso ao edital de convocação em PDF clique aqui 

50% OFF – BLACK FRIDAY Pacote Cursos PERDCOMP + Exclusão ICMS Base PIS/COFINS – Até 
30/11 

Publicado em 24/11/2021 

 

Nova NR 18 – Segurança do Trabalho – Áreas de Vivência | Evento on-line 30 de novembro | 
INSCREVA-SE gratuitamente 

Publicado em 25/11/2021 
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Contador Antonio Eurides da Rocha visita o presidente do Sicontiba Juarez Morona 

Publicado em 25/11/2021 

O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região), Juarez Morona (na foto à 
direita), recebeu em sua Empresa Contábil (Morona Contabilidade) a ilustre visita do Contador Antonio 
Eurides da Rocha (Dinho – na foto à esquerda), ocasião em que recebeu um presente em comemoração aos 
50 anos da Contabilidade Rocha (escritório em Mandirituba/PR). 

 

Na ocasião, lembraram de bons momentos vivenciados conjuntamente, tanto em situações relacionadas às 
entidades contábeis como em encontros de confraternização, já que amigo próximo da família Morona, 
especialmente do saudoso pai (Juarez Tadeu Morona) do presidente do Sicontiba (Juarez Tadeu Morona 
Filho). 

Morona ainda ressaltou que Dinho já foi diretor do Sicontiba e do Sescap-PR, sendo mais um amigo que 
engrandece à classe contábil, elogiando-o por sua competência e carisma, além de desejar sucesso na 
continuidade do belo trabalho desenvolvido nesses 50 anos, que já é marca da Contabilidade Rocha em 
Mandirituba. 

Mais uma vez a SANEPAR é premiada no Troféu Transparência como destaque do ano nas 
Demonstrações Contábeis 

Publicado em 26/11/2021 
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Em cerimônia de premiação do Troféu Transparência, realizada em São Paulo no dia 23 de novembro, a 
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) foi reconhecida por ter a melhor demonstração contábil 
da categoria. 

Foram recebidos o Troféu Transparência (concedido pela ANEFAC – Associação Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administração e Contabilidade) e também o Troféu Destaque de Melhor Demonstração 
Contábil. O prêmio reconhece publicamente a qualidade e transparência na apresentação das demonstrações 
contábeis. A SANEPAR ficou assim em primeiro lugar entre as empresas brasileiras com receita líquida de 
até R$ 8 bilhões, na avaliação dos demonstrativos contábeis de 2020. 

  

Na foto, à esquerda, Ozires Kloster (Gerente Contábil da Sanepar e membro do Conselho Fiscal do 
Sicontiba) e à direita, Abel Demetrio (Diretor  Financeiro e de Relações com Investidores da Sanepar). 

Para estar entre as vencedoras (após minuciosa avaliação das demonstrações financeiras por uma comissão 
julgadora formada por experts da área contábil), a SANEPAR atendeu a critérios técnicos, como qualidade e 
grau das informações contidas nas demonstrações financeiras e notas explicativas, clareza do Relatório da 
Administração e sua consistência com as informações divulgadas, e ainda aderência integral às normas 
contábeis. 

Ozires Kloster, que é o gerente contábil e o responsável técnico pelo balanço da companhia, disse que:  

“Nesse último ano o trabalho teve um desafio maior devido à pandemia. Boa parte da equipe ficou em home 
office, o que exigiu maior empenho de todos porque tivemos que interagir por meio de plataformas digitais. 
É um reconhecimento de que estamos divulgando nossos dados de maneira transparente e de fácil 
entendimento”. 

Segundo o presidente do Sicontiba, Juarez Morona:  

“Os prêmios conquistados são reflexos de uma equipe de contabilidade dedicada e comprometida com os 
seus afazeres. Parabéns a todos os envolvidos, em especial aos profissionais da contabilidade saneparianos, 
vocês engrandecem e enchem a classe contábil do Paraná de orgulho“. Destacou ainda que a transparência 
não é só importante, mas imprescindível, sempre foi. 

Orçamento 2022 aprovado, valores mantidos para Associativa-Sindical e última reunião de diretoria 
do Sicontiba de 2021 

Publicado em 30/11/2021 



 

158 

 

No dia 26 de novembro, ainda com número limitado de participantes e respeitando os protocolos sanitários 
(bandeira amarela contra o coronavírus), o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e 
Região), Juarez Morona, presidiu a segunda e última reunião presencial de diretoria do sindicato no ano de 
2021, ocasião em que foram discutidos vários assuntos de interesse da entidade e dos profissionais da 
contabilidade, contando com a presença de diretores, delegados, membros do conselho fiscal, associados e 
convidados especiais. 

 

Antes da reunião, às 17h30, em segunda chamada com a participação dos associados presentes, mediante a 
condução de Juarez Morona (presidente), José Carlos Lada (Diretor de Administração) e José Eurides 
(Diretor de Finanças), foi realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ocasião em que ficou 
aprovado por unanimidade a manutenção dos valores aplicáveis às contribuições Associativa e Sindical e 
também a proposta orçamentária para o exercício de 2022. 
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Sendo o NOVEMBRO AZUL considerado o mês de conscientização sobre a saúde do homem e o mês 
mundial de combate ao câncer de próstata, houve uma palestra do Dr. Sérgio Moreira (CRM 14864) falando 
sobre a importância do tema, trazendo excelentes esclarecimentos e sanando as dúvidas dos presentes. 

 

O diretor Luciano Barboza à esquerda (que é contador na SANEPAR) e o diretor Adir Gnoatto à direita (que 
é contador na COPEL), fizeram um breve retrospecto sobre a atuação do Sicontiba perante às companhias e 
nas negociações coletivas, destacando as recentes discussões envolvendo aditivos relacionados à 
teletrabalho. 

No que se refere às novas parcerias firmadas de agosto a novembro, Mara Leite à esquerda (Gerente de 
expansão do SAMs Club) detalhou os termos dos benefícios aos profissionais da contabilidade de Curitiba e 
Região Metropolitana, a exemplo do desconto na anuidade e acesso a um amplo clube de compras com 
inúmeras vantagens (clique aqui e saiba +). Por sua vez, Simone Vanni à direita (diretora do Sicontiba), falou 
um pouco sobre o convênio com a JETTAX Automação fiscal, aplicáveis aos associados do sindicato, a 
exemplo de 15% de desconto no valor total da mensalidade e 25% de desconto no valor da licença e 
treinamento. 
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Houve ainda um espaço para a palavra livre, ocasião em que falaram Dirceu Vaz (vice-presidente), Juarez 
Dallagrana (diretor) e Moacir Pozzobon (diretor). Foram feitos comentários sobre projetos na área de cursos 
para 2022, projetos na área de marketing (TV Sicontiba) para iniciar os preparativos dos 100 anos da 
Entidade e elogios a parte financeira do Sicontiba (proposta orçamentária, prestação de contas, conselho 
fiscal, investimentos, transparência, entre outros). Alex Fatel (na foto à esquerda), associado, destacou o 
importante papel dos técnicos em contabilidade para a classe contábil, dando um testemunho da sua trajetória 
profissional. 

 

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, Laudelino Jochem, que é associado do 
Sicontiba, mais uma vez prestigiou a reunião de diretoria sindical e presenteou a todos com sua sabedoria, 
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chamando a atenção para importantes temas relacionados à classe contábil, fazendo uma retrospectiva sobre 
os resultados da gestão no CRCPR, sobre o belo trabalho desenvolvido pelos conselheiros na Autarquia (dos 
quais alguns foram indicados pelo Sicontiba), desejando sucesso aos novos conselheiros indicados pelo 
sindicato em chapa única (Titulares: Narciso Doro Junior, Jessica Harumi Dallagrana Salva e Luiz Fernando 
Ferraz; Suplentes: Carlos Augusto Bittencourt Gomes, Juliana Bertol Guedes, Simone Vanni Soares e Dilson 
José Vaz). 

Vários presentes se manifestaram parabenizando ao presidente Laudelino e todos os integrantes da chapa 
pela aprovação expressiva alcançada, destacando-se que foi a maior votação do Brasil (maior índice de 
participação do país no processo eleitoral para renovação de 2/3 dos plenários do CRCs), sendo eleitos no 
Paraná com 83,3% dos votos. Os dezoito conselheiros efetivos eleitos agora se juntarão aos remanescentes 
do 1/3 eleitos em 2019 e formarão, no dia 4 de janeiro, o colegiado que elegerá o novo presidente e o 
conselho diretor do CRCPR para os próximos dois anos (clique aqui e saiba +). 

Morona agradeceu a todos pela participação e pela união demonstrada ao longo do ano de 2021, destacando 
os inúmeros desafios superados em meio a tantas dificuldades (em especial decorrentes da pandemia), tendo 
a esperança de que as coisas continuarão a melhorar em 2022. No mais, desejou saúde a todos os 
profissionais da contabilidade (e familiares) e um excelente fim de ano. 

Parceria MED CURITIBA – 2022 está aí junto com o eSocial – Atente-se aos documentos para eventos 
de SAÚDE e SEGURANÇA DO TRABALHO – Entre em contato! 

Publicado em 01/12/2021 
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Agenda de Cursos on-line de DEZEMBRO - pontuados e não pontuados no programa EPC – 
Realização Prado Treinamentos 

Publicado em 03/12/2021 

 

- 07/12 - NOVO REGULAMENTO DO PIS E COFINS 

Acesse: https://bit.ly/novoregpis2021 

- 09/12 - DCTFWEB 

Acesse: https://bit.ly/pradodctfweb2021 

- 13/12 - SIMPLES NACIONAL 

Acesse: https://bit.ly/pradosimplesnacional 

- 13/12- eSocial para SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) 

Acesse: https://bit.ly/esocialsst2021 

- 14 e 15/12 - eSocial COMPLETO - Do básico ao avançado 

Acesse: https://bit.ly/escoialcompleto 

- 14/12 - eSocial SIMPLIFICADO PRÁTICO 

Acesse: https://bit.ly/esocialprat 

- 16/12 - EFD CONTRIBUIÇÕES 

Acesse: https://bit.ly/efdcontr 

- 17/12 - RETENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Acesse: https://bit.ly/retençõesprevidenciárias 

- 21/Dezembro - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Acesse: https://bit.ly/elabdemcont 

Garanta já a sua vaga! 

Cupom de Desconto: consultar o SICONTIBA 

Black December BSSP – Garanta sua vaga para 2022 em pós graduação com plano financeiro de 2021 

Publicado em 06/12/2021 
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                                       Garanta sua vaga para 2022 com Plano Financeiro de 2021 

 Chegou a SUA Grande Oportunidade de cursar uma Especialização na Faculdade BSSP. 

 Plano Financeiro de 2021 para 2022 

 Sem reajustes nas mensalidades até o final da especialização 

 Primeira mensalidade somente para 2022 

 Soma pontos para Educação Continuada 

 Confira nossos cursos: 

* Contabilidade, Compliance e Direito Tributário 
* Gestão Trabalhista e Previdenciária 
* Holding 
* Auditoria e Perícia Econômico-Financeira 
* Empreendedorismo Contábil 
* Controladoria e Finanças 
* Gestão de Comercio Exterior 
* Direito Tributário Aplicado 

CPOM, agilidade e pedido de novos serviços no portal são alguns dos assuntos tratados pelas 
Entidades contábeis paranaenses em reunião com a Prefeitura de Curitiba 

Publicado em 08/12/2021 
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Entidades contábeis do Paraná, entre elas o SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), o 
CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), o SESCAP-PR (Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do 
Paraná), o IPMCONT (Instituto Paranaense da Mulher Contabilista) e a FECOPAR (Federação dos 
Contabilistas do Estado do Paraná), estiveram reunidas no dia 08 de dezembro, na Prefeitura,  com o 
Superintendente Fiscal de Curitiba, Francisco de Assis Inocêncio, acompanhando da equipe técnica da 
secretaria de finanças, para tratar de questões envolvendo o CPOM (Cadastro de Empresas Prestadoras de 
Serviços de Outros Municípios), sendo obtido um retorno positivo de que o cadastro será muito simplificado 
e instantâneo. 

Na ocasião as entidades contábeis também chamaram a atenção por mais agilidade, além de solicitarem a 
criação de vários serviços no portal da prefeitura, que atualmente não existem, a exemplo da certidão 
negativa. 

 

Francisco Inocêncio (PMC) no centro e Juarez Morona (Sicontiba) à esquerda 

O presidente do Sicontiba, Juarez Morona, ressaltou que Francisco Inocêncio vem demonstrando ser um 
grande parceiro do sindicato e da classe contábil, pois é um entusiasta da desburocratização, sempre agindo 
com espírito inovador e dinâmico para que todo o serviço prestado pela prefeitura seja rápido e fácil, além de 
lembrar que Inocêncio foi um dos idealizadores do ReceitaPR, que há mais de 15 anos agiliza e facilita a 
vida do contribuinte e dos profissionais da contabilidade perante a Receita Estadual. 

Clique na imagem abaixo e acesse um vídeo que demonstra parte da reunião realizada. 

 

Estiveram presentes na reunião: pela PMC (o superintendente fiscal Francisco Inocêncio, o chefe de 
fiscalização e atendimento Eduardo Makowiski, a gerente de cadastro Evelize Tarasiuk e a assessora Viviane 
Galdino); pelo SICONTIBA (o presidente Juarez Morona); pelo CRCPR (a vice-presidente de relações 
sociais Denise Maria de Oliveira e a delegada representante Kelly Menegari); pelo SESCAP-PR (o diretor de 
assuntos legais Euclides Locatelli e a conselheira fiscal Ormélia Tereza); pelo IPMCONT (a presidente Ana 
Kruger, a 1ª secretária Kelly Menegari e a 2ª tesoureira Ormélia Tereza); pela FECOPAR (o presidente 
Paulino José de Oliveira, o diretor financeiro Gilson Luis da Silva e seu 1º vice Vilson Oliveira de Souza); 
e Narciso Doro Junior (o ex-presidente do Sicontiba e Administrador Regional do Cajuru em Curitiba – Sub 
Prefeitura), que foi o intermediador para que o encontro pudesse ter sido realizado. 
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 Fotos acima: por Adilson Faxina. 

 

Sicontiba presente na inauguração da nova loja do parceiro SAMs Club na Avenida das Torres em 
Curitiba 

Publicado em 09/12/2021 

Na manhã do dia 09 de dezembro o Sicontiba se fez presente na inauguração da nova loja do parceiro SAM’s 
CLUB em Curitiba, localizada na Avenida Comentador Franco nº. 3.449 (onde era o antigo Antigo 
Walmart). 

 

Pelo Sicontiba esteve presente a diretora de parcerias e convênios, Simone Vanni, acompanhada do ex-
presidente do sindicato e atual Administrador Regional do Cajuru em Curitiba – Sub Prefeitura, Narciso 
Doro Junior, os quais prestigiaram o evento e já aproveitaram para fazer compras (com preços imperdíveis) 
em uma variedade de produtos exclusivos (nacionais e importados), além de terem sido muito bem recebidos 
pelos diretores do SAM’s e pela gerente de expansão Mara Leite. 

Destaca-se também a participação do vice-prefeito de Curitiba, senhor Eduardo Pimentel.  
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Na foto, da esquerda para a direita: Décio Rodrigues (diretor da nova loja do SAMs), Eduardo 
Pimentel (vice-prefeito), Marcos Ambrosano (diretor executivo do formato SAMs), Carlos Eli (diretor de 
comunicação do SAMs), Narciso Doro (ex-presidente do Sicontiba e atual Administrador Regional do 
Cajuru em Curitiba – Sub Prefeitura), Simone Vanni (diretora de convênios e parcerias do Sicontiba) 
e Luckas Gorniak (psicólogo e novo cliente do SAMs). 

 A Parceria do Sicontiba com o SAM’s Club proporciona aos profissionais da contabilidade de Curitiba e 
Região Metropolitana desconto na anuidade e acesso a um amplo clube de compras com inúmeras vantagens. 

Acesse o hotsite especial e confira os benefícios:  

https://site.samsclub.com.br/parceria 

Realize seu cadastro e garanta seu desconto, informando o código SINDCC_SAMS 

Quer saber mais? acesse a matéria recentemente divulgada sobre a parceria firmada: 

http://www.sicontiba.com.br/noticias/nova-parceria-com-sams-club-proporciona-desconto-na-anuidade-e-
acesso-um-clube-de-compras-com-vantagens/ 

Qualquer dúvida ou necessitando de mais informações: 0800.727.7014 

 

Palestra sobre o PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos | Evento on-line 14 de dezembro | 
INSCREVA-SE gratuitamente 

Publicado em 13/12/2021 
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Sicontiba participa da última reunião plenária do CRCPR em 2021 

Publicado em 13/12/2021 

No dia 10 de dezembro, na sede do órgão de registro e fiscalização da classe contábil paranaense, em 
Curitiba, o SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região) participou da última reunião 
plenária do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná) no exercício de 2021.  

 

O presidente do SICONTIBA, Juarez Morona, na oportunidade, fez uma menção especial de agradecimento 
e de parabenização aos conselheiros titulares (contadores Antônio Moacir Pozzobon, José Carlos Lada e José 
Eurides Borges Filho) e suplentes (contadores Bruno Mezaroba Vosgerau, Dilson José Vaz, Juliana Bertol 
Guedes e Marcello Crispiniano Padula) indicados em 2017 pelo sindicato para atuação junto ao órgão de 
classe. 

Disse Morona: “Cumprimento os conselheiros do CRC indicados pelo Sicontiba, os quais cumpriram com 
maestria e competência o mandato nos últimos 4 anos perante o Conselho, destacando o compromisso, 
responsabilidade e atuação ética dos mesmos.” 

Morona também parabenizou mais uma vez o presidente do CRCPR, Laudelino Jochem, e todos os 
integrantes da chapa pela aprovação expressiva alcançada na eleição recente para a renovação de 2/3 dos 
plenários do CRCs, destacando ser a maior porcentagem de votos favoráveis dentre os conselhos regionais 
de contabilidade no país. Também mais uma vez desejou sucesso aos novos conselheiros eleitos que 
passarão a atuar junto à autarquia federal na seccional do Paraná. 
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O conselheiro do CRCPR e contador José Carlos Lada (que também é diretor de administração do 
Sicontiba) falou: “Foi uma honra ser conselheiro do CRC e agradeço ao Sicontiba hoje representado pelo 
Presidente Juarez Morona e ao ex-presidente Hugo Catossi pela confiança depositada na indicação.” 

O conselheiro do CRCPR e contador José Eurides Borges Filho (que também é diretor de finanças do 
Sicontiba) mencionou: “Agradeço a oportunidade de representar o Sicontiba, ao ex- presidente Hugo 
Catossi e aos colegas conselheiros pela convivência. O aprendizado nesses 4 anos foi grande e essas novas 
experiências e conhecimentos complementam o meu currículo profissional.” 

Por sua vez, o conselheiro do CRCPR e contador Antonio Moacir Pozzobon (que também é diretor do 
Sicontiba há anos) disse: “Agradeço ao ex-presidente Hugo Catossi e ao atual presidente do Sicontiba 
Juarez Morona pela indicação para compor o Conselho do CRCPR. Nos últimos 2 anos também tive a 
honra de ter sido escolhido para exercer a função de vice-presidente da Câmara de Controle Interno, na 
qual tive a oportunidade, em conjunto com o Presidente Laudelino e funcionários do Conselho, de 
implementar melhorias significativas na área de Controle Interno e Portal da Transparência do CRCPR. 
Foram várias realizações no período.” 

Morona ressaltou e elogiou a atuação de Moacir Pozzobon na Câmara de Controle interno do CRCPR, que 
têm, dentre várias outras atribuições, emitir os pareceres sobre as Propostas Orçamentárias e as 
Demonstrações Contábeis e Relatórios de Gestão, além do controle das receitas arrecadas e do exame das 
despesas quanto a sua legalidade. Lembrou ainda que anualmente as contas são prestadas ao Conselho 
Federal de Contabilidade e ao Tribunal de Contas da União. Destacou também que Pozzobon coordenou a 
comissão permanente de transparência, que aprimorou e redefiniu o portal da transparência desenvolvido em 
2020 e implementado em 2021, sendo considerado um modelo dentro do ambiente CFC/CRCs. 

 

Na foto, da esquerda para a direita: Moacir Pozzobon, Juarez Morona, José Carlos Lada, José Eurides e 
Laudelino Jochem. 

Live 17/12 às 9h – Proteção de Dados nas Indústrias: a LGPD e o papel do RH e dos 
CONTABILISTAS – Inscrição gratuita 

Publicado em 13/12/2021 
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Antecipe-se! Faça ou renove o seu SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL 
para 2022 – Via parceria KR SUL 

Publicado em 14/12/2021 

Antecipe-se! Faça ou renove o seu SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL para 
2022. 

Fale com a Krsul Corretora de Seguros para tirar suas dúvidas e receber uma cotação personalizada para 
você e sua empresa! 

krsul@krsul.com.br 

(41) 3342-6087 | (41) 99972-5213 

 

Pensando em trazer mais tranquilidade para o dia a dia dos profissionais da contabilidade, o Sicontiba 
mantém a parceria com a Krsul Corretora de Seguros para levar a você o Seguro Responsabilidade Civil 
Profissional para Contadores. 

Esse modelo de seguro é ideal para proteger o patrimônio da sua empresa contra riscos de danos causados a 
terceiros que sejam, involuntariamente, de sua responsabilidade. E por que é importante contratar esse 
seguro? 
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• Um cliente pode estar processando você mesmo sem ter cometido um erro; 
• Erros de cálculo de tributação, erros em consultas feitas pelo cliente e erros na auditoria contábil 

podem ser cometidos não intencionalmente; 
• Um processo judicial pode trazer não só prejuízos financeiros como também danos psicológicos, 

pois é desgastante e pode acarretar em custos altos de defesa e indenização; 
• Uma falha grave também pode levar à suspensão ou até mesmo a perda da licença profissional. 

O Seguro com Cobertura Básica de Responsabilidade Civil Profissional tem cobertura para: 

• Danos materiais, danos corporais e consequente danos morais; 
• Perdas financeiras inclusive lucro cessante de terceiros; 
• Extravio, furto e roubo de documentos; 
• Despesas de defesa na esfera civil; 
• Despesas de defesa na esfera disciplinar; 
• Despesas de defesa na esfera criminal; 
• Despesas de salvamento. 

A Krsul é uma corretora de seguros voltada para o futuro, dinâmica e moderna, preocupada em oferecer 
um atendimento personalizado, buscando sempre diversas cotações para apresentar a opção de seguro ideal 
para o seu cliente. 

Mas o cuidado vai além! A empresa entende a importância de mostrar aos seus clientes com clareza os riscos 
e garantias do seguro contratado, fazer sugestões diferentes para as necessidades do segurado e estar presente 
principalmente quando precisar da garantia do seguro. 

Sicontiba e Sicredi Campos Gerais PR-SP se reúnem para tratar de novidades envolvendo o convênio 

Publicado em 16/12/2021 

 

No dia 16 de dezembro, o SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região) e o SICREDI 
Campos Gerais PR/SP se reuniram para fazer uma análise do convênio durante os tempos difíceis de 
pandemia, ocasião em que foi reafirmado os laços da parceria e atualizados alguns termos visando colher 
bons frutos no período vindouro em prol dos associados, dos profissionais da contabilidade e respectivos 
clientes. 

Pelo SICONTIBA, quem coordenou a reunião foi a empresária contábil e diretora de convênios e 
parcerias, Simone Vanni, acompanhada do também empresário contábil e diretor de cursos, Juarez 
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Dallagrana. Pelo SICREDI, participaram Marcos Lacerda (Gerente de expansão), Mauricio Kusma (Gerente 
de agência) e Josiele de Oliveira (Gerente de negócios PJ). 

 

Na foto, da esquerda para a direita: Juarez Dallagrana (Sicontiba), Marcos Lacerda (Sicredi), Josiele de 
Oliveira (Sicredi), Mauricio Kusma (Sicredi) e Simone Vanni (Sicontiba). 

Além de excelentes serviços diferenciados (inclusive participação nas sobras) e com ótimos preços, tão 
logo será divulgada a nova cesta de serviços e condições especiais aos abrangidos pelo convênio. Dentre as 
novidades, uma delas é a isenção de tarifa para PIX realizados pelas pessoas jurídicas (CNPJs), independente 
da quantidade de envios. 

No encontro também foi apresentado o relatório anual do SICREDI Campos Gerais PR/SP, no qual constam 
detalhadas algumas das novidades lançadas em tempos de desafios, aprendizados e adaptações, que geraram 
crescimento, porte e solidez da cooperativa, alcançando um ótimo índice de satisfação dos associados. O 
SICONTIBA, ainda, foi presenteado com calendários e agendas ano 2022. 

E é como diz o SICREDI: gente que coopera cresce! 

!! Área de abrangência do SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP: Adrianópolis, Almirante Tamandaré, 
Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Cerro Azul, Colombo, Curitiba, Itaperuçu, Quatro Barras, Rio 
Branco do Sul e Tunas do Paraná. 

SAIBA mais sobre as vantagens. 

Entre em contato: 

Karine / Nathalia: Contato 

Agência Comendador Araújo 

Josiele Santos de Oliveira (Gerente de Negócios PJ) 

(41) 3223-8476 / (41) 99237-5032 

E-mail:  josiele_oliveira@sicredi.com.br 

Lucas Ferreira de Oliveira (Gerente de Negócios PF) 

(41) 3223-8476 / (41) 99233-3867 



 

172 

E-mail: lucas_foliveira@sicredi.com.br 

Comunicado Sicontiba – RECESSO – 20/12/2021 a 04/01/2022 – Estará funcionando normalmente a 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Publicado em 17/12/2021 

 

O Sicontiba deseja um feliz e abençoado Natal aos profissionais da contabilidade, amigos e familiares 

Publicado em 23/12/2021 

 

2022 esta aí! O Sicontiba deseja um feliz ano novo, próspero e repleto de conquistas aos profissionais 
da contabilidade 

Publicado em 29/12/2021 
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Considerações Finais 
 

Este relatório de prestação de contas reflete apenas uma parte do dia a dia do Sicontiba.  

É um recorte. Aqui está contido um resumo do que nossa gestão fez de mais importante 

pelo sindicato e pela classe contábil no ano de 2021. 

 

No Portal da Transparência do Sicontiba, você encontra ainda mais informações. Para 

acessá-lo, visite www.sicontiba.com.br/portal-da-transparencia.  

 

Se ainda assim você precisar de alguma informação, por favor, dirija-se até nós. Será um 

prazer sanar as suas dúvidas e refletir sobre as suas ideias. Acreditamos no poder da 

transparência, da ética e da participação de todos como uma ferramenta de 

transformação e desenvolvimento social. 

 

Aliás, dedicação, forte atuação, criatividade, coragem e responsabilidade com os 

interesses da classe contábil foram marcas da nossa gestão e, com toda a certeza, foi o 

principal ingrediente que garantiu uma administração séria e comprometida no ano de 

2021; uma administração de sucesso! 

 

Dirigir o Sicontiba é um grande desafio, visto que todo o sistema sindical foi afetado com a 

queda das arrecadações após a reforma trabalhista (contribuições facultativas), 

sobrevivendo apenas as entidades que: efetivamente atuem em prol da categoria que 

representam; reivindicam por melhorias junto aos órgãos públicos; celebram acordos 

coletivos; ofertem parcerias, convênios e um clube de vantagens aos associados. Mas, 

mais uma vez, independentemente das dificuldades apresentadas, ainda mais em tempos 

de continuidade pandêmica, no ano de 2021 o desejo de defender e de valorizar os 

profissionais da contabilidade foi sempre maior do que qualquer obstáculo. 

 

Curitiba, 31 de dezembro de 2021. 

 

Sindicato dos Contabilistas de Curitiba 

 

 


