ASSOCIADOS - BENEFÍCIOS e SERVIÇOS

 Consultoria INFORME LEX - tributos federais, estaduais, trabalhista, previdenciária, empresarial,
civil e consultoria jurídica (consultas sobre processos)
 Consultoria PRINCE – (Osmar Schulze) - ICMS/SC, IPI e ISS(com base em lei nacional)
Informe Lex *
Prince *
Associado Padrão (site/e-mail)
05
05
Associado Assinante (site/e-mail/fone)
15
15
Associado Master (site/e-mail/fone)
sem limite
sem limite
*Consulta por empresa
 Descontos nos cursos presenciais do SESCON/SC, Seminário a distância, Projeto Educação
Continuada e cursos realizados por parceiros. No seminário a distância o interessado recebe por
e-mail a senha de acesso. Se não puder assistir na data de sua realização, não há problema, pois
o acesso ficará disponível por seis meses.
 Certificado Digital – Além do desconto para associados e seus clientes, o associado acumula
pontos e troca por produtos ou resgate em dinheiro através do Programa Fidelidade Prime.
Cadastre-se www.sesconsc.org.br/certificacaodigital
 FENACON - usufruir dos benefícios das ações e projetos, como a opção pelo Simples Nacional
(anexo III) – Cadastre-se no site – www.fenacon.org.br



Acompanhe as ações do sistema FENACON (Sescon/Sescap) junto ao Congresso Nacional pelo link http://www.fenacon.org.br/assessoria-parlamentar.cshtml

PORTAL CONTABIL SC - Índices e agenda fiscal via e-mail, mensal (também disponível no site); informativo online, diário, via e-mail (newsletter do Portal Contábil SC) e acesso irrestrito ao Portal Contábil SC

Cadastre-se no site – www.portalcontabilsc.com.br.
 DESCONTO NA CONTRATACÃO dos serviços abaixo:


Software ANALIR 8 www.prosoft.com.br e da HELP www.helpinformatica.com.br para desenvolvimento da
Declaração IR



Stactus Sistema - sistema DIRF Cartão 2016 www.stactus.com.br



QUESTOR - sistema QUESTOR CND (controle e emissão automática das certidões negativas de debito –
municipal/estadual/federal) – www.questor.com.br



Convênio BPNC sistema ATEF-Auditoria Tributária Eletrônica Federal, (cruzamento de informações dos Módulos
Declarações Fiscais e Módulos SPED`s ) – www.atef.com.br



Convênio VISTRA SPED BI = cenários/análises/informações – www.vistra.com.br



Convênio JOCRESPI de Seguro de Responsabilidade Civil para o Contador – www.jocrespi.com.br



Convênio Plano Odontologico UNIODONTO – www.oniodonto-sc.com.br



Convênio Plano de Saúde AGEMED (plano regulamentado EMPRESARIAL) www.agemed.com.br

MENSALIDADES – Vencimento dia 20
Associado Padrão:
R$ 76,00
Associado Assinante: R$ 120,00
Associado Master:
R$ 164,00

Contatos:
Paulo (47) 9608-4738 paulo.associados@sesconsc.org.br
Rosana (47) 3433-9849 associados@sesconsc.org.br

Benef 01/16

