CESTA DE SERVIÇOS
SERVIÇO

OBJETIVO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NOVEMBRO/2018
BENEFÍCIOS

ASSOCIADA

NÃO ASSOCIADA

Acompanhamento em
Diligências e obtenção de
Cartório Judicial e Notariais documentos e/ou informações
em Cartório Judicial e
Notariais.

Acompanhamento em cartório
judicial e notariais na base
territorial do SINICON.

1- Obtenção de documentos R$ 300,00 por
/ informações com
acompanhamento.
celeridade e redução de
custo.

R$ 1.000,00 por
acompanhamento.

Acordo Extrajudicial
dentro da base territorial
do SINICON.

Negociação e proposições para
composição do conflito.

Redução de custo, tempo e
passivo trabalhista.

5% valor do
acordo

20% valor do acordo

Acompanhamento em
Acompanhar o cliente em
Audiência Judicial /
audiências judiciais /
Administrativa dentro da
administrativas.
base territorial do SINICON.

Com a presença de um
advogado a empresa terá
suporte na audiência mediante
procuração específica.

Redução de custo, tempo e
passivo trabalhista.

R$ 300,00 por
acompanhamento.

R$ 1.000,00 por
acompanhamento.

Acordo Coletivo

Negociar acordo coletivo entre
empresa e seus empregados ou
empresas e sindicato de
trabalhadores.

Adequação das normas
coletivas à realidade da
empresa.

R$ 300,00 limitados a
R$ 1.000,00 limitados a
negociação envolvendo até 3 negociação envolvendo até 3
matérias.
matérias.

Assistência na Rescisão do
Contrato de Trabalho

Mediante solicitação da
empresa, visando matérias
específicas, como por exemplo:
banco de horas, jornada de
trabalho - revezamento 12x36,
PLR,
dentre
outros. da
Mediante
solicitação

Promover a conferência da
empresa através de e-mail ou
documentação e dos cálculos
de rescisão em conformidade
presencialmente, a critério da
empresa.
com a legislação vigente e o
contrato de trabalho, inclusive
no acordo mútuo.

Prevenir conflitos e passivo
trabalhista.

R$ 300,00 por rescisão.

Parecer Jurídico

Expor entendimento sobre
dispositivos legais.

Interpretação de texto,
objetivando elucidação.

Elaboração de Nota Técnica R$ 900,00 por parecer
com esclarecimentos de
pontos obscuros.

R$ 3.000,000 (três mil reais)
por parecer.

Assessoria em:
REINF
DCTF-Web
E-Social
ECD - Escrituração Contábil
Digital
ECF - Escrituração Contábil
Fiscal
EFD Contribuições
DIRF
REINF-DIRF

Assessoria em:
REINF
DCTF-Web
E-Social
ECD - Escrituração Contábil
Digital
ECF - Escrituração Contábil
Fiscal
EFD Contribuições
DIRF
REINF-DIRF

Assessorar as empresas nas
informações pertinentes ao
preenchimento das
Escriturações

Acelera o processo de
capacitação da empresa na
escrituração para
cumprimento dos prazos.

Sob Consulta

Intermediar conflitos oriundos
das relações de trabalho.

Sob consulta

R$ 1.000,00 por rescisão.
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Processo de apuração da
apoio no processo de detecção - orientação operacional
Contribuição Previdenciária de problemas e valores
- detecção de possíveis falhas
DCTFWweb
calculados pela DCTFweb
no ambiente da Empresa
- Encaminhamento de propostas
de melhorias ao Governo

NOVEMBRO/2018
BENEFÍCIOS

ASSOCIADA

NÃO ASSOCIADA

Redução de custo, tempo e Sem custo
possível passivo tributário;
Melhora a comunicação com
a sua Software House

Sob Consulta

Sob Consulta

apoio no processo de detecção
de problemas e valores
calculados pela DCTFweb e o
próprio SISTAD para conversão
adequada

- orientação operacional
- detecção de possíveis falhas
no ambiente da Empresa
- Encaminhamento de propostas
de melhorias ao Governo

Redução de custo, tempo e
possível passivo tributário;
Melhora a comunicação
interna na empresa para
fluxo deste processo.

Processo de apuração do
apoio no processo de detecção
FGTS através da Solução
de problemas e valores
Caixa - Conectividade Social calculados pela Caixa
Econômica

- orientação operacional
- detecção de possíveis falhas
no ambiente da Empresa
- Encaminhamento de propostas
de melhorias ao Governo

Redução de custo, tempo e Sem custo
possível passivo tributário;
Melhora a comunicação com
a sua Software House

Não disponível

EFD - REINF eventos para
cálculo da contribuição
previdenciária e
totalizadores 5-5001 e R5011

apoio no processo de detecção
de problemas e valores
calculados pela EFD Reinf
através dos eventos
totalizadores

- orientação operacional
- detecção de possíveis falhas
no ambiente da Empresa
- Encaminhamento de propostas
de melhorias ao Governo

Redução de custo, tempo e Sem custo
possível passivo tributário;
Melhora a comunicação com
a sua Software House

Sob Consulta

eSocial: eventos para
cálculo da contribuição
previdenciária e
totalizadores S-5001 e S5011

apoio no processo de detecção
de problemas e valores
calculados no ambiente do
eSocial através dos eventos
totalizadores

- orientação operacional
- detecção de possíveis falhas
no ambiente da Empresa
- Encaminhamento de propostas
de melhorias ao Governo

Redução de custo, tempo e Sem custo
possível passivo tributário;
Melhora a comunIcação com
a sua Software House

Sob Consulta

PERDCOMPWeb
apoio no processo de detecção
compensação de
de problemas e valores
Contribuição Previdenciária apresentados
e outros tributos

- orientação operacional
- detecção de possíveis falhas
no ambiente da Empresa
- Encaminhamento de propostas
de melhorias ao Governo

Redução de custo, tempo e Sem custo
possível passivo tributário;
Melhora a comunicação com
a sua Software House

Sob Consulta

SISTAD. Novo sistema da
RFB para o processo de
conversão de DARF avulso
para a DCTF Web
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BENEFÍCIOS

ASSOCIADA

Acompanhamento da
empresa em ambiente de
homologação do eSocial,
Reinf e DCTFWeb

apoio no processo de detecção
de problemas e de valores
calculados no ambiente do
eSocial e/ou Reinf através dos
eventos totalizadores

- orientação operacional
- detecção de possíveis falhas
no ambiente da Empresa
- Encaminhamento de propostas
de melhorias ao Governo

Redução de custo, tempo e Sob consulta
possível passivo tributário;
Melhora a comunicação com
a sua Software House

Sob consulta

Assessoria na Obtenção e
Manutenção do CRCC da
Petrobras

Assessorar a Associada na
obtenção e/ou Manutenção do
Certificado de Registro e
Qualificação Cadastral (CRCC).

Agilidade e redução de
custo de pessoal próprio
envolvido no processo de
qualificação como
fornecedor.

Não disponível

Coworking

Espaço compartilhado para
realização de trabalho por
hora, dia e mês dotado de
infraestrutura como internet,
computador, recepção,
inclusive auditório.

Cadastro/Renovação da
empresa junto ao Cadastro de
Fornecedores da Petrobras,
desde a apresentação dos
documentos iniciais, até a
conclusão do processo de
liberação do CRCC.
Locação feita por meio de
agendamento prévio junto ao
SINICON. 3 salas independentes
e individuais e auditório com
capacidade para 60 pessoas,
telão, data show, ambiente
climatizado e sistema de som.

Sob consulta

Comodidade para realização Auditório: R$ 600,00
de eventos, cursos,
por até 8 horas, de
treinamentos, etc.
segunda a sexta, exceto
feriados
Sala de Reunião p/6 pessoas
Hora R$ 40,00
Meio período R$ 100,00
Diária R$ 200,00
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NÃO ASSOCIADA

Auditório: R$ 1.200,00
por até 8 horas, de
segunda a sexta, exceto
feriados
Sala de Reunião p/6 pessoas
Hora R$ 60,00
Meio período R$ 160,00
Diária R$ 300,00

