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editorial

OPERAÇÕES QUE FACILITAM
O TRABALHO DAS EMPRESAS
gio Contente, Presidente da Contmatic
Phoenix. Também podemos citar todo
o processo que a Folha de Pagamento
faz para atender as empresas que Prestam Serviços em diversos locais. Essa
rotina é referencia do sistema Folha da
Contmatic já que ele permite o total
gerenciamento dos locais de trabalho
de uma organização, comenta ele.

Nessa hora, possuir softwares que
ajudam é primordial para unir tempo
e dinheiro, e é pensando dessa forma
que costumamos desenvolver nossos
softwares criando soluções que auxiliem nos processos decisórios.

Minha preocupação é, e sempre foi
desenvolver rotinas que somem aos
resultados esperados pelas empresas
contábeis e foi partindo desse princípio que a Contmatic, desde 1987 busca oferecer soluções e serviços que
agreguem na vida dos colaboradores
de quaisquer organização.

Como o sistema de escrita Fiscal, que
precisa estar 100% atualizado com a
legislação e ao mesmo tempo possuir
ferramentas que facilitem no dia a dia.

Foto • Divulgação

A exemplo disso, podemos citar a
rotina do Sped Fiscal, que atende a
diversos tipos de empresas como
Comércios, Indústrias, Combustíveis,
Imobiliárias, e muitas outras. E nessa
hora que o software faz a diferença
para quem está operando, explica Sér-
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Não é tarefa fácil desenvolver softwares que facilitem e ao mesmo tempo
atendam todos os clientes agregando
valor ao trabalho das empresas contábeis. Cada vez mais as empresas precisam ser rápidas e eficientes para não
perder seus clientes e em contra partida manter, ou até mesmo aprimorar
seus métodos de trabalho.

no 24º e scon
A Contmatic e toda a sua equipe estão se
preparando para participar do 24º Encontro
das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo organizado pelas entidades AESCON-SP e SESCON-SP que ocorrerá
durante os dias 17, 18 e 19 de setembro de
2014 no Convection Center em Campos do
Jordão, interior do estado de São Paulo.
A Contmatic estará localizada no estande de
nº22 do centro de exposição e estará disponível para atender a todos os seus clientes e
também realizar futuros negócios.

Sérgio Contente

Presidente da Contmatic Phoenix
Idealizador e mantenedor da Fundação Sérgio Contente
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Curtiu?

Tem mais na web!

Acesse www.contmaticmais.com.br.
Siga a gente nas redes sociais
e acompanhe as atualizações
da Contmatic Phoenix.
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G5 PHOENIX
Escrituração fiscal

Indústria

Imobiliária

Comércio

Prestação de Serviço

E muitas outras...
Corretoras de Seguros

Combustíveis

Preparado para atender o SPED de todos os seus clientes!
Confiança e praticidade para o trabalho da sua empresa.

Desde

1987

contmatic
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entrevista

Ações em prol da contabilidade
CRC SP criou grupo de trabalho que vai oferecer ferramentas
para que as instituições de ensino aprimorem o ensino contábil

O Conselho Regional de Contabilidade
de São Paulo (CRC SP) quer oferecer aos
profissionais da área acadêmica ferramentas e estratégias para aprimorar
o ensino da Contabilidade no Estado.
Para isso, criou o Grupo de Trabalho
Atividades para Professores. A primeira
reunião ocorreu em junho.
As primeiras ações foram discutidas em
conjunto com a Câmara de Desenvolvimento Profissional, que tem como coordenador José Donizete Valentina. Em
entrevista ao Contmatic Mais, ele fala
sobre o projeto, seus principais objetivos e expectativas.

Foto • CRC SP/ Divulgação

O Grupo de Trabalho Atividades para
Professores tem como objetivo fornecer aos profissionais acadêmicos ferramentas e estratégias para aprimorar o
ensino da contabilidade. Além da pró-

José Donizete Valentina diz que as atividades são
muito úteis para o dia a dia nas salas de aula
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pria questão da qualidade, quais os
principais objetivos dessa comissão?
O CRC tem como prerrogativa o registro, fiscalização e o desenvolvimento
profissional da classe contábil do Estado de São Paulo, sendo atribuição do
MEC (Ministério da Educação) atuar
quanto aos conteúdos e a qualidade
de ensino dos cursos técnicos e das IES
(Instituições de Ensino Superior) voltadas para a formação de profissionais da
contabilidade. Por outro lado, temos realizado atividades voltadas para os profissionais que atuam como professores
dos cursos de técnico em contabilidade
e de Ciências Contábeis, proporcionando o desenvolvimento profissional deles. As atividades são muito úteis para o
dia a dia nas salas de aula.
A preocupação de muitos órgãos é
com a qualidade do ensino de forma
geral. Como analisa o cenário contábil
no Brasil atualmente?
O CRC se preocupa e planeja as suas
atividades de desenvolvimento comprometido com o ingresso e atuação
de profissionais capacitados no mercado. Falta mão de obra qualificada para
atender clientes das áreas pública e
privada e as instituições de ensino têm
um papel fundamental nesse processo. Mas não apenas na área contábil.
Não são apenas os cursos de Ciências
Contábeis que precisam melhorar as
suas metodologias e conteúdos. Essa
carência de trabalhadores para atender
ao mercado é uma realidade nacional e

não só na profissão contábil.
O Grupo de Trabalho irá planejar
ações que serão definidas em conjunto com a Câmara de Desenvolvimento
Profissional. Já existe uma programação dessas atividades?
O grupo planejará atividades voltadas
para o desenvolvimento dos profissionais contábeis. Estão sendo agendadas
reuniões para a definição do programa,
que inclui seminários na capital e no interior, além da realização de cursos à distância. O CRC SP promove também, todos os anos, o Encontro de Profissionais
da Área Acadêmica, evento que reúne
professores, coordenadores, diretores e
profissionais responsáveis pelos cursos
de Ciências Contábeis. O encontro deste
ano deve acontecer no mês de outubro.
Na primeira reunião do grupo foi discutida a criação de um banco de dados para que os professores possam
se cadastrar, facilitando assim a realização de atividades educacionais.
Qual o objetivo com isso?
O objetivo do banco de dados é ter o
contato de profissionais da contabilidade com registro ativo para compartilhar
informações de interesse e as atividades
do Programa de Educação Profissional
Continuada voltadas para esse público.
VEJA MAIS
Você confere a entrevista completa
no site www.contmatic.com.br/mais

nossos parceiros

Controle e segurança no processamento
das informações são prioridade na Globale
Prestes a completar uma década de
fundação, a Globale Consultoria e Treinamento atende empresas de diversos
setores, como indústrias, comércios,
prestadoras de serviços e algumas organizações do terceiro setor com cursos e treinamentos, além da assessoria
empresarial. Localizada em Itu, interior
de São Paulo, o escritório possui cerca
de dez colaboradores e uma carteira de
150 clientes distribuídos entre Itu, Salto,
Porto Feliz, Boituva, Registro e Sorocaba.

de oferecer um ótimo suporte”, comenta
Marco Antonio Milasio, sócio-proprietário da Globale. A Globale não só utiliza
os sistemas da Contmatic como também
orienta seus clientes a implantá-los.
A empresa hoje tem os programas ADM,
Contábil, Folha, G5, Gescon e o PRONAVTECH. Mais recentemente, além de
recomendar o Loja Phoenix e Orion aos
seus clientes, integrou o escritório com
os seus parceiros através do CRM Web

Cloud. “Tudo isso nos garante mais segurança na transmissão das informações”, diz Milásio. A exemplo de Sérgio
Contente, presidente da Contmatic
Phoenix e idealizador da fundação de
mesmo nome, a Globale também quer
ajudar a sociedade. Ela criou um projeto
de treinamento na área contábil e a administrativa para adolescentes carentes,
que deverá ser executado no quarto trimestre deste ano.

Os sócios da Globale têm larga experiência nas áreas contábil e financeira
adquirida ao longo dos anos em várias
instituições de grande porte. Para fechar
a parceria com a Contmatic, a empresa
fez um amplo levantamento com escritórios de contabilidade da região. “Percebemos que a Contmatic era a empresa
de softwares que proporcionava maior
controle e segurança no processamento
das informações contábeis e fiscais, além

Facilidade de uso e tecnologia de sistemas
encantam a Tito Contabilidade
Fundada por Carlos Piccinin em 1992 no
bairro de Santo Amaro, zona sul de São
Paulo, somente com uma mesa, duas
cadeiras, uma máquina de escrever e um
telefone, a Tito Contabilidade firmou-se
no mercado contábil. Com mais de 22
anos de existência e cerca de 42 clientes,
a empresa presta serviços como folha
de pagamento, abertura e encerramento de empresas, declaração de Imposto
de Renda, além de outros essenciais
serviços contábeis. Poucos meses após
a fundação da empresa, Piccinin sentiu a
necessidade de integrar seu escritório à
tecnologia. O primeiro passo foi adquirir
um computador. “Comprei um progra-

ma, porém, à medida que minha carteira
de clientes foi aumentando, senti a necessidade de um sistema de livros fiscais.
Foi aí que descobri a Contmatic Phoenix,
que ainda disponibilizava seus sistemas
em DOS. À medida que ela foi desenvolvendo os sistemas de contabilidade e
folha de pagamento, fiz a migração dos
programas”, comenta o empresário.
A facilidade e a tecnologia disponibilizadas pelos sistemas Contmatic deixam
Carlos Piccinin tranquilo na execução de
seus serviços. Hoje ele faz uso do G5, IRPJ/
JR, Contábil, Folha, ADM e o Gescon. “Sou
suspeito para falar da Contmatic, pois

tudo que o Sérgio Contente (presidente
da empresa) se propõe a fazer, ele procura oferecer o melhor. A consultoria técnica
é excelente, sempre que precisei fui bem
atendido e a dúvida resolvida. O Legalmatic também foi uma ótima ideia, pois,
podemos consultar sobre vencimentos
das obrigações e o banco de perguntas e
respostas, além das legislações trabalhista e tributária”, justifica.Fã incondicional
dos projetos sociais de Sérgio Contente,
durante um semestre Piccinin participou
das ações da fundação que leva o nome
do presidente da Contmatic. Lá ele atuou
como instrutor, ensinando aos jovens carentes os primórdios da contabilidade.
contmatic
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Referência em Folha para Construção Civil
Com total controle de locais de trabalho

Construção Civil

Facilidades que você só encontra aqui!
Desde

1987
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espaço contábil

DCTF - Divulgadas novas instruções
sobre a apresentação da declaração
Mediante a publicação da Instrução
Normativa RFB nº 1.484, no DOU de
01/08/2014, foram alteradas as regras
para a apresentação da DCTF, dentre as
quais destacamos:
1) As opções pela adoção, no ano-calendário de 2014, das disposições a que se
referem os artigos 1º, 2º e 4º a 70, ou pelas regras previstas nos artigos 76 a 92
da Lei nº 12.973/14 deverão ser manifestadas na DCTF referente aos fatos geradores ocorridos no mês de agosto/2014.
A regra anterior previa estas opções na

declaração referente aos fatos geradores do mês de maio de 2014;
2) As opções supracitadas devem ser
formalizadas na DCTF referente ao mês
de agosto/2014, inclusive pelas pessoas
jurídicas que iniciarem suas atividades
nos meses de janeiro a julho de 2014,
bem como no caso das pessoas jurídicas originadas dos eventos de fusão ou
cisão que se derem no mesmo período;

Normativa nº 1.110/10, que não tenham
débitos a declarar a partir dos meses
de janeiro, fevereiro, março ou abril de
2014, deverão apresentar a DCTF relativa
ao 1º (primeiro) mês em que não tiveram
débitos a declarar até o dia 08/08/2014.
Pela regra anterior, o prazo de entrega
estava previsto para o dia 31/07/2014.

3) As pessoas jurídicas e os consórcios
mencionados no artigo 2º da Instrução

Fonte: Diário Oficial da União (Instrução
Normativa RFB nº 1.484/14)

Aplicativo para adesão ao Refis da crise
já está disponível na internet

A Receita Federal informa que já está
disponível no eCac, situado na página
principal do sítio http://www.receita.fazenda.gov.br, e também em: Serviços >
Pagamentos e Parcelamentos, o aplicativo para adesão ao Refis da Crise, cujo
prazo para pagamento à vista ou parcelamento de débitos foi reaberto por
meio da Lei n° 12.996, publicada em 20
de junho de 2014. A Portaria Conjunta
PGFN/RFB nº 13, de 30 de julho de 2014,
publicada hoje (1/8) no Diário Oficial, regulamentou a lei.

buintes poderão pagar ou pedir parcelamento em até 180 meses dos débitos
junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) vencidos

até 31/12/2013, com descontos e prazos especiais, previstos no art. 1º da Lei
n° 11.941, de 2009.

De acordo com a regulamentação, até
o dia 25 de agosto de 2014 os contricontmatic
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Ações Sociais Sérgio Contente

Fundação Sérgio Contente
inaugura nova sede no Tatuapé
O novo prédio conta com quatro salas com 40 máquinas cada uma
e um espaço com outras dez reservado para o tira-dúvidas
A Fundação Sérgio Contente inaugurou em julho sua nova sede no bairro
do Tatuapé, em São Paulo. O prédio, na
Rua Tijuco Preto, 269, conta com quatro
salas de aula equipadas com 40 computadores cada uma. Está disponível
também um espaço com dez máquinas destinado para as oficinas de tira-dúvidas. Na inauguração, para animar
os convidados, a Banda Kosmos Bacetic
Ban tocou vários hits dos anos 80.
O evento contou com a presença de
aproximadamente mil pessoas, entre
alunos e ex-alunos da fundação. “Eles
são a razão disso tudo aqui. Poder vê-los felizes e realizados é o meu sonho
sendo realizado também”, comenta
o mantenedor da entidade, o empresário Sérgio Contente, presidente da
Contmatic Phoenix.
Para este segundo semestre, mais de

duas mil vagas foram oferecidas para a
turma da terceira idade na nova sede.
As aulas serão ministradas com turmas às segundas e quartas-feiras e às
terças e quintas-feiras. “O novo prédio
foi idealizado para atender com mais
comodidade e espaço os novos inter-

nautas, além de estar mais preparado”,
argumenta Sérgio Contente.
Desde 2010, a Fundação Sérgio Contente oferece o Curso de Informática
para a Maturidade em sua sede no
bairro do Tatuapé. Ele também passou
a ser ministrado,posteriormente, nas
lan houses da Mooca e Penha. Em uma
década, a entidade já formou mais de
14 mil pessoas, que foram beneficiadas
com cursos gratuitos para qualificação
profissional e inclusão digital entre jovens e idosos.
Outra grande novidade lançada há
poucos dias pelo seu Mantenedor é
o projeto Pizza Solidária que consiste em levar para entidades carentes e
moradores de rua a alegria de um dia
divertido e saboroso com as equipes
envolvidas, explica Sérgio.
No projeto da Pizza, os voluntários são
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alunos, ex alunos, admiradores e seguidores da Fundação, até o momento
temos cerca de 60 pessoas para iniciar
o projeto e levar a alegria as pessoas.
Eu estou disponibilizando o maquinário necessário para que as equipes
que estão sendo montadas possam
caminhar sozinhas, ou seja, o ponta
pé inicial foi nosso, mas eu quero e
espero que eles façam esse trabalho
como deles, não em nome da Fundação, argumenta ele.
Nesse projeto, os voluntários de todas
as idades aprenderão a produzir pizzas,
salgados, doces e muitos outros quitutes gostosos, depois disso, eles irão a
campo, servir moradores de rua, orfanatos, asilos, entre outras entidades.
A ideia principal é levar o amor às
pessoas, praticar a corrente do bem,
deixando a alegria e amor ao próximo
por onde passarem.
Ao longo dos dez anos da Fundação,
muitos projetos foram realizados com
a ideia de levar carinho e atenção a
quem precisa, foram diversas campanhas do agasalho, campanha dos
remédios onde arrecadamos mais de
uma tonelada de medicamentos, campanha das cataratas com a participação dos jovens alunos, campanha dos
aparelhos auditivos onde o alegre e
saudoso Moacir Franco participou contagiando a vida das pessoas, Zooterapia do parque onde nossa principal
ferramenta eram os animais e crianças
com deficiências diversas, todos, interagindo no mesmo espaço, e sem esquecer das Caminhadas promovidas
pela Fundação com a participação de
mais de seis mil pessoas de todas as
idades, em que famílias e grupos de
amigos estiveram presentes.

contmatic
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GALERIA

Contmatic marcando presença
em diversos eventos

Contmatic no VII Encontro das Empresas de Serviços Contábeis das
Regiões de Sorocaba Grande ABC e Osasco

Colaboradores Contmatic marcam presença da inauguração da nova
sede da Fundação Sérgio Contente

Palestra sobre Alterações na Legislação Tributária Federal e Estadual
em 2014 realizada no dia 31/07/14 na Casa do Contabilista de Marilia

10 contmatic

Presença Contmatic no Aniversário de 95 anos do SINDCONT-SP

Colaboradores das unidades Contmatic em comemoração
ao Dia dos Pais.

Palestra sobre eSocial realizada no dia 22/07/14 no Sindicato dos
Contabilistas de Campinas pela Palestrante Valéria de Souza Telles

EDUCação

Os treinamentos à distância são disponibilizados gratuitamente para todos
os clientes da Contmatic. Acesse o site
www.contmatic.com.br/treinamento
e faça a sua inscrição. Confira a programação dos cursos deste mês de agosto.
TREINAMENTO

C.H. DATA HORÁRIO

G5 Phoenix - EFD Fiscal e Contribui- 1h10 04/08
ções: Cadastros Fundamentais

9h -10h10

Orion Phoenix
Parte Cadastral

1h10 04/08 9h30 -10h40

G5 Phoenix - EFD Fiscal e Contribuições: Escrituração e Arquivo

1h10 05/08 9h -10h10

Orion Phoenix
Compras / Estoque / Produção
Orion Phoenix
Faturamento

1h10 05/08 9h30 -10h40

Orion Phoenix
Financeiro

1h10 07/08 9h30 -10h40

Cursos Contmatic
eSocial

1h10 08/08 14h -15h10

Folha Phoenix
Parte Cadastral

1h10 11/08 16h -17h10

Folha Phoenix
Cálculos e Relatórios

1h10 12/08 16h -17h10

1h10 06/08 9h30 -10h40

Folha Phoenix
1h10 14/08 16h -17h10
Férias individuais e Coletivas
Folha Phoenix
Rescisão e Rescisão Complementar 1h10 15/08 16h -17h10
Contábil Phoenix
Parte Cadastral

1h10 18/08 16h -17h10

Gescon Phoenix
Parte Cadastral

1h10 19/08 9h30 -10h40

G5 Phoenix
Parte Cadastral

1h10 19/08 16h-17h10

Contábil Phoenix - Lançamento
e Relatórios

1h10 19/08 16h -17h10

Gescon Phoenix
Movimentações

1h10 20/08 9h30 -10h40

G5 Phoenix - Escrituração de
Notas e Livros Fiscais

1h10 20/08 16h -17h10

Contábil Phoenix
Centro de Custo e Lalur

1h10 20/08 16h -17h10

Gescon Phoenix
Gerenciamento Parte 1

1h10 21/08 9h30 -10h40

G5 Phoenix
Obrigações Acessórias

1h10 21/08 16h -17h10

Gescon Phoenix
Gerenciamento Parte 2

1h10 22/08 9h30 -10h40

Cursos Contmatic
eSocial

1h10 22/08 14h -15h10

Contábil Phoenix
Integrações

1h10 22/08 16h -17h10

G5 Phoenix
Integrações

1h10 22/08 16h -17h10

Benefícios previdenciários
Oferecer aos participantes informações relevantes a cerca dos benefícios previdenciários praticados no
campo administrativo (INSS). A palestra tem por objetivo central elucidar
as famosas lendas previdenciárias, ou
seja, fornecer elementos suficientes
para os inscritos, a fim de que estes
possam entender, por exemplo;
Quanto tempo de contribuição preciso para requerer? Como calcular o
valor do meu benefício? Quem tem
direito a pensão por morte? Quem
pode e quais as regras para o auxílio

reclusão? Filhos gêmeos dão direito a
dois salários maternidade?
Fotos • Divulgação

EAD Contmatic

PALESTRANTE: Valdir Costa Almeida

Lei nº 12.973/2014
(Conversão da MP nº 627/2013)
A palestra com duração de 4h ocorrerá no dia 28/08/2014 na unidade Matriz da Contmatic e abordará informações relevantes da Lei 12.793/2014
(Conversão da MP nº 627/2013).
Entre os assuntos a serem abordados
falaremos do Regulamento da CSLL e
IRPJ, da Aprovação da MP 627/2013,
da Transcrição do E-Lalur e E-Lacs,
das Despesas Pré-operacionais – tratamento contábil e fiscal, Ajustes a
valor justo – tratamento contábil / fiscal, Ágio / deságio na fusão, cisão ou
incorporação, Tratamento tributário
do ágio / deságio, contratos de longo
Mais informações pelo telefone:

prazos, doações e subvenções, depreciação, amortização, amortização entre
outros aspectos.
Fotos • Divulgação

GRATUITO

PALESTRANTE: Lourivaldo Lopes da Silva

(11) 2942-6720

Confira a programação do mês
Santos
Tema: eSocial
Data: 18 de agosto | Horário: 9h às 12h
Local: Sindicato dos Contabilistas de Santos
Palestrante: Roberto Martins
Endereço: Rua Silva Jardim, 445 - Vila
Mathias

Campinas
Tema: Impacto do eSocial no RH das
Empresas
Data: 22 de agosto | Horário: 9h às 12h
Local: Sindicato dos Contabilistas de
Campinas
Palestrante: Renato Jorgino Giacomello
Endereço: Rua Araguaçu, 111 – Taquaral

contmatic
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EDUCação

confira a programação completa
vagas limitadas garanta já a sua!

gratuito
para clientes

Os cursos são gratuitos para clientes da Contmatic Phoenix, a quem são destinados 90% das vagas. Os 10% restantes são dedicados a não clientes, estudantes de
universidades e de cursos técnicos mediante pagamento de inscrição a partir de R$ 250. Alunos de universidades e de cursos técnicos conveniados à Contmatic têm
desconto de 60% e os não conveniados, 30%. Inscrições, mediante a disponibilidade de vagas, podem ser efetuadas por meio do site www.cursoscontmatic.com.br.

Matriz (São Paulo) – Tel. (11) 2942-6720
Área Contábil
Abertura de empresas

C.H.
8h

Contabilidade geral

28h

Contabilidade para não contadores
Encerramento de empresas
Revisão Prática para a prova do
Exame de Suficiência do CFC
Área Trabalhista
Cálculos da folha de pagamento e
apuração dos encargos trabalhistas
da empresa

16h
8h

C.H.

Horários
19h - 21h40
9h - 13h
18h30 - 22h30
18h30 - 22h30
19h - 21h40
8h30 - 17h30
9h - 13h
Horários

18h

* 11, 13, 18, 20, 25 e 27/8

19h - 22h

16/8
* 23/8
* 9, 16, 23 e 30/8
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/8
* 5 e 6/8
5 e 7/8
9/8
* 12 e 14/8
16/8
* 19 e 21/8
* 23/8
* 30/8

9h - 16h
9h - 16h
8h30 - 16h30
19h - 22h30
18h30 - 22h30
19h - 22h
9h - 16h
19h - 22h
9h - 16h
19h - 22h
9h - 16h
9h - 16h

5, 7, 12 e 14/8

19h - 22h

16h

Compensação e Restituição do INSS

6h

Departamento pessoal

28h

Desoneração da folha de pagamento 8h

eSocial

6h

Gestão de RH e relações trabalhistas 12h
Jornada de trabalho
Área Tributária
Analista fiscal
Apuração PIS/Pasep e Cofins
nos Regimes Cumulativo e não
Cumulativo
Básico de ICMS
EFD - Contribuições (PIS/COFINS)
Escrita fiscal
Faturamento e emissão de notas
fiscais eletrônicas
Retenções na fonte (PIS, COFINS,
CSLL, IRRF, ISSQN e INSS- PJ)
SPED EFD Contribuições Lucro Real /
Lucro Presumido

Ribeirão Preto - Tel. (16) 3603-6100

Data
13, 14 e 15/8
4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13/8
18, 19, 20, 22, 25, 26 e 27/8
11 a 14/8
20, 21 e 22/8
* 9 e 16/8
* 11 a 14/8
Data

12h
26, 27 e 29/8
C.H.
Data
32h 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21/8
11, 12 e 14/8
9h
* 25, 26 e 28/8
* 30/8 e 6/9
9h
4 a 6/8
6h
5 e 6/8
* 16, 23 e 30/8
24h 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28/8
19, 20, 21, 26, 27 e 28/8
* 2 e 9/8
16h
4 a 7/8

18h30 - 22h30
Horários
18h30 - 22h30
19h - 22h
19h - 22h
9h - 13h30
19h - 22h
19h - 22h
8h30 - 17h30
19h - 22h
9h - 13h
8h30 - 17h30
18h30 - 22h30

16h

12, 14, 19 e 21/8

8h30 - 12h30

8h

* 16/8

8h30 - 17h30
19h - 22h30
9h - 17h
Horários

Substituição tributária

14h

Outras Áreas
Gestão financeira do contas a pagar
x contas a receber
Português e redação empresarial
Matemática Financeira com a HP 12C

C.H.

* 18 a 21/8
* 23 e 30/8
Data

8h

19/8

8h30 - 17h30

12h
8h

25 a 28/8
26/8

19h - 22h
8h30 - 17h30

Campinas – Tel. (19) 3284-2433
Área Contábil
Contabilidade geral
Demonstrações contábeis
Área Tributária
Analista fiscal
Retenções na fonte (PIS, COFINS,
CSLL, IRRF, ISSQN e INSS- PJ)
Substituição tributária

C.H.
Data
28h 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21/8
24h
9, 16, 23 e 30/8
C.H.
Data
32h
2, 9, 16 e 23/8

Horários
18h30 - 22h
9h - 16h
Horários
8h30 - 17h30

16h

26, 28/8, 2/9 e 4/9

18h30 - 22h30

14h

25 a 28/8

18h30 - 22h

Área Contábil
Contabilidade geral
Área Tributária
Analista fiscal

C.H.
28h
C.H.
32h

Data
18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27/8
Data
9, 16, 23 e 30/8

Horários
18h30 - 22h30
Horários
8h30 - 17h30

Santos - Tel. (13) 3278-2550
Área Contábil
Demonstrações contábeis
Área Trabalhista

C.H.
24h
C.H.

eSocial

6h

Área Tributária
Faturamento e emissão de notas
fiscais eletrônicas

C.H.

Data
4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 14/8
Data
16/8
23/8
Data

16h

18, 19, 20, 21, 25 e 26/8

Horários
19h - 22h
Horários
9h - 16h
9h - 16h
Horários
19h - 21h50

São José do Rio Preto - Tel. (17) 3211-1399
Área Contábil
Contabilidade geral
Área Trabalhista
Departamento pessoal
Desoneração da folha de pagamento

C.H.
28h
C.H.
28h
8h

eSocial

6h

Gestão de RH e relações trabalhistas 8h
Área Tributária
C.H.
Analista fiscal
32h
Básico de ICMS
9h
Escrita fiscal
24h

Data
18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26/8
Data
2, 9, 16 e 23/8
6 e 7/8
4 e 5/8
30/8
13 e 14/8
Data
2, 9, 16 e 23/8
12, 13 e 14/8
4, 5, 6, 7, 8 e 11/8

Horários
18h30 - 22h30
Horários
8h30 - 16h30
18h30 - 22h30
18h30 - 21h30
9h - 16h
18h 30 - 22h30
Horários
8h30 - 17h30
19h - 22h
18h30 - 22h30

São José dos Campos - Tel. (12) 3908-0900
Área Contábil
Contabilidade geral
Contabilidade para não contadores
Área Trabalhista
Departamento pessoal
Noções básicas do direito do trabalho
SEFIP
Área Tributária
Básico de ICMS
Escrita fiscal
Retenções na fonte (PIS, COFINS,
CSLL, IRRF, ISSQN e INSS- PJ)
Substituição tributária

C.H.
28h
16h
C.H.
28h
8h
7h
C.H.
9h
24h

Data
11, 13, 15, 18, 20, 22 e 25/8
5 a 8/8
Data
18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27/8
2/8
26 e 27/8
Data
4 a 6/8
16, 23 e 30/8

Horários
18h30 - 22h30
18h30 - 22h30
Horários
18h15 - 22h15
9h - 18h
18h30 - 22h
Horários
18h30 - 21h30
8h30 - 17h30

16h

11 a 14/8

18h30 - 22h30

14h

2 e 9/8

8h30 - 16h30

Sorocaba - Tel. (15) 3333-1700
Área Contábil
Abertura de empresas
Contabilidade para não contadores

C.H.
8h
16h

8h
C.H.
28h
C.H.
24h

Data
23/8
2 e 9/8
18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27
e 28/8
30/8
Data
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 e 20/8
Data
4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 14/8

Demonstrações contábeis

24h

Encerramento de empresas
Área Trabalhista
Departamento pessoal
Área Tributária
Escrita fiscal
Faturamento e emissão de notas
fiscais eletrônicas

Horários
8h30 - 17h30
8h30 - 17h30

8h30 - 17h30
Horários
18h30 - 22h
Horários
19h - 22h

16h

23 e 30/8

8h30 - 17h30

19h - 22h

Marília - Tel. (14) 3401-2499
Área Tributária
Analista fiscal

C.H.
32h

Data
9, 16, 23 e 30/8

Horários
8h30 - 17h30

* As vagas dos cursos indicados com asterisco não estão disponíveis para inscrições, pois primeiramente
serão convocados os inscritos na lista de espera. | Até o dia 20 de cada mês, a Contmatic Phoenix torna disponível, em www.cursoscontmatic.com.br, a programação de cursos do mês subsequente. Para recebê-la
por e-mail, mantenha seus dados atualizados. Para isso, acesse o site www.contmatic.com.br digite o
seu código e senha na área “Cliente”. Na próxima janela, clique na opção “Cadastro de e-mails do MAC”.

