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Sindcont-Ce oferece certi�cação digital
Em 2014, entidade entra na lista de certi�ca-
doras digitais em atuação no Ceará

NE
ST

A E
DI

ÇÃ
O:

Nos dias atuais, o recurso tecno-
lógico advindo de computadores 
e internet são ferramentas ampla-
mente utilizadas no processa-
mento de dados, troca de docu-
mentos e mensagens entre 
pessoas, empresas e governos. 
Com isso, todas essas práticas 
eletrônicas precisam de mecanis-
mos de segurança que garantam 
o sigilo, a autenticidade e integri-
dade destas informações.
Como forma de ampliar e garantir 
a qualidade de seu atendimento 
aos associados, o Sindicato dos 
Contabilistas do Estado do Ceará 
(Sindcont-Ce) inicia o ano de 
2014 como entidade certi�cado-
ra digital.
A certi�cação digital identi�ca 
entidades, auxiliando seus 
usuários a se comunicar e efetuar 
transações na internet de forma 
segura e com validade jurídica.
Parceria
Para a realização desse trabalho, 
o Sindcont-Ce contará com a 
parceria da SafeWeb. Com mais 
de uma década de atuação no Rio 

Grande do Sul, a empresa se desta-
ca pelo pioneirismo em Certi�ca-
ção Digital. Seu foco é promover  
soluções voltadas à segurança de 
documentos eletrônicos, aplica-
ções e transações seguras no meio 
virtual.
 O presidente do Sindcont-Ce, 
Manoel Pinheiro, e dois funcioná-
rios da entidade devem passar, no 
início desse ano, por treinamento 
na capital gaúcha.
O que é Certi�cação Digital?
O certi�cado digital funciona como 
uma identidade virtual que permite 
a identi�cação segura e inequívoca 
do autor de uma mensagem ou 
transação feita em meios eletrôni-
cos, como a web.
Esse documento eletrônico é 
gerado e assinado por uma terceira 
parte con�ável, ou seja, uma Auto-
ridade Certi�cadora (AC) que, 
seguindo regras estabelecidas pelo 
Comitê Gestor da ICP-Brasil, associa 
uma entidade (pessoa, processo, 
servidor) a um par de chaves cripto-
grá�cas.

NESTA EDIÇÃO:

 Editorial: 2014 trás desa�os para 
a categoria contábil 

Diretores do Sindcont-Ce são eleitos
 conselheiros do CRC

Confraternização do Sindcont -Ce
2013/2014

Sindcont – Ce fecha Convenção 
Coletiva do Seacec

O Sindicato dos Contabilis-
tas do Estado do Ceará 
(Sindcont-CE) comemora 
em 2014, 84 anos de histó-
rias e lutas em defesa da 
categoria contábil.PÁG 02

Para celebrar um 2013 de 
muito trabalho e dedica-
ção, pro�ssionais contabi-
listas, familiares e amigos 
aproveitaram o dia 21 de 
dezembro para a realização 
da  festa de confraterniza-
ção do  Sindicato. PÁG 03 

Eleição resultou na renova-
ção de 2/3 (dois terços) de 
seu plenário e trouxe pela 
primeira vez uma mulher 
como presidente da entida-
de.PÁG 02 

A Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) 2014/2014, 
do Sindicato dos Contabi-
listas do Estado do Ceará 
(Sindcont-Ce)  com o Sindi-
cato das Empresas de 
Asseio e conservação do 
Estado Do Ceará (Seacec) 
foi fechada na última 
quarta-feira, 15 de janeiro. 
PÁG 05

EXPEDIENTE:

 Este informativo é de responsabilidade do Sindicato dos Contabilistas 
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Pinheiro Cavalcante. Metamorfose Comunicação: Marina Valente 
(Mtb 1961/Ce) e Esdras Gomes. Estagiário de jornalismo: Antonio 
Laudenir
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Eleição resultou na renovação de 
2/3 (dois terços) de seu plenário e 
trouxe pela primeira vez uma 
mulher como presidente da 
entidade.
Entre os dias 19 e 21 de novem-
bro de 2013, foram realizadas as 
eleições do Conselho Regional de 
Contabilidade do Ceará (CRC-Ce). 
Duas chapas concorriam ao 
direito de gerenciar a entidade 
durante o mandato 2014/2017. 
Todo o processo eleitoral que 
resultou na vitória da Chapa “Elos 

Diretores do Sindcont-Ce são eleitos conselheiros do CRC

Sindicato parabeniza novos membros eleitos para conse
lho pro�ssional

Editorial

2014 trás desa�os para a 
categoria contábil 
O Sindicato dos Contabilistas do 
Estado do Ceará (Sindcont-CE) 
comemora em 2014, 84 anos de 
histórias e lutas em defesa da 
categoria contábil. A defesa da ética 
e da boa conduta na gestão �nancei-
ras das empresas e do poder público 
é a mensagem que o sindicato leva a 
sua categoria.
Neste ano de 2014, teremos dois 
grandes momentos para o país: As 
eleições presidenciais  e a Copa do 
Mundo de Futebol.
São momentos onde estará em 
pauta  a questão econômica e contá-
bil, assim como o modelo de desen-
volvimento nacional.
A discussão sobre o combate a 
corrupção também deve continuar 
em pauta no Brasil, e os pro�ssionais 
de contabilidade tem um importan-
te papel a desenpenhar na defesa do 
interesse de nosso povo.
Em 2014,  seguimos na luta pela 
assinatura da primeira Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) dos 
escritórios de contabilidade com o 
Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Asses-
soramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas do Estado do Ceará 
(SESCAP/CE).
Devemos, principalmente diante de 
necessidade da atualização dos 
conhecimentos do pro�ssional para 
atender a demanda teconológica, 
lutar para ampliar direitos.
Os contadores e técnicos em conta-
bilidade tem, neste caso, a responsa-
bilidade de conquistar o piso salarial, 
um percentual de reajuste uni�cado, 
assim como estender outras garan-
tias asseguradas na convenção dos 
contadores terceirizados, como  por 
exemplo o vale-alimentação e o  
auxilio-creche. 
A unidade da categoria é essencial 
em todos esses momentos, para 
participar e discutir o projeto politi-
co nacional e estadual, assim como 
conquistar a primeira CCT da 
categoria.
Contador, participe do seu sindicato!

da Ação” foi realizado pela 
internet.
Ao todo, foram contabilizados 
8.606 votos, com apenas 830 em 
branco. A acirrada disputa resul-
tou em 48,18% dos votos válidos 
para a Chapa 1 e 42.18% para a 
Chapa 2.
O Sindicato dos Contabilistas do 
Estado do Ceará (Sindcont-Ce) 
integra o grupo vitorioso. Com a 
certeza da constante busca de 
melhorias na área contábil.
Veja abaixo a nova diretoria:

CURTA
o

Sindcont-Ce
no

facebook
:) 

Confraternização do Sindcont - Ce 2013/2014
Festa de �m de ano une associados e familiares

Para celebrar um 2013 de 
muito trabalho e dedicação, 
pro�ssionais contabilistas, 
familiares e amigos aproveita-
ram o dia 21 de dezembro para 
a realização da  festa de confra-
ternização do  Sindicato dos 
Contabilistas do Estado do 
Ceará (Sindcont-Ce).  A confra-
ternização ocorreu no restau-

rante “Big Camarão”, localizado 
na Avenida Pontes Vieira, 2080.
Além dos associados ao sindica-
to, a festa contou com o  compa-
recimento de toda diretoria e de 
seus familiares. 
O Sindcont-Ce agradece a 
presença de todos neste anima-
do evento de renovação e 
unidade. 

MEMBROS EFETIVOS: Contadora CLARA GERMANA GONÇALVES ROCHA–CRCCE13651/O, Contadora JOANA 
LUCIA DE LIMA-CRCCE 14637/O, Contador PRETEXTATO SALVADOR QUARESMA GOMES DE OLIVEIRA 
MELLO-CRCCE 01853/O-T,Contador FRANCÉLIO ARLINDO DE SOUZA CAVALCANTE–CRCCE 18143/O, 
Contador SAMUEL LEITE CASTELO-CRCCE 13946/O, Contador FRANCISCO GRIJALBA FROTA-CRCCE 08254/O, 
Contador CARLOS EUGÊNIO GOMES DA FROTA-CRCCE 13226/O, Contador JOSE HEITOR BATISTA JÚNIOR--
CRCCE 12365/O, Técnico em Contabilidade JOSÉ AVELAR GOMES-CRCCE 12304/O, Técnico em Contabilida-
de JOSÉ MILTON DE CERQUEIRA-CRCCE 2825/O, Técnico em Contabilidade VANDERLEY COELHO VIANA--
CRCCE 4546/O, Técnico em Contabilidade FRANCISCO JOSÉ FREITAS MOURA-CRCCE 11740/O. MEMBROS 
SUPLENTES: Contadora MARCIA MARIA MACHADO FREITAS-CRCCE 13139/O, Contadora S MIA MENEZES DE 
ALMEIDA-CRCCE 14205/O, Contador CRISTIANO MELO REINALDO-CRCCE 13674/O, Contador LUCAS 
GURGEL MOTA SARAIVA-CRCCE 18931/O, Contador FRANCISCO ANTONIO INACIO-CRCCE 12146/O, 
Contador JOAO ACRÍSIO ROCHA-CRCCE 4318/O-T, Contador PAULO SERGIO COUTINHO DE ALMADA-CRCCE 
16535/O, Contador PAULO MARCELO FERREIRA DA ROCHA-CRCCE 12934/O, Técnico em Contabilidade 
DYEGO TERCEIRO SÁ-CRCCE 19117/O, Técnico em Contabilidade RICARDO CARVALHO NEGREIROS-CRCCE 
16703/O, Técnico em Contabilidade MANOEL ODERNO DO NASCIMENTO-CRCCE 6178/O, Técnico em 
Contabilidade EDILEUZA TAVARES-CRCCE 18682/O. PARA MEMBRO EFETIVO. Contador JOSÉ BATISTA 
MACIEL NETO-CRCCE 10535/O. PARA MEMBRO SUPLENTE. MANDATO 2014/2015. Contadora CLAUREA 
ANDREA MOREIRA TAVARES-CRCCE 10704/O. 

Sindcont-Ce apresenta proposta de CCT 
2014 da Sescap

Cartegoria aprova mais uma tentativa de
negociação com entidade para garantir
direitos da categoria
O Sindicato dos Contabilistas 
no Estado do Ceará (Sindcont-
-Ce) apresentou as cláusulas 
que compõem a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT)  
2014, referente aos trabalha-
dores ligados ao Sindicato das 
Empresas de Serviços Contá-
beis do Ceará (Sescap-Ce).
A convenção foi aprovada em 
assembleia geral realizada na 
data de 29 de novembro de 
2013. A proposta de CCT foi 
encaminhada para o sistema 
mediador do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). 
Com esse processo o Sindcont-
-Ce reabre a pauta de discus-
são com o Sescap-Ce para que 
haja o fechamento de uma 
CCT que bene�cie os contabi-
listas dessa entidade.
Com validade de 12 meses a 
convenção, se parovada,  
vigora a partir de 01 de janeiro 
de 2014, dia escolhido para 
data-base da categoria.
De acordo com as cláusulas, 
�cam assegurados os seguin-
tes salários de ingresso:

I) EMPRESAS E ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 
E FISCAIS:

II) EMPRESAS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E PERÍCIA:

Foto: Arquivo Sindcont-Ce

Contribuição sindical 2014
Informações aos contribuintes:
A)Base legal:
Art. 8º, Inciso IV da Constituição Federal de 1988, Portaria 
MTE nº 3.312/71 e Artigos 570 a 591 da CLT.
B)Quem deve recolher a contribuição sindical para o Sindcont-Ce:
Todos pro�ssionais de contabilidade autônomos e indivi-
duais registrados no CRC;
Os contabilistas empregados das empresas privadas em 
geral, entidades e empresas de econômia mista, dos 
bancos, escritórios de contabilidade.
C) Quanto ao vencimento:
Pro�ssionais autônomos e individuais- 28/02/2014
Empregados de empresas em geral eescritórios de conta-
bilidade- 30/04/2014
D)Quanto aos valores referentes à 2014:
Pro�ssionais autônomos e individuais- R$ 140,00 ( cento 
e quarenta reais)
Empregados de empresas em geral eescritórios de conta-
bilidade- 01 (um) dia de salário.
ATENÇÃO:
Os boletos serão enviados pelos correios com antecedência. Em caso 
de não recebimento do boleto em tempo hábil, acessar o site 
www.sindcontce.org.br

Artigo

Sindcont-Ce de mãos 
dadas com a tecnologia
O Sindicato dos Contabilistas 
do Estado do Ceará (Sindcon-
t-Ce) está realizando uma 
parceria com a SafeWeb para 
ceder uma ferramenta de 
trabalho para o contabilista. 
Com a adoção do SPED (Siste-
ma Público de Escrituração 
Digital), as empresas e os 
contadores estão presentes 
em todos os órgãos estaduais, 
federal e municipal, através 
de uma chave única para cada 
empresa.
A implantação E-social, 
substituirá, com o tempo, a 
necessidade da declaração da 
empresa para a comprovação 
de renda, e os dados da vida 
trabalhista de cada emprega-
do estarão disponíveis para 
consulta, como histórico de 
emprego,admissões,  salários, 

dentre outras informações.
Com a previsão de adoção do 
E-social para as grandes 
empresas para setembro de 
2014, os contadores tem se 
adaptado ao uso da tecnolo-
gia no dia a dia.
O Governo Federal e as 
empresas têm dado cursos 
de utilização do software, e 
sobre a necessidade da 
tecnologia para o avanço da 
segurança e transparência 
�scal.
Neste sentido, o Sindcont-Ce 
quer ser mais um braço de 
apoio ao contador, como 
uma entidade certi�cadora 
neste momento de virada 
tecnológica.

Foto: Facebook CRC Ceará

Por: Manuel Pinheiro Cavalcante - Presidente Sindcont-Ce

Sindcont – Ce fecha Convenção 
Coletiva do Seacec

A Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) 2014/2014, do 
Sindicato dos Contabilistas 
do Estado do Ceará (Sindcon-
t-Ce)  com o Sindicato das 
Empresas de Asseio e conser-
vação do Estado Do Ceará 
(Seacec) foi fechada na última 
quarta-feira, 15 de janeiro. 
Com data-base em 1º de 
janeiro de 2014 e validade de 
um ano, a CCT abrange as 
categorias de Contador I/ 
Contador júnior/ Controlle; 
Contador II/Contador Pleno; 
Contador III/ Contador Sênior. 
Pro�ssionais contábeis de 
empresas de asseio, conser-
vação e terceirização de mão 
de obra.
A convenção não abrange a 
base territorial dos Sindicatos 
dos Contabilistas da Ibiapaba, 
Sindicato dos Contabilistas da 
Zona Norte e sindicato dos 
Contabilistas de Juazeiro do 
Norte.
Ficam assegurados os 
seguintes pisos salariais:

 CTT garante ganho real para a categoria

Contador I / Contador júnior / 
Controlle - R$ 3.891,00 (três 
mil, oitocentos e noventa e 
um reais);
Contador II / Contador Pleno -  
R$ 4.668,00 (quatro mil, 
seiscentos e sessenta e oito 
reais);
Contador III / Contador Sênior 
-  R$ 5.601,00 (cinco mil, 
seiscentos e um reais);
O reajuste salarial daqueles 
que estejam fora das faixas 
acima especi�cadas (conside-
rados aqueles que se incluí-
rem nas Atividades Contábeis 
e nas funções mencionadas) 
será aplicado o percentual de 
reajuste de 7,4%.
Outros Valores
A Convenção Coletiva garante 
aos funcionários um valor de 
Vale alimentação de R$ 11,50. 
Para os trabalhadores, a cesta-
-básica está acordada em R$ 
38,00.
Diárias de viagem  no valor de 
R$ 60,00 e o auxílio creche é 
de R$ 125,00.
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