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Assessoria
Jurídica

O Seprosc presta Assessoria Jurídica,  através 

de consultoria telefônica e via e-mail às 

Empresas Associadas; 

Também através das reuniões do Grupo de 

Relações Trabalhistas (GRT) que acontecem 

na terceira terça-feira de cada mês na 

estrutura do Seprosc.



O Seprosc em ação judicial contra o CRA - 

Conselho Regional de Administração, obteve 

decisão favorável (transitada em julgado) às 

Empresas Associadas, quanto a não 

obrigatoriedade de inscrição  nesse 

Conselho.

Você sabia?

Assessoria
Jurídica
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Reuniões mensais 
com o GRT

Grupo de Relações Trabalhistas

O Seprosc mantém reuniões mensais 

através do Grupo de Relações 

Trabalhistas – GRT, sem custo para as 

Empresas Associadas. 

Foram discutidos nas reuniões, temas 

como: 



Alteração Contratual – Benefícios; 

Apresentação de Proposta de Capacitação de Pessoas com Deficiência 

– Consórcio com Empresas do SEPROSC; 

Apresentação de Resultados da Pesquisa de Remuneração em SC (TI);

Apresentação do Espaço de Educação Maker Sesi; 

Auxílio Educação/Instrução – Aspectos Legais e Judiciais; Convenção 

Coletiva de Trabalho frente a Reforma Trabalhista; 

Cotas PCDs – Aprendizes; Gestão de Jornada; Treinamento – Idiomas; 

Reforma Trabalhista – Lei nº 13;467/17;

Reforma Trabalhista – Perguntas e Respostas e Terceirização.

Nota: O material apresentado nas reuniões é disponibilizado por meio 

eletrônico para as Empresas Associadas que nas reuniões se fizerem 

presentes.

Reuniões mensais 
com o GRT

Grupo de Relações Trabalhistas
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Assessoria
Contábil

Tributária

O Seprosc disponibiliza assessoria contábil e 

tributária para as empresas associadas,

 através de consultoria telefônica e via e-mail.



Formação de
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O Seprosc patrocina programas de formação 

de mão-de-obra, cursos e workshops, 

buscando proporcionar às empresas a 

capacitação de profissionais.

Formação de
Mão de Obra



O Seprosc em parceria com o Sesi, 

disponibiliza aulas de Informática e Robótica 

GRATUITAS para os filhos dos associados, 

capacitando os jovens de 14 a 17 anos para o 

mercado de trabalho. 

Você sabia?

Formação de
Mão de Obra



O Seprosc também disponibiliza um curso 

GRATUITO para capacitar Pessoa com 

deficiência (PCD) para a inserção no 

mercado de trabalho

Você sabia?

Formação de
Mão de Obra



com Currículos de
 Pessoas com Deficiência 

(PCD)

Banco de dados exclusivo

Solicite o acesso via e-mail

Formação de
Mão de Obra
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Convenções
Coletivas



O Seprosc defende os interesses da categoria 
no âmbito coletivo, seja perante entidades 
governamentais (Judiciário, MPT e MTE) ou 

Sindicatos de Empregados. 
Com estes últimos, firmando Convenções 

Coletivas de Trabalho, regulando assim o mais 
adequadamente possível, a relação entre 

capital e trabalho.

Convenções
Coletivas
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Pesquisa

Salarial

O Seprosc investe em estudos e pesquisas 

salariais, possibilitando a tomada de decisões 

pelas empresas.

Disponibiliza um sistema para que seus 

associados possam pesquisar a média salarial 

de seus colaboradores.



Convênio
Médico
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Para os empresários, empregados e quaisquer parentes



Convênio
Médico

Guia Saúde Web - convênio médico que 

permite aos empresários, seus empregados e 

quaisquer parentes, acesso a médicos, clínicas, 

laboratórios, farmácias e dentistas em 

condições extremamente vantajosas.



Worshops, 
Palestras e Cursos
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O Seprosc disponibiliza para seus associados 

Worshops, Palestras e Cursos gratuitos.

Worshops, 
Palestras e 

Cursos



Participação na
discussão de leis

BENEFÍCIOS DE UM ASSOCIADO



O Seprosc é filiado à FENAINFO (Federação Nacional 

das Empresas de Informática), tendo assento em sua 

Diretoria. 

A Fenainfo é uma entidades que defende os interesses 

do setor, principalmente no Congresso Nacional, 

participando ativamente na discussão de leis, projetos 

de lei e outras matérias afins, tendo criado uma Frente 

Parlamentar de Informática - FPI, composta hoje por 

mais de 100 congressistas. 

Participação na

discussão de leis



Redução dos valores do PIS e Cofins: as alíquotas do PIS haviam sido majoradas de 
0,65% para 1,65% e a do Cofins de 2% para 7,6% e, através de trabalho feito pelos 
Sindicatos e Fenainfo em Brasília, conseguiu-se a volta, para as Empresas do nosso 
setor, aos percentuais antigos, o que passou a representar uma desoneração fiscal da 
ordem de R$ 400 milhões por ano para as empresas de TI.; 

Supersimples: inclusão das empresas de TI dentro do Supersimples, através de 
trabalho junto à  FPI.

ICMS x ISS: Junto com a Fenainfo e a FPI, restou definido que aplica-se apenas o ISS 
sobre os serviços de informática (Lei Complementar 116), de forma não cumulativa 
com o ICMS.

Podemos destacar algumas conquistas do Seprosc em ações que atuou 

como representante das Empresas Associadas: 

Você sabia?

Participação na

discussão de leis
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O Seprosc busca direta ou indiretamente, junto 

aos órgãos governamentais
 .

(Poderes Executivos e Legislativos municipais, estaduais e federais)
.

o respeito à Classe Patronal por ele 

representada e melhoria de condições para o 

setor, como por exemplo: redução de 

impostos.

Representante

legal da categoria
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