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Curso INSS NA CONSTRUÇAO CIVIL Da Matrícula à
Fiscalização Matrícula – Retenções – Desoneração Apurações – Fiscalização
– Decadência

Objetivo: Apresentar e discutir as rotinas da área previdenciária das empresas do ramo de Construção
Civil, situações específicas e pontos de atenção.
Data: 18 de Setembro de 2013
Local: CRC/SC – Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina Av. Osvaldo Rodrigues
Cabral, 1900, Centro - Florianópolis/SC Horário: 08h30 às 18h
INSTRUTOR: Diego Bisi Almada. Advogado, Professor Universitário, Palestrante e Sócio-Diretor da
Almada & Teixeira Consultoria Empresarial. Coordenador da Escola Superior de Advocacia da 34ª
Subseção da OAB/SP. Pós-Graduado pela Faculdade de Direito da Alta Paulista e graduado pela
mesma instituição. Cursa, atualmente, MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.
Autor de vários artigos científicos, inclusive em congressos internacionais. Autor de obras jurídicas para
concursos públicos
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 01. Legislação básica: Lei 8.212/91, Dec. 3.048/99 e IN/RFB nº
971/2009 02. Conceitos gerais 03. Matrícula da obra de constrição civil 04. Responsáveis por obra de
construção civil 05. Obrigações previdenciárias na construção civil 06. Retenção de INSS nas notas
fiscais, faturas e recibos de pagamento dos serviços prestados mediante empreitada ou cessão de mão
de obra na construção civil 07. Solidariedade na construção civil 08. Da aferição indireta: apuração da
remuneração da mão de obra contida em nota fiscal, fatura ou recibo 09. Apuração da remuneração da
mão de obra com base na área construída e no padrão da obra – CUB 10. Regularização da obra
(documentos exigidos pelo INSS) 11. Procedimentos para a apuração da remuneração da mão de obra
sobre a área construída 12. Situações especiais de regularização de obra - pré-moldados e préfabricados - reforma, demolição e acréscimo de área - construção sem mão de obra remunerada regularização de construção parcial - regularização de obra inacabada - da regularização de obra de
construção civil realizada parcialmente em período decadencial - regularização de obra por condomínio
ou por adquirente - regularização de obra em que houve rescisão de contrato 13. Procedimentos da
fiscalização 14. Decadência na construção civil 15. Desoneração na Folha de Pagamentos na
Construção Civil (Lei nº 12844/2013).
Incluso: - Apostila - Material de apoio - Coffee Break - Certificado Investimento: R$ 250,00 para
inscrições confirmadas até 06/09/2013 R$ 280,00 para inscrições confirmadas após 06/09/2013 *
Confirmação de inscrição será mediante o pagamento ** Desconto de 5% para contabilistas em dia com
o CRCSC ** Desconto de 5% para associados da ASCEA
Forma de Pagameto: - A vista (boleto) - Cartão de Crédito em até 12 x (Pagseguro)
Prazo máximo para inscrição: 13/09/2013
Inscrições e maiores informações
ACESSE AQUI ou pelo site www.metacursos.com.br Contato: Fone: (48) 3626-5848 E-mail:
contato@metacursos.com.br
ASCEA – ASSOCIAÇÃO SUL CATARINENSE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS
Rua Tomé de Souza, 829 ––FONE: 3433.0953 das 9h às 12h - CGC: 75.564.450/0001-06

asceacriciumasecretaria@gmail.com
www.ascea.com.br
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