
 
 

   
 

EMPRESAS OU EMPREGADORES AUTÔNOMOS, QUE EXERÇAM ATIVIDADES DE ACORDO COM A RELAÇÃO A 

SEGUIR, ESTARÃO ENQUADRADAS NA JURISDIÇÃO DO SESCAP/SE 

 

 

 

I - Empresas e escritórios de serviços contábeis e fiscais 
       (Organizados ou não sob forma de pessoa jurídica) 
01. Empresas de Contabilidade 
02. Escritórios Físco-Contábeis – Autônomos 
03. Empresas de Auditoria 
04. Escritórios de Auditoria – Autônomos 
05. Empresas de Assessoria e Consultoria Contábil 
06. Escritórios de assessoria e consultoria contábil – autônomos 
07. Empresas de Assessoramento Contábil 
08. Empresas de Perícias Contábeis 
09. Empresas de Informações Contábeis 
10. Empresas de Pesquisas Contábeis 
II – Empresas e escritórios de assessoria e assistência 
11. De assessoria de importação e exportação e aduaneira 
12. De assessoria de Marketing e merchandising 
13. De assessoria e assistência gerencial, econômica, financeira e fiscal 
14. De assessoria e planejamento fiscal contábil 
15. De assessoria na área de crédito 
16. De assessoria e assistência técnica rural 
17. De assessoria da previdência privada 
18. De assistência automobilística 
19. De assistência e orientação a cooperativas habitacionais e agropecuárias 
20. De assistência e projetos de cozinhas 
21. De assistência e projetos agropecuários 
22. De assistência e projetos de urbanização 
23. De assistência e projetos de viabilidade técnica econômica 
24. De assistência e projetos de topografia, aerolevantamento  
e aerofotografia 
25. De assistência e projetos de reflorestamento 
26. De assistência e projetos de prospecção geofísica 
27. De assistência e projetos na área de Telecomunicações 
28. De assistência e projetos urbanísticos e estudos ambientais 
29. De assistência técnica de aparelhos equipamentos 
30. De assistência empresarial e gerencial 
III- Empresas e escritórios de perícias e avaliações 
31. De avaliações de empresas 
32. De avaliações patrimoniais 
33. De engenharia de avaliações 
34. De avaliações e regularização de avarias marítimas 
35. De perícias judiciais, trabalhistas e contábeis 
36. De controle patrimonial 
IV- Empresas e Escritórios de Consultoria  
37. De consultoria empresarial 
38. De consultoria na área de informática 
39. De consultoria técnica e imobiliária 
40. De consultoria financeira, econômica e fiscal 
V- Empresas e Escritórios de Administração 
41. De administração de crédito 
42. De administração de convênios 
43. De administração de vale transporte 
44. De administração de vale-refeição (através de tíquete) 
45. De administração empresarial 
46. De administração de cartão de crédito 

47. De administração de transporte e serviços portuários 
48. De administração de clubes 
49. De administração de recursos públicos 
50. De administração de estradas e rodovias com cobrança de pedágio 
 
 
 

VI- Empresas e Escritórios de Organização e Coordenação 
51. De organização de eventos 
52. De exposições e feiras 
53. De organização e promoção de venda de cartões  
de instituições e clubes 
54. De organização e promoção de vendas  
de contatos de assistência técnica 
55. De promoção e vendas de mala direta 
56. De organização e promoção de congressos e eventos 
VII- Empresas e escritórios de serviços 
57. De serviços de cópias e fotocópias 
58. De serviços de documentação e microfilmagem 
59. De serviços de urbanismo, ajardinamento e ornamentos 
60. De serviço de consertos em geral 
61. De serviços de cobrança extrajudicial 
62. De recursos humanos, seleção, recrutamento, 
treinamento e desenvolvimento 
63. Agências de serviços terceirizados pelo EBCT 
64. De aerofotografia 
65. De aerolevantamento 
VIII- Associações, Clubes, Entidade Cooperativas 
66. Clubes de proteção ao crédito 
67. Clube de diretores lojistas 
68- Associações de Classes (comércio e Indústria 
profissionais e entidades empresariais civis.) 
69. Associações comerciais, industriais e de serviços 
70. Associação de criadores rurais e de ruralistas 
71. Câmaras de indústrias, comércio e serviços 
72. Sociedades civis e militares 
73. Clubes de serviços 
74. Centrais e abastecimento 
75. Centrais de produtores rurais 
76. Companhias de desenvolvimento 
77. Bolsa de valores e mercadorias 
78. Cooperativas de serviço e trabalho profissional 
(exceto serviços médicos e odontológico) 
79. Cooperativas habitacionais 
80. Partidos Políticos 
81. Serviços de apoio a empresas 
IX- Agência de Informações e Pesquisas 
82. Agência de informações e pesquisa 
83. Agências de colocação de fretes (centrais de frete) 
84. Agências de coloc. De mão-de-obra (inclusive 
temporários) 
85. Agências de marcas e patentes 
86. Agências de recursos humanos 
X- Holdings Societárias e Fundos Mútuos 
87. De participações societárias 
88. De administração patrimonial (exceto bens imóveis) 
89. De administração de ações e quotas 
90. De administração de bens e negócios 
91. De administração de fundos mútuos e de previdência 
privada 

 


