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Prezados leitores, 

É com sentimento de alegria e dever 
cumprido que caminhamos para mais 
um fim de ano. Marcado por muito tra-
balho, novidades e mudanças no seg-
mento contábil, o ano de 2018 exigiu 
muita dedicação e empenho dos profis-
sionais que encontraram nos desafios 
uma oportunidade para o crescimento 
e aprimoramento profissional. Nesse 
contexto, nós da Casa do Contabilista, 
trabalhamos para garantir o apoio à 
classe, por meio de cursos, palestras, 
mantendo-os sempre atualizados por 
meio dos nossos canais de comunica-
ção, com informações atuais e de rele-
vância para o segmento.

Seguindo essa reflexão, trazemos 
nessa edição da Enfoque Contábil, te-
mas que estão alinhados com a atuali-
dade vivida nos escritórios contábeis: 
destinação do Imposto de Renda à enti-
dades assistenciais do município, já que 
temos como data limite, o dia 28 de de-
zembro; o programa Aprendiz, que tem 
se mostrado um grande parceiro para 
inúmeras empresas, além de desenvol-
ver um dos mais importantes trabalhos 
no segmento de desenvolvimento pro-
fissional ao jovem, no município. 

Abordaremos, bem como em diver-
sas outras ocasiões, o eSocial. Em plena 

fase de adaptação nos escritórios con-
tábeis, o novo sistema conta com um 
alto grau de complexidade pelas inú-
meras alterações que estão em fase de 
implantação nesse ano de 2018 e pelos 
detalhes minuciosos e grau de impor-
tância das ações. O tema ainda é alvo 
de muitas dúvidas dos profissionais e, 
por isso, a Casa do Contabilista promo-
ve, constantemente, ações que trazem 
grandes profissionais no assunto para 
esclarecer e trocar ideias a respeito.  

 A Lei de Conformidade Tributária, 
conhecido como “Nos Conformes” tam-
bém é uma das pautas dessa edição. 
Convidamos especialistas para uma 
matéria especial, que visa esclarecer as 
principais questões sobre o novo pro-
grama de conformidade da Receita. 

O trabalho que realizamos na Casa 
do Contabilista é uma parceria com 
nossos associados, que caminham sem-
pre ao nosso lado, contribuindo com 
ideias e sugestões, que nos motivam a 
continuar nessa empreitada. Espera-
mos ter contribuído nesse ano que se 
encerra, mas estarmos ao lado dos nos-
sos amigos e parceiros de trabalho na 
nova jornada que se inicia. Que seja um 
ano com muitas oportunidades e cres-
cimento para todos.

Tenham uma ótima leitura.

José Eduardo da Silveira 
Diretor SESCON-SP 
Regional em Ribeirão Preto
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A Casa do Contabilista realizou 
no mês de dezembro, por meio 
do Centro de Estudos, a palestra: 
Lei de Conformidade Tributária 
“Nos Conformes”. O encontro teve 
como objetivo esclarecer os pon-
tos principais sobre a iniciativa da 
Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo e recebeu o apoio da 
ACIRP - Associação Comercial e 
Industrial de Ribeirão Preto e Sin-
covarp – Sindicato do Comércio 
Varejista de Ribeirão Preto. Para 
trazer as novidades sobre o tema, 
foram convidadas as agentes fis-
cais de renda, Lisandra Cristina 
Greco Marquezi e Janaina Tais Bo-
nato. 

Criado pela Secretaria da Fa-
zenda do Estado de São Paulo, 
por meio da Lei Complementar 
n.º 1320/2018, o Programa de 
Estímulo à Conformidade Tribu-
tária, visa criar condições favo-
ráveis aos contribuintes que têm 
um bom relacionamento com o 
Fisco, facilitando o cumprimento 
de suas obrigações e lhes prestan-
do atendimento eficiente e ágil, 
quando demandarem. 

No último Centro de Estudos do mês de novembro, a Casa do Con-
tabilista abordou um tema de grande relevância para o setor contá-
bil, levando em conta a frequência das atividades envolvendo ques-
tões trabalhistas no segmento doméstico.   

Orientações Sindicais sobre Trabalhadores Domésticos foi o tema 
abordado por representantes do SEAAC e do Sindicato dos Traba-
lhadores Domésticos de Ribeirão Preto. Dentre os principais pontos 
destacados, estão: o seguro de vida obrigatório, acúmulo de funções, 
exames de saúde obrigatórios, vínculo empregatício e piso salarial.

Centro de Estudos
Casa do Contabilista realiza palestra sobre Lei 
de Conformidade Tributária “Nos Conformes”

Orientações Sindicais sobre 
Trabalhadores Domésticos 

Evento esclareceu principais questões sobre o novo programa da Secretaria da Fazenda, 
que incentiva empresas com histórico positivo de pagamentos

Conforme informações da Re-
ceita, o bom contribuinte terá prio-
ridade em suas demandas e será 
previamente comunicado de suas 
pendências, para fins de autorre-
gularização. Será realizada a clas-
sificação dos contribuintes levando 
em conta quatro critérios objetivos 
que avaliam o seu comportamento 

para com o fisco federal. São eles: 
situação cadastral compatível com 
as atividades da empresa; aderên-
cia nas informações prestadas à 
Receita por meio de declarações e 
escriturações; tempestividade na 
apresentação das declarações e das 
escriturações; e adimplência no pa-
gamento dos tributos devidos.
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APLICATIVO CONVECON ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
DOWNLOAD NA GOOGLE PLAY E NA APPLE STORE

NOVA REVISÃO DA NORMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
CONTINUADA PASSA A VALER EM 2019

Textos: assessoria de Imprensa CRC

 A Comissão de Educação Profis-
sional Continuada do CFC analisou, 
nos dias 6 e 7 de novembro, as su-
gestões enviadas pelos Conselhos 
Regionais de Contabilidade e profis-
sionais acerca da norma que estava 
em audiência pública. “As sugestões 
e contribuições que recebemos tor-
narão mais simples o processo de 
educação continuada para aqueles 
que estão sujeitos à norma”, avisa a 
vice-presidente de Desenvolvimen-
to Profissional do CFC, Lucélia Le-
cheta. 

A NBC PG 12 tem por objetivo 
regulamentar o Programa de Educa-
ção Profissional Continuada (PEPC) 
para os profissionais da contabili-
dade, além de definir as ações que 

Os profissionais, empresários e 
estudantes da área contábil têm ago-
ra mais um canal à disposição para 
saber, antes de todo mundo, as no-
vidades sobre a 26ª Convenção dos 
Profissionais da Contabilidade do Es-
tado de São Paulo (CONVECON).

O aplicativo CONVECON traz todas 
as informações sobre o maior encon-
tro de Contabilidade paulista e sobre 
os Summits Contábeis, eventos regio-
nais preparatórios para a Convenção.

O APP está disponível para dis-
positivos móveis das plataformas 
Android e iOS e pode ser baixado 

gratuitamente nas lojas Apple Store 
(https://itunes.apple.com/br/app/
convecon/id1442070483?mt=8) 
e Google Play (https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
mcib.confco70f3).

A 26ª CONVECON acontecerá nos 
dias 4, 5 e 6 de novembro, no Centro 
de Convenções Expo Center Norte, na 
capital paulista.

Até lá, serão realizados os Sum-
mits Contábeis, nas seguintes cida-
des:

Guarulhos: 12/12/2018
Bauru: 08/02/2019

Santos: 15/03/2019
Campinas: 03/04/2019

Osasco: 21/05/2019
São José dos Campos: 06/06/2019

O Sindicato das Empresas de Ser-
viços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informa-
ções e Pesquisas no Estado de São 
Paulo (Sescon-SP) organizará outras 
quatro edições do Summit Contábil, 
em locais e datas a serem definidos.

As inscrições para o Summit Con-
tábil já estão abertas no site www.
convecon.com.br e pelo aplicativo 
CONVECON. Baixe agora!

o CFC e os CRCs devem desenvolver 
para viabilizar, controlar e fiscalizar 
o seu cumprimento. De acordo com 
Lecheta, o documento com as suges-
tões acatadas e analisadas seguirá 
para a aprovação do Plenário do CFC 
e passará a valer em 2019. 

Dentre as diretrizes básicas do 
Programa, destaque para o fomento 
da EPC para os profissionais da con-
tabilidade; a criação do cadastro de 
qualificação técnica como forma de 
incentivar a Educação Profissional 
Continuada (EPC) e a promoção e 
ampliação do universo de capacita-
doras credenciadas para possibilitar 
o atendimento das necessidades de 
eventos de educação continuada. 

Para cumprir o Programa, o pro-

fissional deve atingir, segundo a NBC 
PG 12, no mínimo, 40 pontos de EPC 
por ano. Os 40 pontos podem ser 
obtidos de várias formas: lecionan-
do, participando de treinamentos, 
orientando trabalhos científicos, 
publicando artigos, participando de 
congressos, conferências ou semi-
nários e, ainda, por meio de cursos 
(até mesmo os de pós-graduações), 
presenciais ou não. 

Para que os cursos sejam pontua-
dos, é necessário que sejam creden-
ciados nos Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRCs) e oferecidos 
por instituição, também, credencia-
da, de acordo com a NBC PG 12. São 
as capacitadoras que promovem as 
atividades de EPC.
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Sescon
Primeiro passo para 

extinção da GIA

Recorrente pleito do SESCON-SP 
e da classe contábil, a extinção da 
Guia de Informação e Apuração do 
ICMS – GIA no Estado de São Pau-
lo começou a ser viabilizada. Após 
a dispensa da obrigação acessória 
nos estados de Ceará, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pa-
raíba, Paraná e Sergipe, no fim de 
novembro, a Secretaria da Fazenda 
paulista deu início ao projeto de 
eliminação da exigência fiscal.

Com a chegada da Escrituração 
Fiscal Digital, em 2014, o contri-
buinte do ICMS do Estado passou 
a ter uma dupla obrigação relacio-
nada ao mesmo tipo de informa-
ção. Ambas exigências tratam dos 
dados e apuração de ICMS referen-
tes às operações e são transmitidas 
mensalmente ao fisco. Desde então, 
com o intuito de promover simplifi-
cação e redução de tempo e custos, 
o SESCON-SP levantou a bandei-
ra da extinção da Guia, até porque 
a EFD fornece dados ainda mais 
completos que a GIA, com a apre-
sentação das operações de forma 
individualizada.

O projeto da Sefaz/SP está es-
truturado em quatro etapas: Piloto, 

Expansão, Ajustes e GIA Eliminada. 
Portanto, antes da extinção com-
pleta, haverá uma fase de transição, 
em que o contribuinte será obriga-
do a entregar as duas obrigações e 
comparar os dados da GIA oficial 
e da GIA Virtual, que será gerada 
pelo sistema da Sefaz/SP. 

Percebe-se, portanto, que, nes-
te primeiro momento, haverá um 
esforço extra, porém, acreditamos 
que valerá a pena, tendo em vista 
que o objetivo é eliminar uma exi-
gência mensal e que traz alguns 
problemas, como inconsistências 
com a própria EFD.

A fase Piloto já está em funcio-
namento e contempla 1.200 con-
tribuintes do RPA vinculados a 14 
empresas de contabilidade e os 
segmentos de Telecom e Energia. 
A intenção da Sefaz/SP é que esta 
primeira etapa seja concluída em 
janeiro, para que novas empresas 
sejam incluídas no projeto e que, 
até o fim do primeiro semestre do 
ano que vem, todos os 300 mil con-
tribuintes do ICMS do Estado este-
jam inseridos.

O avanço das demais etapas de-
penderá da identificação e da redu-
ção das inconsistências nas decla-
rações transmitidas. Entretanto, a 

expectativa do governo é que a eli-
minação de fato da GIA ocorra até o 
início de 2020.  

A classe contábil terá um papel 
fundamental neste processo, pois 
é o elo entre o fisco e o contribuin-
te e está incumbida de promover a 
entrega das declarações em nome 
de seus clientes. Essa relevância 
foi pontuada pelo coordenador da 
Administração Tributária, Gustavo 
Ley, e pelo agente fiscal de rendas 
da Sefaz/SP, Walter Bentivegna. Em 
evento para apresentação do pro-
jeto no dia 29 de novembro, ambos 
destacaram o apoio do SESCON-SP 
e do setor contábil para dar um 
feedback sobre a transmissão das 
exigências, para a identificação de 
divergências e particularidades de 
alguns segmentos econômicos e, 
dessa forma, contribuir com o ajus-
te do sistema e da comunicação.

Todo o projeto está inserido 
nos conceitos do programa Nos 
Conformes, pois colabora para a 
simplificação das obrigações aces-
sórias.  Além da extinção da GIA, 
o contribuinte será beneficiado 
com a eliminação das potenciais 
inconsistências de informações 
provenientes de redundâncias, 
consequentemente, de penalidades 
e multas. Já o fisco ganha com a au-
sência de retrabalho e alarmes fal-
sos de fraudes oriundos do cruza-
mento de dados, já que a apuração 
será totalmente baseada na EFD. 

Bom para contribuinte, bom 
para o governo, bom para o Estado 
de São Paulo.

José Eduardo da Silveira
Diretor do SESCON-SP Regional

em Ribeirão Preto

Fonte: Aescon SP.

Márcio Massao Shimomoto é 
presidente do SESCON–SP 

e da AESCON-SP
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Capa

O eSocial é uma poderosa medida 
de desburocratização, que vai simpli-
ficar os processos e propiciar signifi-
cativos ganhos de produtividade para 
a Economia. Trata-se de uma nova 
forma de prestação das informações 
do mundo do trabalho, que substituirá 
diversas obrigações acessórias exis-
tentes atualmente.

Uma forma padronizada, mais sim-
ples, mais barata e mais eficiente; que 
elimina as redundâncias e minimiza a 
ocorrência de erros. É um verdadeiro 
canal de comunicação entre os em-
pregadores e os órgãos que atuam no 
controle e fiscalização das relações 
trabalhistas, previdenciárias e tribu-
tárias incidentes sobre a folha de pa-
gamento.

Dependendo da atividade do em-
pregador o número de obrigações que 
serão substituídas pode chegar a 15 
declarações, arquivos e registros peri-
ódicos. O eSocial substituirá, no míni-
mo, a GFIP/SEFIP, a RAIS, o CAGED, a 
DIRF, o LRE – Livro de Registro de Em-
pregados, o QHT – Quadro de Horário 
de Trabalho, a CAT – Comunicação de 
Acidente de Trabalho, o MANAD – Ma-
nual Normativo de Arquivos Digitais e 
o PPP – Perfil Profissiográfico Previ-
denciário.

Além de simplificar a vida das em-
presas e diminuir seus gastos, o eSocial 
também beneficiará os trabalhadores 
pois será possível assegurar de forma 
muito mais efetiva os direitos traba-
lhistas e previdenciários. No futuro, 
quando todas as informações dos tra-
balhadores estiver no eSocial, não será 
necessário fazer nenhuma comprova-
ção quando for pleitear algum benefí-
cio previdenciário ou trabalhista, por 
exemplo. Todas as informações estarão 
disponíveis para os órgãos de controle.

Com informação de melhor quali-
dade, haverá também uma melhoria 
na tomada de decisão em políticas 
públicas, assim como uma prestação 
mais tempestiva dos benefícios previ-
denciários.

As empresas que não cumpram 
com algum quesito estarão sujeitas as 
mesmas penalidades que estão sujei-
tas hoje pelo descumprimento de suas 

eSocial: obrigações e bene�ícios

obrigações. O eSocial não cria nenhu-
ma obrigação nova, portanto, o em-
pregador continua sujeito a prestar as 
mesmas informações, só que num for-
mato mais moderno, simples e barato.

Além da simplificação dos proces-
sos e da diminuição do tempo e dos 
gastos com o cumprimento das obri-
gações acessórias da empresa, as em-
presas terão o  aumento da segurança 
jurídica. Sem falar, claro, da melhoria 
do ambiente de negócio, que beneficia 
a todos, principalmente àquelas em-
presas que trabalham em conformida-
de com a legislação.

O eSocial pretende contribuir deci-
sivamente para um melhor ambiente 
de negócios, propiciando evoluções 
nos processos de justiça fiscal e de 
concorrência leal entre os agentes eco-
nômicos. 

O eSocial será obrigatório para to-
das as empresas do país, sejam elas 
públicas ou privadas, independente-
mente de seu porte ou do regime jurí-
dico a que estiverem sujeitas. E os ór-
gãos públicos também estarão sujeitos 
ao eSocial.

Na verdade, todas as informações 
relativas ao mundo do trabalho con-
vergirão para o eSocial.

De acordo com a Resolução do Co-
mitê Diretivo do eSocial nº 02/2016, 
publicada no dia 31.08.2016, no Diário 
Oficial da União, e suas alterações pos-
teriores, o início da obrigatoriedade de 
utilização do eSocial deu-se em janeiro 
de 2018, para os empregadores e con-

tribuintes com faturamento no ano de 
2016 acima de R$ 78.000.000,00 (se-
tenta e oito milhões de reais); e em 1º 
de julho de 2018, começamos a inclu-
são dos demais empregadores, exceto 
os optantes pelo Simples nacional, as 
pessoas físicas que tenham trabalha-
dores e as entidades sem fins lucrati-
vos. Estas organizações ingressam no 
eSocial a partir de janeiro de 2019.

O eSocial adota uma tecnologia co-
nhecida e os requisitos para prestar a 
informação estão disponíveis nos ma-
nuais técnicos que podem ser obtidos 
no portal eSocial.

É importante saber que não é ob-
jeto do eSocial dar suporte as dúvidas 
gerais de informática e sim aquelas re-
lacionadas com a operacionalização do 
sistema. 

Para estas demandas está disponí-
vel um grande Call Center (0800-730-
0888) com mais de 150 atendentes. 
Além disso este um serviço de Fale 
Conosco, por email, que pode ser aces-
sado na página do eSocial.

O projeto eSocial é uma ação con-
junta dos seguintes órgãos e entida-
des do governo federal: Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB, Caixa 
Econômica Federal, Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS e Ministério do 
Trabalho – MTb.

Armando Vicente Medeiros Borges 
Delegado-Adjunto da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil 
em Ribeirão Preto.
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Capa

Promovendo transformações na 
vida dos alunos há nove anos, o pro-
grama Aprendiz proporcionou mais 
uma experiência aos envolvidos na 
noite do dia 30 de novembro, na Câ-
mara Municipal. Os alunos receberam 
um diploma comemorativo, homena-
gem realizada por autoria do verea-
dor Rodrigo Simões, que coordenou 
as ações de entrega do certificado.

A solenidade contou também com 

Alunos do programa Aprendiz, da Casa do 
Contabilista de Ribeirão Preto, recebem Diploma 

Comemorativo na Câmara Municipal
a presença da assistente social, Cris-
tina Consoli, dos instrutores Marina 
Cavalcanti, Carolina Gregório, Milton 
Marcondes Junior e da presidente da 
Aescon - Associação das Empresas de 
serviços Contábeis e representante 
da Casa do Contabilista, Rose Mar-
ques, que destacou os positivos resul-
tados da iniciativa na profissionaliza-
ção dos alunos,

A entrega do certificado marca 

mais uma etapa na capacitação e 
desenvolvimento das habilidades e 
potenciais dos jovens no universo 
profissional. Mais de 500 aprendizes, 
de 14 a 24 anos, já passaram pelo 
programa e foram encaminhados ao 
mercado de trabalho, muitas vezes 
em empresas multinacionais parcei-
ras, que oferecem oportunidades de 
contratação e crescimento profissio-
nal.
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Finanças

A constituição estabelece que é 
o Bacen, e não o sistema financei-
ro, o depositário dos recursos da 
União. O art.164, no seu capitulo, 
delega ao Banco Central a com-
petência para, com exclusividade, 
emitir moeda e, no seu artigo pri-
meiro, veda-lhe a possibilidade de 
conceder, direta ou indiretamen-
te, empréstimos ao Tesouro e a 
qualquer órgão ou entidade que 
não seja instituição financeira. 
Permite, ainda, compra e a venda 
de Títulos do Tesouro com fins de 
Política Monetária, destacando a 
proibição para que as autoridades 
monetárias concedam emprésti-
mos ao Governo.

O Banco Central emite títulos 
para a execução de sua política 
monetária tendo como lastro títu-
los do Tesouro custodiados em sua 
carteira. Em outros países a políti-
ca monetária é feita com títulos do 
Tesouro. Tal decisão impede que o 
financiamento dos déficits orça-
mentários não se faça através de 
emissão primária de moeda, com 
suas conseqüentes pressões infla-
cionarias.

Há, portanto, uma aparente con-
tradição na Constituição quando, 
ao mesmo tempo que determina 
que o Bacen seja o caixa único do 
Tesouro, não permite que a União 
possa ser financiada pelo mesmo. 
Ao final do ano, caso obtenha lu-
cro em suas operações, o Bacen o 
transfere para o Tesouro, na for-
ma de resgate de títulos da dívida 
pública. Caso gere prejuízo, é co-

O Tesouro e sua relação com o Banco Central
berto pelo Tesouro.

O que vai para o Orçamento Ge-
ral da União não é o estoque de 
papéis do Banco Central, onde a 
movimentação com seus títulos é 
contabilizada indiretamente.

Sabemos que o Bacen emite pa-
péis próprios com lastro em títu-
los do Tesouro que mantém em 
carteira, entretanto, os títulos do 
Tesouro na carteira do Bacen não 
são considerados para efeito do 
Orçamento Geral da União embo-
ra sejam incluídos no cálculo da 
dívida líquida do setor público ( 
negociada com o FMI).

Para o governo ficar transpa-
rente ele terá que substituir gra-
dualmente os papéis do Bacen 
que estão no mercado por títulos 
do Tesouro. Operacionalmente a 
contrapartida se fará através da 
recompra gradual pelo Tesouro de 

seus títulos que estão na carteira 
do Banco Central.

A atividade da autoridade mone-
tária que se expressa pelo direito 
do Banco Central de emitir moe-
da. Há evidentemente um enorme 
lucro do Bacen pela diferença en-
tre o valor da moeda emitida e o 
custo da sua emissão.

Além disso, sai de graça para os 
cofres da União/Bacem fazer uso 
desta atribuição, ou para cobrir 
os gastos do governo, ou aliviar 
o impacto do custo de endivida-
mento interno em títulos, o que dá 
no mesmo. Entretanto, sabemos o 
que representa para a inflação ao 
aumento de moeda e, portanto da 
base monetária. 

ANTONIO LUIZ SIMÔES FLORIO
Economista-Corecom n.º10.839
Contador- CRC-1SP073137/0-9
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Contabilidade
DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS 

CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 

 Senhor Contribuinte do Im-
posto de Renda, O prazo final 
para deixar parte do seu Imposto 
de Renda no Município, para tra-
tar de crianças e adolescentes ca-
rentes, está chegando, é até o dia 
28/12/2018. A Pessoa Física, que 
faz sua Declaração de Ajuste do 
Imposto de Renda, pelo Modelo 
Completo, pode fazer a destina-
ção, de até 6,00% do seu Imposto 
de Renda Devido, durante o ano 
calendário, deixando no próprio 
Município recursos tão necessá-
rios ao atendimento da Criança 
e do Adolescente carentes. O va-
lor destinado lhe será devolvido 
em sua Declaração de Ajuste, de 
março a abril do ano seguinte, de 
forma que esta destinação pode-
rá diminuir o seu imposto a pagar 
ou aumentar a sua restituição. 

 A Pessoa Jurídica, optante 
pelo Lucro Real, pode destinar, 
no momento do efetivo pagamen-
to do seu Imposto de Renda, até 
1,00% do Imposto de Renda De-
vido. A pessoa Física poderá tam-
bém fazer a destinação direta-
mente na declaração, utilizando 
o item “Doações Diretamente na 
Declaração, no momento em que 
fizer a Declaração de Ajuste, pelo 
Modelo Completo, por deduções, 
entregue no prazo, em até 3,00% 
do Imposto Devido, desde que, 
no total, somadas as destinações 
feitas duração o Ano Calendário, 
com estas, não ultrapassem os 
6,00% do Imposto de Renda De-
vido, permitido. 

Como Destinar: Em Ribeirão 
Preto, para as destinações feitas 
durante o ano calendário, utili-
zar o Site: http://www.cmdca.

ribeiraopreto.sp.gov.br > Invista 
na criança > Emissão da Guia > 
Preencher a Guia, escolhendo na 
última linha uma das 97 entida-
des habilitadas a receberem estes 
recursos. 

Nos Municípios que não pos-
suem o Site, para as destinações 
feitas durante o ano calendário, 
o contribuinte deve ir até o CMD-
CA, pegar o número da Conta 
Bancária, fazer o depósito e de-
pois trocar o recibo de depósito 
pelo recibo emitido pelo CMDCA, 
lançar na Declaração e guardar 
por 5 anos. 

Em Ribeirão Preto, nos últi-
mos 10 anos, conseguimos tripli-

car o montante de destinação, po-
rém, no ano de 2017 a capitação 
de 3.200.000,00, aproximada-
mente, representou pouco mais 
de 9,00% do potencial de nosso 
Município, que foi em torno de 
33.000.000,00. 

Investindo na CRIANÇA e no 
ADOLESCENTE, melhorando a 
sua perspectiva de futuro, além 
de poder acompanhar o resulta-
do de sua aplicação, o contribuin-
te receberá o dinheiro de volta na 
Declaração de Ajuste. 

João Pedro de Deus 
Auditor Fiscal da Receita 

Federal do Brasil aposentado.

Destinação pode contribuir com inúmeras entidades do município,
 apoiando ações de educação, esporte e cultura
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Representatividade
50 anos de Receita Federal 

A Receita Federal do Brasil com-
pletou no dia 20 de novembro, 50 
anos de atividade. Em comemora-
ção ao seu jubileu de ouro, a Dele-
gacia da Receita Federal do Brasil, 
em Ribeirão Preto, realizou uma 
solenidade nesta quarta-feira, 21, 
no Centro de Atendimento ao Con-
tribuinte da Delegacia da Receita 
Federal. O encontro contou com a 
presença de autoridades da Recei-
ta Federal e do presidente da Casa 
do Contabilista, Alexandre Benas-
si, que destacou a importância da 
destinação do imposto de renda 
de forma solidária para entidades 
assistenciais. 

Participaram, ainda, represen-
tantes de entidades beneficiadas 
pelas doações ao Fundo dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
via Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica, como a Associação dos Defi-
cientes Visuais de Ribeirão Preto 
– ADEVIRP, Associação Beneficen-
te de Integração à Vida - Casinha 
Azul e Obreiros do Bem. A soleni-
dade também contou com a apre-
sentação musical com as crianças 
da entidade Obreiros do Bem.

Muitos cidadãos já tiveram 
contato direto com a Receita Fede-
ral ao fazer a inscrição no CPF, en-
tregar uma declaração de Imposto 

de Renda, receber uma encomen-
da do exterior ou apresentar a de-
claração de bens adquiridos em 
uma viagem internacional. A atu-
ação da Receita Federal, porém, 
vai muito além. A Instituição está 
presente no dia a dia das empre-
sas, na economia, no comércio ex-
terior e nos serviços públicos. 

Órgão específico, singular e su-
bordinado ao Ministério da Fazen-
da, a Receita Federal exerce fun-
ções essenciais para que o Estado 
possa cumprir seus objetivos. É 
responsável pela administração 
dos tributos de competência da 
União, inclusive os previdenciá-
rios, e aqueles incidentes sobre 
o comércio exterior, abrangendo 
parte significativa das contribui-
ções sociais do País. São esses re-
cursos que financiam os serviços 
que o Estado brasileiro oferece 
aos cidadãos.

A Receita Federal também sub-
sidia o Poder Executivo Federal na 
formulação da política tributária 
brasileira, previne e combate a so-
negação fiscal, a corrupção, o con-
trabando, o descaminho, a pirata-
ria, a fraude comercial, o tráfico de 
drogas e de animais em extinção e 
outros atos ilícitos relacionados 
ao comércio internacional. A Insti-
tuição ajuda a melhorar o ambien-
te de negócios do País.

Ao exercer a Administração 
Aduaneira, a Receita Federal con-
trola e fiscaliza o fluxo interna-
cional de bens, mercadorias e ve-
ículos. A Aduana brasileira é um 
importante instrumento de polí-
tica econômica em prol da socie-
dade e tem como missão prover 
segurança, confiança e facilitação 
para o comércio internacional.

Fonte: Assessoria de Imprensa 
da Receita Federal Ribeirão Preto
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Aniversariantes de Dezembro

Representatividade

01 DEISIMARA LIMA MASTRASCUSI 
ATTEST BRASIL CONTADORES E 
CONSULTORES 

01 MEIRELUCE FERREIRA RODRIGUES 
SCRITA ASSESSORIA CONTABIL

01 FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA
CAMPEZ E SILVEIRA CONTABILIDADE

02 ANGELO GUERRA NETTO 
EXAME AUDITORES INDEPENDENTES

03LUCIMARA DE CARVALHO 
04 ADRIANA PAULA BONFANTE TAVARES
CONTABIL MODELO 

05 ROGERIO CESAR PEREIRA 
DIRETOR SICORP

05 ROGÉRIO CESAR PEREIRA 
ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL

09 JOAO PAULO TARLA JUNIOR 
CONTABILIDADE TARLA
10 JAMES SANTIAGO PARENTE 
PARENTE CONTABILIDADE 

10 ROBERTO MATOSHIMA 
ITIBAN CONTABILIDADE

11 ROBSON CESAR SALATA 
12 ADRIANA APARECIDA PRADA PIZETA BUDOIA
SANTOS & BUDOIA CONTABILIDADE 

13 JOÃO BATISTA RIBEIRO NETO 
KRAUSS RIBEIRO CONTABILIDADE

15 ANTONIO SERGIO SALVADOR 
SF.ORGANIZACAO PLANEJ.CONTABILIDADE

17 AGNALDO CABRAL MIRANDA  
CABRAL MIRANDA & PETEAN CONTADORES

25 JOSE FONTE BOA PEREIRA 
CONTABILIDADE UNIÃO

27 HEBER CARLOS DE CARVALHO 
28 WILLIAM PETERSON DE ANDRADE 
DIRETOR SICORP
28 WILLIAM PETERSON DE ANDRADE
ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL

30 CELSO ASSUZENE MISURACA 
MISURACA CONTABILIDADE
31 JOSE HELIO GRANVILLE 

Campanha Imposto de Renda Solidário

Parceria 2018

Foi realizada no mês de novem-
bro, na ACI, o evento “Imposto de 
Renda Solidário”. A Casa do Con-
tabilista, entidade apoiadora do 
evento, esteve representada por 
seu presidente, Alexandre Benassi. 

A iniciativa teve como objetivo 
esclarecer aos empresários como 
destinar o Imposto de Renda ao 
CMDCA - Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente, além de 
contar com palestras sobre a Lei 
de Conformidade Tributária do Es-
tado de São Paulo (Programa Nos 
Conformes) e sobre o Programa de 
Ação Cultural e Programa de In-
centivo aos Esportes.

O ano de 2018 foi marcado por 
grandes parcerias que permiti-
ram importantes projetos para a 
classe contábil, entre outras. Em 
comemoração aos positivos re-
sultados, Sicoob Cooperac, Sinco-
varp, Acirp e Casa do Contabilis-
ta encerraram as atividades com 
uma confraternização no Palácio 
do Chope de Ribeirão Preto. 



16

Notícias da Casa
ELEIÇÃO AESCON-RP 

No mês de novembro foi rea-
lizada a eleição para a nova dire-
toria da Aescon – Associação das 
Empresas de Serviços Contábeis 
de Ribeirão Preto. A assembleia 
aconteceu na Casa do Contabilis-
ta, reunindo profissionais do seg-
mento contábil e teve como ven-
cedora a chapa 1 “Inovação”. 

A presidente eleita, Ana Corsi-
no Picão, destacou as metas tra-
çadas para o triênio 2019 – 2021, 
para a continuidade das ações 
de valorização das empresas de 
serviços contábeis, no municí-
pio. Ana destacou a importância 
do aprimoramento e ampliação 
do projeto Aprendiz, do apoio 
profissional aos associados, com 
a criação de um projeto de recu-
peração de crédito e um banco de 
dados de clientes negativados e 
da criação de marketing da pro-
fissão para valorização da classe.

“Continuaremos a inovar e 
aperfeiçoar os serviços ofereci-
dos pela entidade, conforme seu 
Estatuto Social. Traçamos uma 
meta cotidiana e trabalharemos 
em prol do sucesso e satisfação 
de nossos associados, mantendo 
a ética, respeito e, principalmen-

te, o profissionalismo”, destacou a 
nova presidente, que falou sobre 
a importância da gestão realizada 
por uma equipe altamente quali-
ficada. “Estruturamos um time 
de profissionais da Contabilida-
de, administradores de empresas 
contábeis, que alia larga experi-
ência profissional e expressiva li-
derança em vários segmentos do 
mundo contábil. O nosso diferen-
cial está na qualidade de nossa 
equipe e nos serviços prestados”, 
explicou Ana. 

ANA LUCIA CORSINO PICÃO
Presidente eleita Aescon 2019-2021

Confira outras metas para os 
anos 2019 – 2021:

 
 • Rever parcerias para ajustes 

e inovação 
• Criar projeto de Tecnologia 

da Informação para as associadas 
a fim de capacitar seus colabora-
dores para uso dos sistemas in-
formatizados 

• Criação de um “selo” de qua-
lidade

• Retomar os cursos profissio-
nalizantes 

• Aumentar o número de asso-
ciadas

• Buscar a integração com as 
associações de empresas de ser-
viços contábeis da região para 
troca de experiências de desen-
volvimento de ações a favor das 
associadas 

• Criar grupos de Excelência, 
como Jovem Empreendedor e 
Aescon-Mulher 

• Ampliar os cursos e semi-
nários nas áreas contábil, fiscal 
e trabalhista para os gestores e 
seus colaboradores das associa-
das 

• Criação de tribunal de ética 
para defesa das associadas.

Assembleia aconteceu no mês de novembro, na Casa do Contabilista
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Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis – 
atualize-se sobre a legislação e saiba mais sobre te-
mas que envolvem o dia-a-dia do cenário contábil e 
administrativo. Sempre às quartas feiras, das 19h às 
21h.

Serviço de Malote: a Casa do Contabilista facilita o 
envio de documentos dos escritórios para a Receita 
Federal do Brasil e JUCESP. É seguro, rápido e gratuito 
para associados.

Programa Aprendiz:  Incentiva, capacita e propicia 
a inclusão de jovens entre 14 e 24 anos no mercado de 
trabalho. Ampara  clientes e organizações contábeis no 
cumprimento da Lei 10.097/2000, que determina a con-
tratação de aprendizes.

Saúde - Planos especiais para atender você e sua fa-
mília nos convênios assistência médica e hospitalar São 

Francisco, Santa Casa Saúde e Medicar Urgências Mé-
dicas, e planos odontológicos Integral, Codep e Odon-
tocross.

Lazer – Aproveite momentos de descontração e des-
canso na Colônia de Férias do SESC Bertioga

Consultoria Eletrônica da Balaminut – Acesso facili-
tado ao Portal Web Leis. www.webleis.com.br

Certificação Digital: Associados tem valores exclu-
sivos para aquisição do Certificado Digital, através de 
uma parceria com a AESCON-SP/ SESCON-SP e SERASA 
EXPERIAN. A aquisição é feita diretamente pelo site da 
Casa do Contabilista, de forma prática e segura.

Sincomerciários: Associados podem associar-se ao 
Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão 
Preto e desfrutar de todos os benefícios propostos pela 
entidade como esportes, lazer, beleza, entre outros. 

Clube de Benefícios
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Conheça os convênios e parcerias que a 
AESCON-RP, SICORP e Sescon RP oferecem:

Softwares/Tecnologia

• Backup Brasil Soluções Inteligentes
www.backupbrasil.com.br / Consulte descontos especiais para 
novas assinaturas. (16) 3632.0723. Rua Casemiro de Abreu, 256. 

• Balaminut Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de Web Sites: Parceria com a Balaminut oferece 
vantagens exclusivas com valores reduzidos no desenvolvimento 
de sites, hospedagem, suporte e atualização.
Consulte os planos: comercial@balaminut.com.br 

• Vilage Marcas e Patentes
vilage.com.br/pt/escritorios/ribeirao-preto
(posição atualizada de marcas e atendimento personalizado).
Descontos de 10% a 15% sobre os valores de todos os serviços. 
0800.703.9009. Av. Dr. João Palma Guião, 1001. 

• Contmatic Phoenix
Até 20% de desconto nos sistemas próprios de gestão empresarial. 
15% na aquisição de módulos e 10% no CND Phoenix.
Tel: (16) 3603-6100 ou 0800-7794449

Escolas/Faculdades/Cursos

• Centro Universitário e Colégios Moura Lacerda 
www.portalmouralacerda.com.br (desconto de 5% para todos os 
cursos).

• CNA Independência 
www.cna.com.br/independencia/ (desconto de 30%).

• Estácio - Centro Universitário
Descontos de 20% nas mensalidades dos cursos de graduação 
presenciais e pós-graduação. (www.estacio.br)

• Escola de Idiomas Mindbenders 
www.mindbenders.com.br (descontos de 40% no curso de 
“Accouting”) .(16) 3913.4259. Av. Presidente Vargas, 1265. 
Conj.801. 

• Faculdade Anhanguera 
www.anhanguera.com/ribeiraopreto (desconto de até 25% 
nos cursos de pós-graduação a empresários associados e seus 
funcionários). Tel: (16) 3512-4700 / (16) 3512-4701

• Faculdade de Negócios REGES
www.reges.com.br/ribeiraopreto (desconto entre 10% a 30% 
nos cursos).

• Fundace MBA
Descontos nos seguintes cursos: 10% em MBA Gestão Tributária, 
MBA Contabilidade e Cursos de Curta Duração. 5% nos demais 
MBAs. www.fundace.org.br

• Vox2You: Descontos e outros benefícios sobre os valores do 
curso de Oratória. (www.vox2you.com.br). (16) 3617.5825. Av. 
Costábile Romano, 3055. 

• UNIESP: descontos de 10 a 30% nos cursos de graduação 
presencial. Tel: (16) 3977-8000
www.uniesp.edu.br
                       
 

• IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação)- polo 
Ribeirão Preto: descontos de 20% nos valores das parcelas dos 
cursos de graduação - modalidade presencial.  
Tel: (16) 99320-2855 / 98128-0267
ribeiraopreto@ipog.edu.br                            

• Unopar EAD - polo Ribeirão Preto: descontos de 10% nos 
cursos de graduação e pós a distância. Tel: (16) 3915-9055
www.polos.unoparead.com.br                             

• FGV Ribeirão Preto - descontos de 20% no valor dos cursos de 
Pós-ADM, MBA's e Cademp (cursos de curta duração).
 Tel: (16) 3523-4201
www.posexecutiva.com.br

 Prestação de Serviço 

• Hernandez e Ferreira Advogados Associados 
Consultoria jurídica gratuita para associados da AESCON e 
SICORP, nas áreas civil, societária, trabalhista e tributária - 
mediante agendamento prévio - www.hernandezferreira.com.br. 
(16) 4009.2900. Rua Altino Arantes, 1248.

• Baldocchi Assistência Familiar 
www.baldocchi.com.br  (planos com valores diferenciados. (16) 
3625.1991. Rua Martinico Prado, 390. 

• Expanseg Corretora de Seguros 
www.expanseg.com.br (desconto de 10% no seguro de 
responsabilidade civil profissional). (16) 3632-8988. Rua Cesário 
Mota, 454. 

• Inovseg Corretora de Seguros e Consórcio 
 www.inovseg.net.br. Tel: (16) 3934-6641. Condições especiais 
para associados.

Comércio/Varejo

• Óptica Masson: (descontos de até 20% à vista ou em até 5x.). 
(16) 3941.3222 / 3610.9928. Rua Garibaldi, 490 / Rua Henrique 
Dumont, 628. 
 
• Óptica Brasil: (descontos de 10% até 30%). (16) 3019.3000. 
Rua Barão do Amazonas, 77.

Clínicas/Saúde

• Clínica Psicológica 
Elise Acrani e Rodrigo Toshio Sato (descontos de 20%).
(16) 3441.2184. Av. Itatiaia, 654 - sala 20. 

• Clínica de Fisioterapia e Psicologia Sânitas
Fisioterapia Ortopédica e Desportiva, RPG. Fisioterapia geriátrica. 
Psicoterapia Individual e Psicodiagnóstico. (descontos de 30%). 
(16) 3285.0710. Rua Chile, 425.

• Clínica de Odontologia - Miele
Descontos de 20% sobre os valores de tabela praticados. (16) 
3618.3422. Av. Senador César Vergueiro, 505, sala 12. 

• Hórus Clínica de Fisioterapia
(Fisioterapia Geral: 28% / Acupuntura Auricular: 30% , Estética 
corporal e facial: 20% a 28%). (16) 3013.4866. Rua Garibaldi, 
2042, sala 14.
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Você sabia
que é possível
processar uma
admissão sem
a necessidade
de papel?
Acesse
wolterskluwer.com.br
e descubra como realizar
uma admissão de sucesso!
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