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Prezados leitores,

O ano de 2018 começou com muitas no-
vidades contábeis, com a necessidade de 
adaptação nas rotinas dos escritórios, mas 
também com a modernização nas relações 
de trabalho, a partir da reforma trabalhista, 
que trouxe inúmeras novas regras. Uma 
delas, trata do fim da Contribuição Sindical 
Obrigatória, ou seja, a partir de agora o tra-
balhador poderá escolher se faz ou não a 
contribuição.  Muito além do livre-arbítrio, 
faz-se necessário ponderar e analisar a si-
tuação.  

Mais do que nunca, com a prevalência 
do negociado sobre o legislado, torna-se 
fundamental a relevância do trabalho dos 
sindicatos, sejam laborais ou patronais, 
pois eles trabalham para garantir a igual-
dade e a representatividade nas negocia-
ções. Prestigiar as entidades de classe 
representativas significa atendimento às 
suas necessidades de atualização pro-
fissional, intermédio das necessidades e 
reivindicações da categoria levadas ao 
governo, suporte individualizado nas nego-
ciações, além de descontos em produtos 
e serviços. 

E é exatamente nessa frente de traba-
lho e atuação profícua em prol da classe 
contábil que a Casa do Contabilista atua, 
há mais de dez anos. Sua sede é compos-
ta pela entidade Aescon (Associação das 
Empresas de Serviços Contábeis de Ribei-
rão Preto e Região), Sicorp (Sindicato dos 
Contabilistas de Ribeirão Preto e Região) 
e a Regional do Sescon-SP (Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis, e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado de São 
Paulo). 

O trabalho das entidades congraçadas 
é fundamental.  No caso do Sicorp e da 
Regional do Sescon, que são sindicatos, 
a colaboração para a manutenção dos 
trabalhos é primordial. A partir do apoio,  
interação e colaboração, mantém-se for-
te o trabalho para atender às demandas 
dos profissionais da contabilidade, que 
ganham voz e força, primeiro por meio da 
representatividade local, mas também no 
nível estadual e nacional, por meio do Ses-
con SP e Fecontesp, com os sindicatos em 
todo o país. 

Um exemplo importante e bastante no-
ticiado, que ilustra a força dos sindicatos, 
foi a extinção das multas da GFIP (Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social), a partir de um traba-
lho em conjunto dos sindicatos, pondo fim 
a intenção de penalizar as organizações 
contábeis de forma retroativa. 

Em Ribeirão Preto, a Casa do Contabilis-
ta mantém estreito relacionamento com a 
Receita Federal, através do Grupo Integra-
ção, com a Prefeitura e Estado, além de 
outros sindicatos. 

A educação continuada também é algo 
muito valorizado na Casa, que constante-
mente realiza cursos e palestras. Por isso, 
há tantos anos, o semanal Centro de Es-
tudos atrai contabilistas, colaboradores de 
escritórios e estudantes interessados na 
atualização profissional. Assim como com 
o Projeto Aprendiz, da Aescon-RP, que faz 
o intermédio do jovem com as empresas. 

Continue prestigiando a atuação do Si-
corp e Sescon Regional, fique por dentro 
do trabalho da Casa, através de nossa re-
vista mensal, e juntos vamos manter a re-
presentatividade da classe contábil.

Tenham todos uma ótima leitura
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Em razão da importância do contador 
ao registrar os ativos, o Centro de Estu-
dos realizado no dia 24 de janeiro, em 
parceria com o CRCSP, abordou o tema 
oportuno: Ativo Imobilizado - Avaliação e 
Contabilização. 

A atividade foi realizada no auditório 
da Faculdade Reges. A apresentação 
teve uma dinâmica diferente, com per-
guntas seguidas de alternativas certas e 
erradas, o que possibilitou com que os 
participantes tirassem muitas dúvidas. 
Ao todo, foram mais de 120 inscritos. 

Dentre os aspectos abordados na 
apresentação estavam as definições de 
ativo, reconhecimento e mensuração 
inicial, mensuração subsequente, desre-
conhecimento e indenização, caso práti-
cos, dentre outros. 

O conteúdo, ministrado pelo profissio-
nal credenciado do CRCSP, Frederico 
Otávio Sirotheau Cavalcante, foi total-

mente desenvolvido pensando nos pro-
fissionais da contabilidade, gestores e 
estudantes com cadastro no CRCSP. 

Cavalcante é profissional da Contabili-
dade,  com Especialização em Auditoria 
e Controladoria - PUC Campinas. Mestre 
em Controladoria e Contabilidade Es-
tratégica - UNIFECAP. Doutorando em 
Contabilidade na Universidade do Minho 
em Portugal. Professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Au-
ditor, Perito e Consultor de Empresas. 
Palestrante Credenciado pelo CRC/SP e 
CFC, áreas de Contabilidade Financeira, 
Internacional e do Terceiro Setor. 

Através da avaliação de ativos imobi-
lizados, a empresa consegue demons-
trar o valor real do seu patrimônio. Ain-
da assim, no Brasil, o problema é que 
muitas vezes seu nível de importância é 
negligenciado por diretores, CEOs, assim 
como pequenos e médios empresários. 

Com uma efetiva avaliação de ativos 
imobilizados, a empresa conseguirá de-
monstrar o valor real do seu patrimônio, 
vender equipamentos (que ainda possu-
am valor de mercado e não interessem 
mais à empresa), demonstrar patrimônio 
que sirva como garantia para contratar 
financiamentos, etc.

É preciso conhecimento e a  conscien-
tização de todos os colaboradores de que  
o Ativo Imobilizado é o conjunto de bens 
destinados à manutenção da atividade 
econômica da empresa e administração 
destes.  

Portanto, uma gestão eficiente começa 
na implantação de Normas de procedi-
mentos, que determinarão condutas a se-
rem obedecidas quando do cumprimento 
das rotinas administrativas fundamentais. 

Centro de Estudos

Atividade semanal é retomada com 
palestra do CRCSP sobre Ativo Imobilizado 
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Texto: Mariana Bruno

Pelo menos 160 empresas de Ri-
beirão Preto e região, cujo fatura-
mento anual é estimado em valor 
igual ou superior a R$ 78 milhões, já 
estão utilizando o programa eSocial, 
que está sendo implantado em fases 
pela Receita Federal, em todo o país.  

A primeira etapa de operação foi 
iniciada em 8 de janeiro. 

Para julho deste ano, prazo estipu-
lado de implantação para empresas 
com os demais tipos de faturamen-
to– o que inclui as pequenas e Mi-
croempreendedores Individuais com 
funcionários, a previsão é de que 
56.800 empresas utilizem o Esocial 
(Sistema de Escrituração Fiscal Digi-
tal das Obrigações Fiscais Previden-
ciárias e Trabalhistas) em Ribeirão 
e nas outras 15 cidades que fazem 
parte da jurisdição da Receita Fede-
ral do município. 

A estimativa local é feita conside-
rando o número de entidades de-
claradas empresariais e em situação 
ativa na Delegacia da Receita Fede-
ral de Ribeirão Preto, segundo os últi-
mos levantamentos do órgão. 

Em fase de testes na plataforma 
do sistema desde agosto de 2017, 
o eSocial concentra informações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas 
dos funcionários de empresas priva-
das e será implementado em cinco 
fases ao longo deste ano no Brasil 
(veja calendário na página ao lado).

Com o sistema, será possível con-
centrar e informar 15 tipos diferentes 
de informações trabalhistas, fiscais e 
previdenciárias ao Governo Federal 
-atualmente informadas separada-
mente.

Em todo o país, a estimativa para 
janeiro de 2018 é que 13,7 mil em-
presas, com 15 milhões de trabalha-
dores, entrariam no eSocial, com o 
fornecimento de dados cadastrais e 
as tabelas do empregador. 

A adesão à plataforma será feita 
em etapas: em março entrarão os 
dados dos trabalhadores e os cha-

mados eventos não periódicos, como 
demissões e afastamentos. 

As informações da folha de paga-
mento serão agregadas em maio, 
havendo ainda outras duas etapas, 
encerradas com os dados de saúde 
e segurança do trabalhador em janei-
ro de 2019. 

Em julho, data-limite para as de-
mais empresas, a estimativa é de 
que 4 milhões de empreendimentos 
sejam incorporados, com um total 
de 23 milhões de trabalhadores. Por 
fim, em janeiro de 2019, entram os 
órgãos públicos, com oito milhões de 
funcionários.

No caso dos dois últimos grupos 
que devem aderir ao eSocial, as cin-
co fases de adesão serão feitas em 
seis meses, em vez de ao longo de 
um ano, como acontecerá com as 
grandes empresas. 

Especialistas na área contábil e 
empresarial são unânimes em afir-
mar que a implantação do programa 
favorece a transparência das infor-
mações registradas pelos emprega-
dores e dificulta o chamado “jeitinho 
brasileiro”, evitando a sonegação de 
informações nas relações de trabalho 
e auxiliando na garantia aos direitos 
trabalhistas e previdenciários. Além 
disso, o sistema deve simplificar o dia 
-a-dia das empresas, que substitui-
rão formulários diferentes de presta-
ção de informação ao governo e as 
redundâncias nos dados prestados, 
por meio de um envio unificado.

Para o diretor do Sescon-SP Regio-
nal Ribeirão preto, José Eduardo da 
Silveira, o sistema terá um grande 
impacto no gerenciamento e na go-
vernança das empresas. 

“É bom lembrar que o sistema 
não veio para mudar a legislação; 
ao contrário, e sim para ajudar a 
cumpri-la. Isso significa que o eSo-
cial deve dificultar bastante, se não 
tornar impossível, algumas práticas 
que até eram comuns nas institui-
ções brasileiras, algumas habitu-
adas a abusar da flexibilidade, do 
famoso “jeitinho”, define. 

A previsão é de que trabalhadores 

poderão checar mais facilmente se o 
empregador está cumprindo com as 
obrigações trabalhistas, mas o gover-
no também se beneficiará, pois po-
derá cruzar dados mais rapidamente 
e autuar as empresas com maior agi-
lidade. Por isso, advogados e espe-
cialistas orientam que as empresas 
terão que ter muito critério e cuidado 
para não repassar informações erra-
das. 

Até o final de dezembro de 2017, 
um levantamento feito pelo Sindicato 
das Empresas de Contabilidade e de 
Assessoramento do Estado de São 
Paulo (Sescon-SP), junto a 800 em-
presários do segmento, mostrou que 
mais de 70% das organizações de 
médio e pequeno porte não estavam 
prontas para o eSocial, e que só 7% 
concluíram as adaptações necessá-
rias para entrar no sistema, em julho.

A necessidade de investimento 
pode ser um entrave inicial à adap-
tação das empresas menores, que 
terão que se adaptar e utilizar softwa-
res e programas adequados. Segun-
do o presidente do Sicorp, Alexandre 
Benassi, a adaptação também se 
estende à rotina administrativa e em-
presarial.  

“A implantação do e-social exigirá 
uma mudança de cultura na rotina 
dos departamentos pessoais, jun-
to aos clientes internos e externos 
(clientes dos escritórios de conta-
bilidade, auditoria e consultorias). 
Em alguns casos, será preciso até 
investir na melhora de softwares e 
equipamentos, para que a implan-
tação seja bem sucedida e, seu re-
sultado, um sucesso.” 

A finalidade do e-social é desbu-
rocratizar o trâmite atual e alimentar 
diversos setores do governo, como 
Receita federal, Previdência, Caixa 
Econômica e Ministério do Trabalho”, 
contextualiza. 

As empresas que não se adapta-
rem adequadamente à plataforma 
do governo podem receber multas e 
penalidades. 

Capa

eSocial já está em operação e exige atenção 
redobrada das empresas, que ainda estão se 

adaptando à plataforma
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo  |  Presidente Gildo Freire de Araújo - Gestão 2016-2017
Delegacia Regional do CRC SP em Ribeirão Preto  |  Walter Assis Cunha - e-mail: walter@novainforme.com  | Rua Santos Dumont, 516

Texto e fotos: CRCSP

Nos próximos dois anos o Conselho Regio-
nal de Contabilidade do Estado de São Paulo 
terá uma mulher presidindo a entidade, a con-
tadora Marcia Ruiz Alcazar.

 O CRCSP faz parte do sistema de registro e 
fiscalização do exercício da profissão contábil. 
Também é prerrogativa da entidade o desen-
volvimento dos profissionais. O Conselho existe 
desde 1946, em consonância com o Decreto-
-Lei n.º 9.295, que criou o Conselho Federal 
de Contabilidade, os Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRCs) e normatizou a profissão 
contábil. Atualmente, o CRCSP tem mais de 
150 mil profissionais registrados. 

 Marcia Ruiz Alcazar é contadora com MBA 
em Gestão Executiva Internacional. No CRCSP 
ela é conselheira desde 2006 e atuou na vice-
-presidência de 2012 a 2017, mas pastas de 
Desenvolvimento Profissional, Fiscalização, 
Ética e Disciplina e Administração e Finanças 
até chegar à Presidência. 

 Para ela, as experiências em todas as áreas 
de gestão da entidade proporcionaram o de-
senvolvimento necessário das competências 
multidisciplinares para fazer uma represen-
tação adequada e alinhada às exigências da 
classe contábil do Estado de São Paulo.

 Dentre as propostas da nova gestão do 

CRCSP estão a educação preventiva para mitiga-
ção de riscos na profissão; a adoção de todas as 
medidas cabíveis para quem exerce ilegalmente 
a profissão; o combate à concorrência desleal e 
a fiscalização ativa dos serviços online de conta-
bilidade. O lema da atual gestão é “Movido por 
conquistas. Inovando pela profissão”. Marcia ex-
plica que buscará ainda mais modernidade na 
forma como são desenvolvidos os projetos da 
Contabilidade. “O foco em tecnologia é questão 
de sobrevivência, pois as transformações digitais 
mudaram o perfil da profissão e de todo cidadão 
que precisa estar adaptado e conectado”.

 O CRCSP tem 36 conselheiros efetivos e 36 
suplentes. O Conselho Diretor da autarquia, para 
a gestão 2018-2019, é formado pela presidente 
Marcia Ruiz Alcazar; vice-presidente de Admi-
nistração e Finanças, José Donizete Valentina; 
vice-presidente de Fiscalização, Ética e Discipli-
na, José Aparecido Maion; vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional, João Carlos Casti-
lho Garcia, e vice-presidente de Registro, Cibele 
Pereira Costa.

  Igualdade de gêneros 
Marcia é uma importante liderança feminina 

na Contabilidade do Estado de São Paulo, enga-
jada em causas de empoderamento feminino e 
igualdade de gênero. 

 Segundo ela, hoje existem ainda muitos de-
safios, sobretudo no que se refere aos direitos 
plenos das mulheres e os critérios de promoção. 
“Em muitos casos, homens são promovidos 
simplesmente por apresentarem um futuro po-

 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE ELEGE A CONTADORA 

MARCIA RUIZ ALCAZAR COMO A NOVA PRESIDENTE DA ENTIDADE
Ela é empresária contábil, líder feminina da Contabilidade e entusiasta
 pelos direitos plenos das mulheres; inovação é o foco da nova gestão

tencial. Nós, mulheres, temos que provar que 
estamos prontas. Entendo que o importante 
é ter competência e atitude e isso não está 
relacionado a gênero, mas sim ao comporta-
mento humano”. 

 Mulheres da Contabilidade 
De acordo com o CRCSP, a quantidade 

de mulheres exercendo a profissão contá-
bil, como contadoras ou técnicas, cresceu 
83,94% na última década, contra 28,08% 
do número de homens. Atualmente, no Bra-
sil são 226.581 mulheres e 301.971 homens, 
entre contadores e técnicos. No Estado de 
São Paulo, são 62.581 mulheres registradas e 
88.703 homens.

 Marcia que é representante do Estado de 
São Paulo na Comissão Nacional da Mulher 
Contabilista e membro da Comissão da Mu-
lher no CRCSP.

 Contabilidade na família 
Marcia costuma dizer que a Contabilida-

de está no seu DNA, pois a decisão de ser 
cientista contábil foi inspirada em sua história 
familiar. 

“Sou a terceira geração de contadores em 
casa. Meu avô materno era ‘guarda-livros’ na 
iniciativa privada e meu avô paterno atuou 
na contadoria da prefeitura municipal de São 
Paulo. Meus pais se conheceram numa orga-
nização contábil e eu nasci no mesmo ano em 
que eles reativaram uma antiga empresa de 
contabilidade da família”. 
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Coluna da Regional
   Texto e fotos: Sescon SP

José Eduardo da Silveira
Diretor do SESCON-SP Regional

em Ribeirão Preto

O papel e a relevância do 
Sindicato

A modernização trabalhista (Lei 
13.467/2017), em vigor desde no-
vembro, trouxe grandes avanços para 
as relações trabalhistas no Brasil. En-
tretanto, a retirada do caráter obriga-
tório do pagamento da contribuição 
sindical acabou sendo inserida no 
texto.

O SESCON-SP acredita que essa 
mudança deveria ser discutida em 
um amplo debate e realização de 
uma reforma sindical. Nós precisa-
mos separar o joio do trigo e deixar 
em atuação apenas os sindicatos 
representativos e que prestem bons 
serviços para a sua base.

Posto o caráter facultativo do pa-
gamento da contribuição sindical, 
mesmo que por meio de uma grande 
insegurança jurídica e a possibilidade 
de volta da obrigatoriedade, é impor-
tante destacar o fundamental papel 
de um sindicato para a categoria que 
representa.

Uma das novidades da moderni-
zação trabalhista é a prevalência do 
negociado sobre o legislado, o que 
aumenta ainda mais a relevância do 
trabalho dos sindicatos, sejam os la-
borais ou patronais, tendo em vista 
a necessidade de igualdade e re-

presentatividade de condições nas 
negociações e dissídios coletivos. 
Além desse trabalho, o SESCON-SP 
oferece também suporte individua-
lizado à empresa, com consultoria 
jurídica na área do Direito Sindical. 
Um serviço totalmente personaliza-
do e diferenciado.

Por conhecer bem as necessida-
des de educação continuada dos 
empresários, a UNISESCON busca 
permanentemente identificar essas 
necessidades, sejam nas áreas téc-
nica, de gestão ou comportamental 
e formatar cursos, palestras e ou-
tras modalidades de atualização.

Além disso, procura informar, 
esclarecer e orientar seus repre-
sentados sobre os assuntos que 
impactam a sua atividade, com 
uma comunicação que contempla 
revista mensal impressa e on-line, 
coluna semanal em jornais de gran-
de circulação, Facebook, Linkedin, 
Twitter, TV web, portal e outros. 
Tudo para levar ao empresário o 
que ele precisa saber e se atualizar 
para gerir o seu negócio.

Outro trabalho de extrema rele-
vância é a intermediação das em-
presas com o governo, levando as 

suas dificuldades e anseios aos po-
deres Executivo, Legislativo e Judi-
ciário. Muitos foram os pleitos abra-
çados pelo SESCON-SP nas últimas 
décadas. A Entidade ganhou cre-
dibilidade e hoje é constantemente 
solicitada para auxiliar tecnicamente 
em projetos ou opinar sobre questões 
tributárias e fiscais. Uma forma não 
de remediar, mas de prevenir, evitar 
questões burocráticas e aumento de 
tributos. Um exemplo é a participação 
do Sindicato no Grupo de Trabalho 
Confederativo do eSocial, que reúne 
entidades privadas e do governo em 
busca da viabilização e adaptação do 
sistema à realidade de empregados e 
empregadores. 

Somado a tudo isso, o SESCON-
-SP sempre trabalha para formatar 
e oferecer produtos e serviços de 
qualidade a seus representados.  Por 
intermédio de sua sede, na Capital 
Paulista, e das 29 Regionais no Esta-
do, dá suporte às empresas, facilita o 
seu dia a dia e cria condições para o 
seu crescimento e valorização.

Por fim, é importante destacar a 
questão da responsabilidade social. O 
SESCON-SP tem buscado contribuir 
com a justiça social e agregar seus 
representados em uma grande rede 
do bem. A ação Desenhando o Fu-
turo, que capacita jovens e os insere 
no mercado de trabalho, é um grande 
exemplo disso. Em dez anos, mais de 
11 mil adolescentes foram beneficia-
dos.

Conheça o trabalho e o extenso le-
que de produtos e serviços ofereci-
dos pela Entidade em www.sescon.
org.br. É o dinheiro da sua contribui-
ção sindical em valorização, suporte, 
alternativas de educação continuada 
e muitos outros benefícios.

Fonte: Márcio Massao Shimomo-
to – presidente do SESCON-SP e da 
AESCON-SP
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Representatividade

Este espaço é destinado aos últimos eventos, reu-
niões e encontros representativos e de classe, que 
contaram com a presença dos presidentes e diretores 
do SICORP, AESCON-RP e SESCON-SP Regional em 
Ribeirão Preto. 

Diretores da Casa do Contabilista são empossados conselheiros em 
solenidade do CRCSP
No dia 8 de janeiro de 2018 o CRCSP 

realizou em sua sede, em São Paulo, a pri-
meira sessão plenária do ano, com a pos-
se dos conselheiros eleitos em novembro 
de 2017, para a renovação de dois terços 
do plenário e a eleição dos representan-
tes para a Presidência, Vice-presidência 
e Câmaras. A cerimônia foi presidida pelo 
conselheiro com o registro mais antigo, o 
Sr. Carlos Roberto Matavelli. 

Ribeirão Preto está representada na 
chapa eleita. Na ocasião, foi empossado 
conselheiro efetivo o diretor da Casa do 
Contabilista, William Peterson de Andra-
de e, como conselheiro suplente, o diretor 
educacional e conselheiro fiscal da Casa, 
José Augusto Picão. 

CRCSP, sindicatos e associações se unem contra o veto ao Refis para as 
pequenas empresas 

A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Al-
cazar, assinou o manifesto das entidades 
que compõem o Fórum Permanente em 
Defesa do Empreendedor contra o veto do 
presidente Michel Temer ao PLP 171/2015, 
impedindo o refinanciamento das dívidas 
das micro e pequenas empresas do Sim-
ples Nacional.

O Governo lançou o Programa Especial 
de Regularização Tributária (Pert), destina-
do às pessoas jurídicas de médio e grande 

porte, mas deixou de fora mais de 550 mil 
micro e pequenas empresas optantes pelo 
Simples Nacional. Essas empresas devem 
cerca de R$ 22,7 bilhões de reais e estão 
ameaçadas de exclusão do Simples.

O documento contra o veto ao Refis 
dos pequenos negócios, que será en-
tregue aos parlamentares no Congresso 
Nacional, foi assinado pelo Conselho Re-
gional de Contabilidade do Estado de São 
Paulo (CRCSP), Sindicato das Empresas 

de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informa-
ções e Pesquisas no Estado de São Paulo 
(Sescon-SP), Associação das Empresas 
de Serviços Contábeis do Estado de São 
Paulo (Aescon), Federação dos Contabilis-
tas do Estado de São Paulo (Fecontesp), 
Sindicato dos Contabilistas do Estado de 
São Paulo (Sindcont-SP), entre outros sin-
dicatos. 

Delegado Regional do CRCSP em Ribeirão Preto participa de solenidade 
dos 71 anos do conselho

O delegado regional do CRCSP em Ri-
beirão Preto e diretor da Casa do Conta-
bilista, Walter Assis da Cunha, participou 
em 11 de dezembro do Programa Anual 
de Integração e Capacitação de Delegados 
do Conselho. Também na mesma data, o 
conselho realizou a solenidade em come-
moração aos 71 anos de fundação, com-
pletados no dia 14 de dezembro. Persona-
lidades que tiveram destaque na profissão 
e nas entidades de classe também foram 
prestigiadas na solenidade.



11                  Enfoque Contábil - Janeiro de 2018

Notícias da Casa

Palestra sobre ICMS lota atividade do Sescon Regional 

Com o objetivo de debater sobre as novas 
regras, limites e sublimites e apuração do Sim-
ples Nacional, a empresa Contmatic Phoenix, 
parceira da Casa do Contabilista, promoveu 
uma palestra acerca do assunto, no dia 29 
de janeiro.

O tema repercutiu bastante e o auditório 
ficou lotado, com 80 inscritos.  A palestra foi 
ministrada por Fernando Cesar Azevedo. 

               Empresa parceira da Casa realiza palestra sobre as 

mudanças do Simples Nacional 

A regional do Sescon SP em Ribeirão Preto 
promoveu, no dia 22, palestra sobre ICMS 
- Auditoria e Auto de Infração. A atividade, 
realizada no auditório da regional, localizado 
na Casa do Contabilista, também promoveu 
a solidariedade, já que o ingresso foi trocado 
pela doação de vários kits escolares. Todos 
serão revertidos às entidades cadastradas no 
Sescon. Participaram empresários contábeis 
e colaboradores, que puderam absorver uma 
visão geral sobre os procedimentos fiscais 

Na terça-feira, 16 de janeiro, foi realizada 
a primeira Reunião Administrativa das Direto-
rias da Casa do Contabilista, com diretores do 
Sicorp e Aescon-RP, além dos presidentes 
das respectivas entidades.

Compuseram a mesa o delegado regional 
do CRCSP em Ribeirão Preto, Walter Assis 
da Cunha, a diretora financeira da Fecontesp 
e diretora da Casa do Contabilista, Shirley 
Aparecida Nocente Gabriel, a presidente da 
Aescon-RP, Rose Marques, o presidente do 
Sicorp, Alexandre Benassi, além da 1ª secre-
tária do Sicorp, Suellen Maria Crescêncio.

Dentre os assuntos e pautas levadas ao 
encontro, estavam os planos de trabalho da 
Casa para 2018, assuntos do CRCSP, a de-
finição de data dos Calendários de Eventos 
2018, assuntos da Regional do Sescon SP, 
assuntos da Fecontesp e a apresentação de 
demonstrativo financeiro. 

Além da presença de diretores para a 
apreciação das pautas com os assuntos de 
cada sindicato e entidade contábil, a data foi 
escolhida para homenagear a ex-secretária 
do Sicorp, Renata Perdigão Magalhães, que 
durante 17 anos dedicou-se profissionalmen-
te à Casa do Contabilista. Renata recebeu 
um livro de homenagens e uma placa de 
reconhecimento do Sicorp. 

               

1ª Reunião das Diretorias de 2018

estabelecidos pela legislação tributária, como 
lançamento por homologação e decadência 
tributária, lançamento de ofício, etc. 

O palestrante foi Sérgio Augusto Nogueira, 
Máster e Especialista Internacional em Fazen-
da Pública, Direção e Administração Tributá-
ria; Especialista em Direito Tributário; Especia-
lista em Direito Constitucional; Bacharel em 
Direito e Professor das disciplinas de Direito 
Tributário, Legislação Tributária e Direito.
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Jurisprudência e Legislação

REFORMA TRABALHISTA: BANCO DE HORAS

Como já é de conhecimento geral, 
a Lei nº 13.467, de 2017, aprovou a 
chamada Reforma Trabalhista.

O regime de trabalho chamado ban-
co de horas foi mantido pelo legisla-
dor, mas permitiu-se uma nova mo-
dalidade, que pode ser formalizada 
individualmente, como se verá adian-
te.

O QUE É BANCO DE HORAS?

A compensação da jornada de tra-
balho prorrogada, originariamente, 
ocorria dentro da mesma semana, 
como nos casos dos trabalhadores 
que realizam horas adicionais de se-
gunda a sexta-feira para não trabalhar 
aos sábados.

Com a evolução das formas de tra-
balho e a exigência crescente do au-
mento de produtividade, surgiram ou-
tros regimes de compensação, entre 
os quais o chamado banco de horas.

Nesta modalidade, o empregado 
prorroga sua jornada de trabalho ha-
bitual, dentro do limite permitido por 
lei (até 2h por dia), as quais vão sendo 
acumuladas para posterior compen-
sação.

As horas acumuladas neste “banco” 
não podem deixar de serem compen-
sadas dentro do período de 1 (um) 
ano (§ 2º, art. 59, CLT). Se, neste in-
tervalo, o empregador não converter 
as horas acumuladas em períodos de 
descanso em favor do trabalhador, 
deverá remunerá-las como extraordi-
nárias, ou seja, acrescidas de, no mí-
nimo, 50% (cinquenta por cento).

As regras para crédito e débito das 
horas neste sistema de banco de ho-

ras deverão constar, obrigatoriamen-
te, de acordo coletivo ou convenção 
coletiva de trabalho. Portanto, sem a 
intervenção do sindicato da categoria 
profissional não é possível implantar o 
regime de banco de horas anual.

O QUE MUDOU COM A REFORMA 
TRABALHISTA?

A partir de 11 de novembro de 2017, 
data da entrada em vigor da Reforma, 
permitiu-se ao empregador ajustar in-
dividualmente com seu empregado, 
sem necessidade de negociação com 
o sindicato da categoria, uma nova 
modalidade de banco de horas, com 
duração semestral.

Nesta condição, desde que a com-
pensação das horas trabalhadas em 
prorrogação à jornada habitual não 
exceda o período máximo de 6 (seis) 
meses, é permitido que o ajuste seja 
formalizado diretamente entre patrão 
e empregado (§ 5º, art. 59, CLT).

Contudo, esta modalidade deverá 
ser formalizada por meio de acordo 
individual escrito, o qual deverá con-
ter as regras para a compensação da 
jornada. Entre outras, destacamos as 
seguintes:

a) a proporção da compensação 
(que poderá ser de 1h de descanso 
para cada hora trabalhada, visto que 
não se está falando de remuneração 
adicional e sim de compensação de 
tempo);

b) a remuneração das horas em 
caso de não compensação ou de ex-
tinção do contrato de trabalho (que 

Fábio Luiz Pereira da Silva
Coordenador da Área Trabalhista do 

Escritório Pereira Advogados

deverá observar o adicional mínimo de 
50% e ter como base de cálculo o sa-
lário da época do pagamento);

c) os efeitos do saldo devedor, even-
tualmente registrado no período;

d) a forma de divulgação do banco 
de horas (que deverá ser disponibili-
zada individualmente a cada empre-
gado);

e) os efeitos no banco de 
horas no caso de eventual inter-

rupção ou suspensão da execução 
do contrato de trabalho no semestre 
(exemplo: afastamento por doença).
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Mercado

Fusões e aquisições "M&A"

Momentos de crise como os viven-
ciados pela economia brasileira nos 
últimos 3 anos não necessariamente 
são bons indutores para decisões es-
tratégicas em as empresas, especial-
mente as relacionadas a eventuais 
processos de venda total/parcial do 
capital. Dados divulgados pelo jornal 
Valor Econômico referentes a pesqui-
sa feita pela empresa de inteligência 
de mercado Dealogic mostram que 
o número de empresas alvo de M&A 
caiu 21,5% de janeiro a novembro 
deste ano em relação a igual período 
de 2016.

Nota o relatório, contudo, que as 
transações deste ano envolveram 
montantes maiores (US$ 40,5 bilhões 
neste ano até novembro, contra US$ 
35,6 bilhões no mesmo período de 
2016) .Depreende-se destes números 
que o valor das transações aumenta-
ram, seja por tamanho , seja por valor 
médio de cada transação. 

Uma segunda e mais importan-
te constatação , tem a ver com algo 
mais intuitivo relacionado a valor do 
negócio, especialmente nas medias 
empresas : o auge de valorização do 
capital do acionista  geralmente se-
gue o ciclo da atividade econômica  
- quanto maior o crescimento do PIB, 
maior e mais disseminado o valor in-
dividual das empresas da economia 
e vice-versa. A depressão econômica 
enfrentada pelo pais retirou grande 
parte do apelo de valor destas , o que 
fez os seus acionistas controladores 
desistirem de decisões de venda que 
poderiam fazê-los , usando um jargão 
de mercado,  “deixarem dinheiro na 
mesa” . 

Longe de mostrar preços repentina-
mente inflados, a estatística reflete a 
presença mais relevante de negócios 

maiores, como a compra de 49,9% da 
XP Investimentos pelo Itaú Unibanco 
por R$ 6,3 bilhões e da Vigor pela me-
xicana Lala Foods, por R$ 5,7 bilhões.

“2017 ainda foi um ano marcado 
por grandes transações de empresas 
estressadas, seja por Lava-Jato ou 
por dívidas. Tirando isso, houve uma 
queda nas fusões e aquisições de me-
nor porte”, diz Leandro Miranda, res-
ponsável pelo banco de investimentos 
Bradesco BBI.

Os primeiros sinais de retomada da 
economia, porém, também tiveram 
seu papel para engordar as cifras 
dos negócios fechados neste ano. De 
acordo com Eduardo Guimarães, di-
retor de fusões e aquisições no Itaú 
BBA, a perspectiva de crescimento do 
PIB contribuiu para aumentar a avalia-
ção financeira das empresas, um re-
flexo que fica claro na valorização do 
Ibovespa no ano. “A alta da bolsa tam-
bém puxa a referência das transações 
privadas”, afirma.

Alguns motivos são listados pelos 
banqueiros para explicar o enfraque-
cimento dos negócios de menor por-
te. Um deles é a concorrência com as 
ofertas de ações, que já somam R$ 32 
bilhões neste ano. Com a possibilidade 
de vender ações na bolsa de valores, 
escolheram essa alternativa em vez de 
se juntar ou vender uma fatia do capi-
tal para algum concorrente ou fundo 
de private equity. Mas o contrário tam-
bém aconteceu, como é o caso da XP 
Investimentos, que abortou a abertura 
de capital ao decidir vender parte de 
suas ações para o Itaú Unibanco. Essa 
foi a 4ª maior transação deste ano.

Daqui para a frente, porém, os IPOs 
devem colaborar para o aquecimento 
da atividade de fusões e aquisições. 
“As ofertas de ações recapitalizaram 
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as empresas. Com balanços mais sau-
dáveis, elas ficam mais dispostas a 
aquisições”, afirma Alessandro Zema, 
responsável pelo banco de investi-
mentos do Morgan Stanley no Brasil.

Especializada em transações de 
fusões e aquisições de empresas de 
menor porte, a Cypress diz perceber 
uma mudança nas exigências dos 
compradores de companhias desse 
perfil. “Eles estão mais exigentes em 
termos de controles e governança. E 
muitas vezes as empresas menores 
não têm isso”, diz Carlos Parizotto, só-
cio da Cypress.

A expectativa dos assessores finan-
ceiros é que o número de fusões e 
aquisições volte a crescer no ano que 
vem. Para Bruno Amaral, sócio do 
BTG Pactual responsável pela área de 
M&A, a quantidade de negociações 
de fusões e aquisições em curso neste 
momento deve levar a um crescimen-
to das operações já no início de 2018.

A grande dúvida fica por conta das 
incertezas trazidas com a eleição pre-
sidencial. “Acredito que um ciclo forte 
mesmo de M&A só aconteça depois 
de 2019”, diz Flavio Meyer, advogado 
especialista em fusões e aquisições do 
escritório Stocche Forbes.

Estimativas divulgadas na sema-
na passada pela Baker McKenzie e 
a Oxford Economics apontam para a 
continuidade da valorização dos ativos 
no Brasil em 2018, com o pico da ativi-
dade de M&A acontecendo em 2019. 
Por enquanto, o interesse dos estran-
geiros - principais atores do M&A no 
Brasil - se mantém. Assim como no 
ano passado, eles corresponderam a 
mais da metade dos negócios fecha-
dos.
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Economia

ANO NOVO – NOVAS ATITUDES – VIDA NOVA

Estamos iniciando mais um ano e, 
novamente, as expectativas sobre o 
futuro se renovam. Todos sabemos, 
conscientemente, que o tempo é con-
tínuo e que a divisão em horas, dias 
meses e anos é uma racionalização 
do homem, mas mesmo assim, entra-
mos em 2018 com nossas expectati-
vas de mudanças e de uma melhoria 
em todos os aspectos, principalmente 
no econômico. Pensando bem, exis-
te uma lógica por traz disso tudo: a 
organização humana do tempo leva 
em consideração o ciclo de rotação e 
translação da terra, com isso iniciamos 
mais uma vez a passagem pelas esta-
ções do ano e a mudança de humores 
relacionada ao clima e aos astros. A 
agricultura depende fortemente do cli-
ma, a logística, o transporte e o arma-
zenamento de mercadorias também, 
além do mais, a economia se com-
porta em ciclos, os chamados ciclos 
econômicos. Portanto talvez não seja 
assim tão irracional essa sensação de 
que a cada ano tudo se renova, no-
vas perspectivas surgem no horizonte 

e um novo leque de possibilidades se 
descortina.

Aprendemos com John Maynard 
Keynes, após a crise de 1929, que as 
expectativas dos agentes econômicos 
influenciam diretamente na economia, 
ou seja, somente pelo fato de que a 
maioria das pessoas pensa que tudo 
está se renovando, tudo acaba real-
mente se renovando no cenário eco-
nômico. É uma mistura de causa e 
efeito que também acaba obedecen-
do a um ciclo. Assim, racionalizando 
o “irracional”, chegamos a uma ex-
plicação plausível de que não somos 
estúpidos, afinal, por termos um sen-
timento de que tudo irá melhorar só 
porque passamos do dia 31 de de-
zembro para o dia 01 de janeiro. Mas 
para que coisas diferentes ocorram é 
preciso agir diferente, é preciso evoluir 
e aprender com os erros e os acer-
tos do passado. Parece óbvio, mas na 
prática, não é.

Continuamos como pessoas, pais, 
mães, filhos, profissionais, estudantes, 
governantes, empresários, gestores, 
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professores e pesquisadores repetin-
do o que trouxe bons resultados, mas 
também aquilo cujas consequências 
foram negativas ou não foram exa-
tamente o que desejávamos. Somos 
seres movidos a hábitos pessoais e 
comportamentos com respostas au-
tomáticas para várias situações da 
vida que não requerem raciocínio e, 
com isso, tendemos a repetir cerca de 
90% do que fazemos no nosso dia a 
dia. Recorrendo mais uma vez à logi-
ca, percebemos que se continuarmos 
a repetir o mesmo comportamento, 
continuaremos a obter os mesmos re-
sultados. Com a economia não é dife-
rente, países que conseguiram mudar 
radicalmente o seu destino econômi-
co, operaram grandes mudanças no 
comportamento de sua população, 
quer seja por imposição de seus lí-
deres, quer seja pelo desejo de seus 
liderados.

Enfim, a cada ciclo que se reno-
va temos a oportunidade de mudar, 
gradativamente, e tornar nossa vida 
mais voltada aos nossos objetivos. É 
claro que vivemos em um ambien-
te frequentemente determinado por 
terceiros, como o governo, o chefe, 
nossas famílias e nossos amigos, mas 
o reflexo deste ambiente em sua vida 
depende de você, assim como o seu 
comportamento também refletirá no 
ambiente e o modificará, para melhor 
ou pior, sob sua perspectiva. Essa re-
alidade é ainda mias marcante num 
ano eleitoral, como 2018, em que tere-
mos a responsabilidade de determinar 
nossas lideranças políticas no âmbito 
Federal e Estadual, responsabilidade 
esta que também é cíclica, diga-se de 
passagem. Fica a dica: 2018 pode ser 
diferente e isso não depende de nin-
guém mais, além de você.

Rua Barão de Ataliba, 315
Fone/Fax: 16.3972.1445
www.bonfimpaulista.com.br
escritorio@martinscontabilidade.net.br



RH e Gestão

Projeção Psicológica

A natureza da nossa percepção é 
praticamente projetiva, não apenas 
na área profissional, mas em qualquer 
departamento da vida, seja na família, 
na rede amical, social, religiosa, etc. 

Onde há seres humanos, há rela-
ções. Onde existem pessoas, existem 
projeções. Líderes organizacionais de-
vem se incumbir da função de preser-
var e tratar dessa dimensão paralela 
às tarefas que cada colaborador está 
desempenhando. 

Mas o que vem a ser projeção psi-
cológica? Nas palavras dos autores La-
planche & Pontalis, a projeção, num 
sentido propriamente psicanalítico, 
define a “[...] operação pela qual o su-
jeito expulsa de si e localiza no outro 
– pessoa ou coisa – qualidades, sen-
timentos, desejos e mesmo ‘objetos’ 
que ele desconhece ou recusa (em 
si)”. 

Como se conteúdos psíquicos de 
uma pessoa fossem deslocados e per-
cebidos como pertencentes à outra. A 
projeção nunca é algo consciente, já 
que, normalmente, indica um conteú-
do inconsciente (parte da psique hu-
mana desconhecida, que não atingiu 
o nível consciente) do indivíduo que 

projeta algo que para ele não o per-
tence, é invisível. 

O mecanismo de projeção cessa no 
momento em que ele se torna cons-
ciente, ou seja, só pode ser reconhe-
cido a posteriori através do retraimen-
to. É necessário retrair a projeção para 
nos conhecermos melhor. 

Todas as vezes que nos pegamos 
muito inflamados com alguém ou al-
guma coisa é um sinal de que pode 
estar havendo projeção de algum con-
teúdo psíquico nosso. 

Normalmente enxergamos no ou-
tro elementos da nossa própria per-
sonalidade. O que não conseguirmos 
perceber em nós, vamos projetar no 
outro, que nos empresta a sua faceta 
ou as várias, como espelho para nós 
mesmos. 

O líder pode projetar na sua equipe, 
em um membro ou mais, elementos 
que não consegue perceber em si, 
tanto os bons quanto os ruins. 

Na hipótese de já realizar um traba-
lho de autoconhecimento, ele pode-
rá ter mais facilidade de retrair essa 
projeção, e fazer uma intervenção, 
primeiro em si, e depois na equipe ou 
em um componente pertencente, se 
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for o caso. 
No entanto, o líder que estiver de-

satento à existência do inconsciente 
poderá agravar as problemáticas que 
surgirem, deixando de refletir, por 
exemplo, que ele mesmo é o primei-
ro a manifestar ou negligenciar ten-
dências comportamentais. Tal atitude 
pode comprometer o desempenho do 
grupo e ainda atrasar o seu desenvol-
vimento. 
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Tributário

O risco da execução
 fiscal administrativa 

Em mais uma manobra legislati-
va questionável, a Lei 13.606, de 09 
de janeiro de 2018 – que a princípio 
deveria tratar somente sobre o PRR 
(Programa de Regularização Tributária 
Rural) – acabou por positivar novos (e 
perigosos) mecanismos de persecu-
ção patrimonial da Fazenda Nacional 
contra os contribuintes.

É que a nova lei adicionou os artigos 
20-B a 20-E à Lei 10.522/02, estipu-
lando que:

- após a inscrição em Dívida Ativa da 
União, o devedor será notificado ex-
trajudicialmente para em até 05 (cin-
co) dias pagar o débito integral, sendo 
que essa notificação pode ser postal 
ou eletrônica (mecanismo cada vez 
mais utilizado pelo Fisco, sendo que 
vários contribuintes estão obrigados 
ao DTE – Domicílio Tributário Eletrôni-
co), e presumir-se-á entregue após 15 
(quinze) dias de sua expedição;

- caso o débito não seja pago no pra-
zo, a Fazenda Nacional poderá inscre-
ver o débito nos órgãos que operam 
bancos de dados e cadastros relativos 
a consumidores e aos serviços de pro-
teção ao crédito e congêneres (SERA-
SA/SCPC), e também “averbar, inclu-
sive por meio eletrônico, a certidão de 
dívida ativa nos órgãos de registro de 
bens e direitos sujeitos a arresto ou 
penhora, tornando-os indisponíveis”, 
sendo que por norma regulamentar 
a PGFN está autorizada a inclusive 
traçar parâmetros que condicionem 
o ajuizamento de execuções fiscais à 
verificação de indícios de bens, direi-
tos ou atividade econômica dos deve-
dores ou corresponsáveis.

Há vários problemas nas novas nor-
mas e que certamente deverão provo-
car disputas entre o fisco e os contri-
buintes no Judiciário, principalmente 

a questão da decretação de indispo-
nibilidade de bens pelo próprio credor 
sem o crivo do Judiciário.

Veja-se, a indisponibilidade de bens 
é medida muito mais gravosa que o 
arrolamento (este já amplamente uti-
lizado pela Receita Federal do Brasil), 
e segundo definido pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) somente pode 
ser decretada após o esgotamento de 
diligências para localização de bens e 
direitos em nome do devedor.

Ademais, não é possível que uma 
norma praticamente escondida na lei 
do PRR acabe por consagrar no Brasil 
algo muito próximo de uma execução 
fiscal administrativa.

Ora, se o credor (no caso, a Fazen-
da Pública) possui título executivo, 
que ingresse em Juízo para satisfazer 
o seu crédito, inclusive penhorando ou 
utilizando outros mecanismos (como a 
cautelar fiscal) para garantia de seus 
direitos. É o princípio da inafastabili-
dade da jurisdição em sua mais pura 
acepção, elevado em nosso ordena-
mento jurídico a cláusula pétrea (Art. 
5º, XXXV, CF/88). 

Se a Fazenda Nacional puder burlar 
esse sistema, e ao seu bel prazer blo-
quear ou tornar indisponíveis bens do 
suposto devedor sem a prévia análise 
do Judiciário (enquanto órgão equidis-
tante e preservador de direitos), certa-
mente se produzirão injustiças. 

Basta ver que a famosa CDA (Certi-
dão de Dívida Ativa) goza de presun-
ção de liquidez, certeza e exigibilidade, 
mas muitas vezes não houve prévio 
exercício de direito de defesa pelo 
contribuinte na esfera administrativa, 
ou então o CARF não analisou argu-
mentos importantes para a descons-
tituição do débito (como discussões 
sobre inconstitucionalidade de leis), 

de modo que a cobrança pode ser in-
devida ou muito maior que a correta, 
tornando temerários atos administrati-
vos tendentes à expropriação de bens 
do suposto devedor em valores irreais. 
Ainda, não é colocada na lei nenhu-
ma trava à indisponibilidade de bens, 
o que pode gerar graves violações aos 
direitos dos contribuintes (exemplo: 
devedor de um montante X acaba por 
ter decretada a indisponibilidade de 
patrimônio correspondente a 2X, mui-
to maior que o débito).

Vê-se, de todo o exposto, que vá-
rios problemas surgem a partir da Lei 
13.606/18, e demandarão enfrenta-
mento por parte dos contribuintes 
devedores, visando a preservação de 
seus direitos.

 

Jamol Anderson Ferreira de 
Mello

OAB/SP 226.577
Hernandez e Ferreira Advogados 

Associados
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DME será obrigatória a partir de 1º de janeiro 
de 2018

A Receita Federal do Brasil - 
RFB, por meio da Instrução Nor-
mativa nº 1.761/2017, publicada 
no Diário Oficial da União de 21 de 
novembro de 2017, estabeleceu a 
obrigação de pessoas físicas e ju-
rídicas prestarem informações ao 
órgão relativas a operações liqui-
dadas, total ou parcialmente, em 
espécie, decorrentes de alienação 
ou cessão onerosa ou gratuita de 
bens e direitos, de prestação de 
serviços, de aluguel ou de outras 
operações que envolvam transfe-
rência de moeda em espécie. Tra-
tase da chamada Declaração de 
Operações Liquidadas com Moeda 
em Espécie - DME.

A DME deve ser elaborada me-
diante acesso ao serviço “apre-
sentação da DME”, disponível no 
Centro Virtual de Atendimento 
ao Contribuinte - e-CAC, no site 
da RFB na Internet, no endereço 
www.receita.fazenda.gov.br.

Estão obrigadas à entrega deste 
documento as pessoas físicas e 
empresas residentes ou domicilia-
das no Brasil que, no mês de re-
ferência, tenham recebido valores 
em espécie cuja soma seja igual 
ou superior a R$ 30 mil ou o equi-
valente em outra moeda. Se os pa-
gamentos forem feitos em moedas 
estrangeiras, o valor deverá ser 
convertido para o Real.

A DME deverá ser assinada digi-
talmente pela pessoa física ou pelo 

representante legal da pessoa jurí-
dica, ou por seu procurador.

Atenção: as instituições financei-
ras reguladas pelo Banco Central 
do Brasil não estão sujeitas à en-
trega da DME.

Prazo de entrega

A DME deve ser enviada à RFB 
até as 23h59min59s, horário de 
Brasília, do último dia útil do mês 
subsequente ao mês de recebi-
mento dos valores em espécie.

Quem não cumprir com a obri-
gação terá de pagar multa mínima 
no valor de R$ 500,00 e que pode 
chegar a R$ 1.500, de acordo com 
o porte da empresa, e R$ 100, no 
caso das pessoas físicas.

Já quem entregar informações 
incorretas e for pego pelo fisco terá 
de arcar com a seguinte multa: 3% 
do valor da operação a que se re-
fere a informação omitida, inexata 
ou incompleta, não inferior a R$ 
100,00, se o declarante for pessoa 
jurídica; ou 1,5% do valor da ope-
ração a que se refere a informação 
omitida, inexata ou incompleta, se 
o declarante for pessoa física. A 
DME será exigida a partir de 1º de 
janeiro de 2018.

Preenchimento

Deverão ser informadas na DME: 
a identificação da pessoa física ou 
jurídica que efetuou o pagamen-

to, da qual devem constar o nome 
ou a razão social e o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF ou no Cadastro Na-
cional da Pessoa Jurídica - CNPJ; a 
descrição do bem ou direito objeto 
da alienação ou cessão ou do ser-
viço ou operação que gerou o re-
cebimento em espécie; o valor da 
alienação ou cessão ou do serviço 
ou operação, em real; o código do 
bem ou direito objeto da alienação 
ou cessão ou do serviço ou opera-
ção que gerou o recebimento em 
espécie; o valor liquidado em es-
pécie, em real; a moeda utilizada 
na operação; e a data da opera-
ção.

Quem enviar informações incor-
retas na DME poderá fazer uso da 
declaração retificadora, que, se 
for encaminhada dentro do prazo, 
não causará prejuízos ao contri-
buinte. No entanto, vale um aler-
ta: a não apresentação da DME 
ou sua transmissão fora do prazo 
estabelecido, como de costume, 
trará pesadas multas e dores de 
cabeça aos contribuintes.

Fonte: Sindicato dos Contabilistas 
- SP

Notícias do Setor
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Informações: (16) 3625.7159 I 3632.0356
@casadocontabilistarp

Tenha benefícios e vantagens em:
• Faculdades         Escolas de idioma        Corretora de seguros

• Softwares e tecnologia em geral      Odontologia       Psicologia 

• Fisioterapia        Lazer e cultura       Assistência familiar 

• Cursos e outros eventos promovidas pela Casa do Contabilista.

Associe-se ao 
SICORP e à AESCON-RP
e faça parte da Casa do Contabilista

Estudante de Contá-
beis pode associar-se 
ao SICORP (Sindica-
to dos Contabilistas 
de Ribeirão Preto e 

Região), com 50% de 
desconto e direito a 

benefícios. 

Profissional contábil 
Pessoa Física pode 

associar-se ao SICORP 
(Sindicato dos Con-

tabilistas de Ribeirão 
Preto e Região) e ter 

direito a todos os 
benefícios. 

Empresa contábil Pessoa 
Jurídica pode associar-se 
à AESCON-RP (Associa-
ção das Empresas Con-
tábeis de Ribeirão Preto 

e Região). Alguns dos 
benefícios estendem-se 
aos colaboradores como 

descontos em cursos. 

Associados têm descontos exclusivos nos cursos 
de capacitação (contabilidade básica, escrituração 

fiscal básica e avançada e básico em DP). 
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Aniversariantes Fevereiro
03 – Andréa Cristina Avanci Cocenza – 
Metaplan Asses. Cont. Adm. Plan. Empre-
sarial
03 - Vera Lúcia Silva Seixas – Seixas As-
sessoria Cont. Fiscal e Tributária
05 - José Claudio Battaglia – Contec Con-
tabilidade
06 – Júlio Luiz Cadete da Silva – Santos 
Contabilidade S/C LTDA
07 – Clóvis Marcel Busnardo – Consult As-
sessoria Contábil LTDA
09 – Nilo Alfredo Tuzzi 
09 – Rita de Cássia Lopes Borelli – Borelli 
Contabilidade
10 – Daniela Trombela – Organização Con-
tábil Rib.Preto Ltda
10 – José Augusto Picão – JAP Serviços 
Administrativos e Treinamentos LTDA
12 – Carla Carvalho de Souza Nalini – Es-
critório Contábil Souza
12 – José Carlos Rossi dos Reis – Angola 
Contabilidade Eireli ME 
12 – José Mauro Ceribelli – Ceribelli Conta-
bilidade e Informática 
12 – Michel Vieira Germano – Advance 
Contabilidade
14 – Romildo Busa – BMC Contabilidade
15 – Denis Manoel dos Santos – Denis 
Contabilidade 
15 – José Fernandes Chico Lopes 
16 – Adelino José Michieleto – Organiza-

Cultura e Educação
 
1)  Maria disse para Pedro virar “ a direita” e seguir em frente para en-

contrar o banheiro.
.... Pedro não encontrou o banheiro!!!
Por que???
O correto é: à direita
Dica fácil: formas femininas que indicam lugar, direção ...recebem acento 

indicativo da crase (acento grave).
Ex.: à esquerda, à direita...

2)  “Em princípio”, ele achou que não seria capaz.
... com a expressão incorreta: acertou!!!
O correto é: a princípio
Dica fácil: 
“A princípio” equivale a “no início”.
Ex: A princípio, achei que não seria capaz.
“Em princípio” equivale a “em tese”.
Ex: Em princípio, todo homem é igual perante a lei.

3)  Cancelamos a reunião “ à medida que” a negociação havia sido adia-
da.

....precisavam cancelar a reunião e cancelar o erro da expressão!!!
O correto é: na medida em que
Dica fácil:
“Na medida em que” equivale a “porque”.
Ex: Cancelamos a reunião na medida em que a negociação havia sido adia-

da.
“À medida que”( acento grave no À) mostra relação de proporção.
Ex: A produtividade aumenta à medida que a equipe usa a ferramenta.

R    Renata Carone Sborgia
 Formada em Direito e Letras. Mestra 

em Psicologia Social -USP, Especialista 
em Língua Portuguesa, Direito Público e 
Gestão Educacional. Membro fundadora 
da Academia de Belas Artes – BH. Do-
cente, escritora e revisora.

ção Contábil Santa Rita 
17 – Edilaine José Felix Monteiro – Meta As-
sociados LTDA
17 – Sérgio da Silva Ignácio - Strutura Con-
tábil Serviços Contábeis
18 – Antônio Ruy do Prado – Prado Con-
tabilidade 
18 – Everaldo João Paulo Fernandes - Arte-
com Contabilidade
18 – Vanessa Gonçalves Festucci Pereira - 
Consult Assessoria Contábil LTDA
19 – Ana Paula Bortoleto
19 – Eduardo Scarpellini – Exame Auditores 
Independentes 
19 – Ricardo Fulukava do Prado – Prado 
Contabilidade
20 – Vanila Vitória Bernardo Caldeira -  
Mensure Contabil & Consult. Empresarial.
21 – Jardel Dreossi Celestino 
22 – Adriana Lopes Vieira - Equilíbrio As-
sessoria Contábil
22 – Rosemeire Lemes Marques da Silva – 
Rubinho Contabilidade S/C LTDA
23 – Elias Antônio Rodrigues de Oliveira – 
Novacon Contabilidade 
25 – Eliana Vieira Coelho – Menvi Conta-
bilidade 
25 – Ricardo Garcia Ceribelli – Ceribelli 
Contabilidade e Informática 
26 – Paulo César Carvalho – CLM Contabi-
lidade LTDA ME

Origens 

Me perguntas, 
de onde vem a minha poesia?
não sei...só sei que não vem só dos 
raios e dos temporais,
nem só dos velhos portos e dos anti-
gos cais...
minha poesia vem de onde mora os 
sentimentos,
onde os pomares produzes dores,
vem de todas as cores do poente
ou da única cor do sol nascente,
vem das mentiras dos videntes,
da pregação dos indecentes,
mas vem...
não sei vem se incoerente, indecente,
complacente, indiferente, insistente,
mas vem...
Minha poesia vem do revés da soli-
dão,
da amargura que ainda veste preto,
dos contos de fadas, da imensidão,
das azaleias e dos passarinnhos
e da intenção de mar
de um rio turbulento em seu leito,
mas vem...vem do amar
este verbo que já nem ousam conjugar

Luiz Carlos Ricci



      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). 
(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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Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis – atu-
alize-se sobre a legislação e saiba mais sobre temas 
que envolvem o dia-a-dia do cenário contábil e admi-
nistrativo. 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.

Sala do Empreendedor - Parceira do Sebrae-SP e da 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a Casa do Con-
tabilista promove o empreendedorismo em programas 
como “Amigo da Pequena Empresa” e “Comece Legal”, 
e dá suporte às empresas contábeis do Simples Nacional 
no atendimento aos Microempreendedores Individuais.

Saúde - Planos especiais para atender você e sua família nos 
convênios assistência médica e hospitalar São Francisco, Santa 
Casa Saúde e Medicar Urgências Médicas, e planos odontológi-
cos Integral, Codep e Odontocross.

Lazer – Aproveite momentos de descontração e descanso na 
Colônia de Férias do SESC Bertioga

Consultoria Eletrônica da Balaminut – Acesso facilitado ao 
Portal Web Leis. www.webleis.com.br

Certificação Digital: Associados tem valores exclusivos 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, la-
zer, beleza, entre outros. =

Clube de Benefícios



Agenda de Obrigações e Tabela Prática

Data Fato Gerador Documento

3º Dec. Jan/18 DARF
DARF 7893 PF
DARF 7893 PJ
DARF 6895 Factoring

06/02
Ter

Jan/18 Recibo Pgto

Jan/18 GFIP/Sefip/GRF
Jan/18 Cadastro
Jan/18 GFIP/Sefip/GRF
Jan/18 DAE
Jan/18 DARF - 1020
Dez/17 GPS/INSS
Jan/18 Comunicação
Jan/18 Pagamento
Jan/18 DARF 8741
2ª Quinz. Jan/18 DARF

Dez/17 Obrigação Acessória
1º Dec. Fev/18 DARF

DARF 7893 PF
DARF 1150 PJ
DARF 6895 Factoring

Dez/17 Obrigação Acessória
Jan/18 DARF
Jan/18 DARF - Recolhimento
Jan/18 DARF 4574
Jan/18 DARF 7987
Jan/18 GPS
Jan/18 DARF 2985/2991
Jan/18 GPS
Jan/18 GPS
Jan/18 GPS 2127
Jan/18 GPS 
Parcelamento GPS 4108 CNPJ/2208 CEI
Jan/18 DARF 4095/1068
Jan/18 DAS
Jan/18 DASMEI
Jan/18 Declaração

Dez/17 Obrigação Acessória

2º Dec. Fev/18 DARF
DARF 7893 PF
DARF 1150 PJ
DARF 6895 Factoring

Jan/18 DARF
Jan/18 DARF

DARF 0668
DARF 0821
DARF 0838
DARF 5110
DARF 0676
DARF 1097
DARF 5123

1ª Quinz. Fev/18 DARF
Jan/18 DARF 4600
Jan/18 DARF 0190
Jan/18 DARF
Jan/18 DARF
Jan/18 DARF 0507
Jan/18 DARF
Jan/18 DARF
Jan/18 DARF
Jan/18 DARF
4º Trim/17 DARF
4º Trim/17 DARF
4º Trim/17 DARF
Parcela Mensal DAS-Parc
Parcela Mensal DAS-Parc
Parcela Mensal DAS-Parc
Parcela Mensal DARF
Parcela Mensal DARF
Parcela Mensal DARF
Parcela Mensal DARF
Parcela Mensal DARF
Parcela Mensal DARF
Parcela Mensal GPS 4359
Parcela Mensal Guia de Recolhimento
Jan/18 Folha de Pagamento
Jan/18 Folha de Pagamento
Jan/18 Obrigação Acessória
Ano-Calendário 2017 Obrigação Acessória
Ano-Calendário 2017 Obrigação Acessória
Ano-Calendário 2017 Obrigação Acessória
Ano-Calendário 2017 Obrigação Acessória
2º Semestre/2017 Obrigação Acessória
Jan/18 Obrigação Acessória
2º Semestre/2017 Obrigação Acessória
Jan/18 Obrigação Acessória

Nota

1º Dec. Fev/18 Decreto 6306/2007, art 10, paragrafo único

e-Financeira IN RFB nº 1.571/2015, art. 10º-Prorrogado até 29/06/18 IN 1.779/17

CSLL/COFINS/PIS - Retenção na fonte Lei 10833/03, Art. 30, 33 e 34 alterada p/ Lei 11196/05

DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte IN RFB nº 1.757/2017, art. 9º
DME - Declaração de Operação Liquidas com Moeda em Espécie IN RFB nº 1.761/2017, art. 4º e 5º
DMED - Declaração de Serviços Médicos e de Saúde IN RFB nº 985/2009, art. 5º

16/02
Sex

20/02
Ter

23/02
Sex

Contribuição Sindical - Autônomos e Profissionais Liberais

IOF - Imposto s/ Operações Financeiras

Previdencia Social (INSS) Jan/18 GPS Lei 8.212/1991, art. 30, II e §2º, I; IN RFB 971/2009, art. 82
Contribuintes individuais e facultativos, Segurado Especial

15/02
Qui

Havendo feriado (Municipal/Estadual) na data indicada, consultar se a obrigação deve ser recolhida antecipada ou postergada

07/02
Qua

CIDE - Combustíveis Lei 10.336/2001, art. 6º 
CIDE - Remessa ao Exterior Lei 10.168/2000, art. 2º 
COFINS e PIS - Retenção Fonte Auto Peças Lei 10485/02 alterada p/ Lei 11196/05

Salário Família IN INSS/PRES nº 077/2015, art. 361 º § 2º

DIF - Cigarros IN SRF nº 396/2004, art. 3º

DOI - Declaração Sobre Operações Imobiliárias IN RFB 1.112/2010, art. 4º

DECRED - Declaração de Operações com Cartão de Crédito IN SRF nº 341/2003, art. 4º
DIMOB - Declaração de Informações sobre Atividade Imobiliária IN RFB nº 1.115/2010, art. 3º

Contribuição Sindical dos Empregados Art. 602 da CLT (Torna-se Opcional o Pgto, Vide Lei 13.467/2017)
Art. 583 da CLT (Torna-se Opcional o Pgto, Vide Lei 13.467/2017)

Parcelamento - Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) MP 793/17 / IN RFB 1.728/17, art 6º Portaria PGFN 894/17 art 8º
INSS Parcelamento P/ Ingresso no Regime do Simples Nacional Ato Declaratório Executivo CODAC nº 46/2013
REDOM-Prog. Recuperação Previd. dos Empregadores Domésticos LC nº 150/2015, art. 39 a 41 e Port. Conj. 1.302/15

Parcelamento - Paex Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 2/2006, art. 6º, § 2º
Parcelamento - Lei Nº 11.941/2009 Lei 11.941/2009 em Conjunta PGFN/SRF
Parcelamento - PERT Prog. Especial de Regularizão Tributária MP 783/17 / IN RFB 1.711/17, art 4º Portaria PGFN 690/17 art 4º e 5º

Parcelamento Especial - (SIMEI) IN RFB 1713/2017, art. 4º, § 3º
Parcelamento - Refis Lei 9964/2000, art. 2, § 4º
Parcelamento - Paes Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1/2003, art. 6º

CSLL - Trimestral (2ª Quota) LP/LR/Arb Lei 9430/96, Art 28º
Parcelamento Especial - Simples Nacional (Solicitado na PGFN) IN RFB 1110/2016, art. 4º, § 2º
Parcelamento do Simples Nacional IN RFB 1508/2014, art. 5º

FINAM, FINOR, FUNRE Ap Mensal  Imposto Estimativa Lei 9430/96, Art 6º
FINAM, FINOR, FUNRE Ap Trim (2º Quota) Imp Estimativa no LR Lei 9430/96, Art 6º
IRPJ - Trimestral (2ª Quota) LP/LR/Arb Lei 9430/96, Art 5º

IRPJ - Ap Mensal de Imposto por Estimativa no LR Lei 9430/96, Art 6º
CSLL - Ap Mensal de Imposto por Estimativa no LR Lei 9430/96, Art 6º
IRPJ/CSLL - Ap Mensal de Imposto por Estimativa no LR Lei 9430/96, Art 6º

Lei 8383/1991, art, 6º, inciso II
IR Renda Variável IN RFB 1585/2015, art. 56, § 5º
IRRF - Ganhos Distribuidos pelos Fundos de Invest. Imobiliário IN RFB 1585/2015, art. 35, § 3º
IRPJ - SIMPLES Nacional - Lucro Alienação de Ativos Resolução CGSN nº 94/2011, art 5º, inciso V, letra b

Cigarros 2402.20.00 Art. 4º Lei 11933/09
Posições 87.03 e 87.06 Tipi
Posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05 e 87.11 Tipi
Demais Produtos

28/02
Qua

COFINS e PIS - Retenção Fonte Auto Peças Lei 10485/02 alterada p/ Lei 11196/05
IRPF / Alienação de Bens e Direito Lei 8981/1995 art. 21 §1º
IRPF Carnê Leão

PIS/PASEP - FATURAMENTO/FOLHA PAGAMENTO Lei 11933/09, Art. 1º
COFINS - FATURAMENTO Lei 11933/09, Art. 1º

IPI - Imposto s/ Produtos Industrializados (Mensal) Jan/18

Bebidas - Regime Geral
Cervejas - Tributação de Bebidas Frias Art. 14 a 36 Lei 13097/15
Demais Bebidas - Trib. de Bebidas Frias Art. 14 a 36 Lei 13097/15

IN RFB 1599/2015 art. 5º

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Juros s/ Capital Proprio, Aplicações, Lei 11196/2005, Art.70, I

IOF - Imposto s/ Operações Financeiras 2º Dec. Fev/18 Decreto 6306/2007, art 10, paragrafo único

RET - Regime Especial de Pagamento Unificado Lei 10931/04, art 5º, Lei 11977/09; Lei 12024/09, art 2º Lei 12715/02 art. 
Simples Nacional Resolução CGSN nº 94/2011, art. 38
Simples Nacional - MEI Resolução CGSN nº 94/2011, art. 95
PGDAS-D Resolução CGSN nº 94/2011, art. 37, § 2º

DCTF - Mensal

(INSS) - Previdencia Social - Cooperados  Art. 83 § Único IN RFB 971/2009
(INSS) - Previdencia Social - Comercialização da Prod. Rural  Art. 184 § 8º IN RFB 971/2009
(INSS) - Previdencia Social - parcelamento Lei nº 10.684/03 PAES Ato Declaratório Executivo CODAC nº 046/2013

Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta CPRB Lei 12546/2011
(INSS) - Previdencia Social Art. 80 IN RFB 971/2009
(INSS) - Previdencia Social - Retenção sobre a Nota Fiscal  Art. 129 IN RFB 971/2009

PIS - Entidades Financeiras e Equiparadas Lei 11.933/09, art. 1
COFINS - Entidades Financeiras e Equiparadas Lei 11.933/09, art. 1
(INSS) - Previdencia Social Empresas ou Equiparadas

EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI) Decreto nº 7.212/2010, art. 391º, Ajuste SINIEF 002/2009

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Por salarios, pró-labore, autônomos, serv. Prest. por PJ e aluguéis

Previdência Social (INSS) Cartório Reg. Civil de Pessoas Naturais Art. 535 da IN INSS nº 077/2015

EFD - Contribuição Fiscal Digital - (Pis/Cofins e Cont. Prev.) IN RFB 1252/2012, art. 4º, incisos I a V e §3º
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Juros s/ Capital Proprio, Aplicações, Lei 11196/2005, Art.70, I

Lei Complementar nº 150/2015, artigo 35

09/02
Sex

IPI - Imposto s/ Produtos Industrializados Fumo/Cigarros (Mensal) Cigarros 2402.20.00 Art. 4º Lei 11933/09
Previdência Social (INSS) Envio ao Sindicato O prazo de envio de cópia da GPS ao Sind. não foi alterado por lei

Pagamento dos Salários Verificar Convenção ou Acordo Coletivo se dispõe de outro vcto

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Meio eletronico/Conectividade Social/Guia de Recolhimento
CAGED - Cadastro Geral Empregados Desempregados Meio eletronico/Port. TEM 235/03, art 3º
GFIP Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia  Art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212/1991; art. 9° da IN RFB n° 925/2009
Simples Domestico

05/02
Seg

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Lei 11.196/2005, art. 70,  inciso I

IOF - Imposto s/ Operações Financeiras 3º Dec. Jan/18 Decreto 6306/2007, art 10, paragrafo único

AGENDA DE OBRIGAÇÕES
Obrigação Código/Observações

01/02
Qui

Previdência Social (INSS) - Fixação no Quadro de Horário Jan/18 GPS Decreto 3.048/1999, art 225, inciso VI





O novo Domínio Web oferece segurança, performance e 
estabilidade, para você poder trabalhar como sempre 
quis - em nuvem e protegido. A Amazon garante a 
integridade do seu banco de dados e o acesso ao sistema 
é mais simples, via browser. E ainda pode contar com 
atualizações automáticas, 4 backups diários e login e 
senha integrados ao módulo Domínio Atendimento.

Escolha ter mais para o seu negócio.
Escolha Domínio Web.

Saiba mais vantagens em:
dominiosistemas.com.br/dominioweb

QUALQUER LUGAR PODE 
SER O SEU ESCRITÓRIO?


