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Enquanto Viver – 1
Nem sempre as pessoas pensam sobre este tema e até deixam para segundo
plano o quanto de tempo ainda tem para
viver.
Quem planeja fazer alguma coisa
importante, deve a qualquer momento o
ter em mente e agir de acordo com esse
pensamento.
Caro leitor, quantas vezes você parou
para pensar o que precisa ser feito de hoje
em diante? AGORA, você pensa num
projeto e realizará enquanto viver.
Somente aquilo que nós temos em
nosso pensamento é que vai sendo colocado como meta para as suas realizações,
ou seja, somente aparece como resultado,
aquilo que nós pensamos e praticamos em
nossos atos.
Deus nos proporciona para nossa
vida 24 horas por dia à nossa disposição
para que possamos aproveitar da melhor
maneira.
Cabe aqui observar que tempo é vida –
as horas, os meses e anos que transcorrem
nunca mais voltarão. Tem-se a impressão
de que os dias e meses estão se repetindo,
no entanto, o tempo que passou não se
repete e não volta, por isso é chamado de
VIDA, porque ela não volta mais.

Sempre devemos ter em mente que a
vida começa AGORA. O que nós podemos
ser ou realizar começa AGORA. Em qualquer idade tudo o que nós podemos fazer e
ser em nossa vida, começa AGORA!
Aquele que souber planejar, conseguirá concretizar se aproveitar o tempo que
dispõe daqui para frente.
Quanto mais tempo tiver vivido e idealizado, no futuro podemos ser o que desejamos ser, vai depender de um diferencial
de cada um.
Aquele que planejar um empreendimento e dedicar o tempo integral para
alcançar o seu objetivo, certamente o
alcançará, por essa razão os que pensam
grande, farão grandes projetos, ou grandes
obras, tudo dependerá do tamanho do que
for idealizado.
Certamente, aquele que tiver um pensamento pequeno também conseguirá
realizar pequenas obras, afinal tudo se
realiza conforme nosso pensamento.
Lamentavelmente aqueles que não
pensam em nada irão vegetar na vida.
Sem pensar em nada, não poderão também realizar nada.

(DDR-c/ 30 troncos)

Fone: (11) 2856-7200
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Notícias Jurídicas

Turma afasta dano
coletivo por
revista em bolsas
e mochilas

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho desobrigou uma
empresa de calçados de pagar indenização por danos morais coletivos
de R$ 500 mil por realizar diariamente
revista visual em bolsas e mochilas
dos empregados. O colegiado deu
provimento a recurso contra decisão
do Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região que condenou a empresa
no processo que teve origem em ação
civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Trabalho. Conforme a
condenação determinada pelo TRT, a
empresa teria de “abster-se da prática
denunciada” e pagar indenização por
dano moral coletivo de R$ 500 mil, a
ser revertida a fundo social. A empresa
adotava conduta de revistar, de forma
visual, bolsas, mochilas e sacolas dos
empregados no fim de cada expediente. Para o Tribunal Regional, a medida
os colocava “sob o incômodo signo
da suspeição”. Relator do processo
no TST, o desembargador convocado
Ubirajara Carlos Mendes destacou que
o Tribunal tem o firme entendimento
de que a revista de bolsas e mochilas,
desde que indiscriminada, respeitosa e
sem contato físico, ainda que reiterada,
não fere a intimidade ou a dignidade
dos empregados. “A circunstância
mencionada no acórdão regional de
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que a empresa podia efetuar a revista
das bolsas ‘diante dos clientes da loja’
tampouco revela ilicitude”, avaliou, ressaltando que o TRT registrou que era o
empregado quem escolhia o lugar para
mostrar os pertences. “Se ocorria de a
revista visual se dar na frente de clientes, ela acontecia por opção do próprio
empregado”, concluiu o relator. Para
ele, ao entender que a mera revista
visual, ainda que reiterada, em bolsas
e mochilas configuraria dano moral
aos empregados, o Tribunal afrontou
o artigo 5º, inciso X, da Constituição
da República. Com base na fundamentação do relator, a Sétima Turma
julgou improcedentes os pedidos da
ação civil pública, afastando o dano
moral coletivo.
Fonte: AASP

Banco ressarcirá
comerciante vítima
de golpe com
envelope vazio

Percebendo que o valor estava na
conta e disponível, o comerciante, de
boa-fé, efetuou a devolução, em conta indicada pelo fraudador. Só mais
tarde houve a descoberta: o envelope
com o suposto pagamento à locadora
estava vazio. O comerciante havia
sido enganado. Para o Rafael Pagnon
Cunha, julgador da ação no Juizado
Especial Cível de Santa Maria, o banco realizou o falso crédito por não ter
conferido o envelope do depósito, em
“flagrante” falha na prestação do serviço. “Evidente que o postulado [banco]
colaborou decisivamente para que o
sócio-proprietário da postulante [em-
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Uma locadora de automóveis de
Santa Maria terá de volta cerca de
R$ 14 mil, valor envolvido em transações bancárias iniciadas com o
golpe do envelope vazio. A decisão
que condena a instituição bancária ao
ressarcimento dos danos materiais da
locadora foi confirmada pela 2ª Turma
Recursal Cível do Rio Grande do Sul,
em recurso da instituição. Foi negado,
porém, o pedido de indenização por
dano moral. O caso, do último abril,
se deu da seguinte maneira: o golpista
ligou buscando os serviços da locadora
e combinou efetuar o depósito do valor
cobrado, R$ 819,82. No dia seguinte,
em novo telefonema, o golpista disse
que sua esposa havia se enganado
e depositado mais R$ 14 mil, no que
solicitava a devolução do excedente.
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presa] realizasse a transferência, haja
vista que já constava o valor em sua
conta”. O magistrado enquadrou o caso
como típico de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, no que permite
a inversão do ônus da prova “quando
os fatos alegados pelo consumidor
são verossímeis”. O ressarcimento
por dano moral foi afastado por falta
de provas, “ainda mais se tratando de
pessoa jurídica”. A decisão na comarca foi mantida sem acréscimos pela
2ª Turma Recursal Cível, em sessão
no dia 31/1. Participaram os Juízes
Roberto Behrensdorf Gomes da Silva,
relator, Luís Francisco Franco e Roberto carvalho Fraga.
Fonte: AASP

Bancário que
desenvolveu
dependência
química após ser
deixado em ócio
forçado receberá
indenização
Na 3ª Vara do Trabalho de Juiz de
Fora, a juíza Martha Halfeld Furtado
de Mendonça Schmidt condenou um
grupo bancário a pagar indenização
por dano moral no valor de R$50 mil
a um ex-empregado submetido a
ociosidade forçada após retornar de
licença previdenciária por acidente
do trabalho. De acordo com o trabalhador, a instituição fechou agências
e dispensou empregados, mantendo
seu emprego em razão da estabilidade provisória. Além do prejuízo moral
causado pelo fato de sequer ter que
ir trabalhar, passou a receber apenas
salário fixo, sendo que as comissões
eram o carro chefe do seu sustento
e de sua família. Como resultado,
entregou-se ao consumo excessivo de
Agosto/2018

álcool e de outras drogas, passando a
desenvolver dependência química. Foi
inclusive internado em uma clínica para
tratamento. O cenário foi considerado
verdadeiro pela magistrada. É que
houve a chamada “confissão ficta”,
pelo fato de a representante dos réus
desconhecer os fatos envolvendo o
demandante em audiência. A julgadora
explicou que o dano moral deve ser
entendido como a ofensa ao patrimônio
ideal do ser humano, que causa constrangimentos, humilhações, vexames,
enfim, toda sorte de sentimentos que
agridam a sua honra. “Há dano moral
com consequente responsabilização
pela lesão sofrida, quando existentes
a conduta culposa/dolosa, o dano e o
nexo causal”, destacou, identificando
a situação no caso. De acordo com
a decisão, o bancário ficou inativo de
outubro de 2012 até o final do contrato
de trabalho em 30.07.2014, período
considerado extremamente longo pela
magistrada. Conforme observou, a manutenção de empregado nos quadros
da empresa, ainda que não tenha que
comparecer diariamente à sede, sem
atribuição de qualquer função, expõe o
trabalhador a situação constrangedora
e humilhante perante os demais colegas e a sociedade, merecendo o reparo
pretendido. Quanto à alegada doença
profissional equiparada a acidente de
trabalho, baseou-se em relatório médico apresentado pelo trabalhador, o qual
apontou a correlação entre a doença
(dependência química) e as condições
de trabalho impostas pelos réus. A juíza se convenceu de que o empregado
foi submetido a ambiente propenso ao
desencadeamento de doenças psiquiátricas, configurando-se a chamada
“concausa”. Segundo apontou a julgadora, a Classificação Internacional
das Doenças (CID), a dependência de
todas as substâncias psicoativas está
inserida na categoria “Transtornos
Mentais do Comportamento”, e assim

considerada uma doença crônica e
reincidente, caracterizada pela busca e
consumo compulsivo de entorpecentes
ou álcool. E, de acordo com a magistrada, o trabalho pode atuar sim para
prejudicar a saúde do trabalhador em
certas situações. “Diante da realidade
atual das condições de trabalho constatada diuturnamente pelos que militam
nesta Especializada, não é possível
continuar simplesmente negando a
possibilidade de que o trabalho, em determinadas circunstâncias e condições
específicas, pode contribuir, ainda que
como concausa, para o agravamento
da saúde física ou mental dos trabalhadores”, frisou. Ao reconhecer a doença
ocupacional equiparada ao acidente
de trabalho no caso, a juíza presumiu
que o longo período de tempo em que
o trabalhador foi colocado em ociosidade, apesar da alta previdenciária,
tenha agravado a predisposição para
a dependência química. E chamou a
atenção para o caráter discriminatório,
pela repulsa na sociedade, da despedida sem justa causa de dependente
químico, conforme Súmula 443 do TST.
A conclusão foi a de que o trabalho
atuou, no mínimo, como concausa
para o desenvolvimento da doença,
nos termos do artigo 21, inciso I, da
Lei 8.213/91, de modo a reconhecer
o direito aos benefícios decorrentes
de sua alegada incapacidade para o
trabalho, em face do alegado acidente de trabalho equiparado. A culpa
do banco ficou caracterizada pelo
abuso no exercício do poder diretivo.
No entender da julgadora, ao deixar
o funcionário sem trabalho, o banco
expôs indivíduo predisposto à vulnerabilidade e sobrecarga emocional
para a qual não estava capacitado. Foi
lembrado que o empregador não deve
apenas observar as normas gerais de
segurança e prevenção, voltadas, em
sua essência, ao controle de doenças
físicas. Deve também zelar também
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pela incolumidade psíquica dos seus
empregados. No caso, o grupo não
cumpriu essa obrigação legal e moral.
Além da indenização por dano moral,
a condenação envolveu, ainda, indenização por danos materiais, no importe
de R$2 mil mensais, desde outubro/12
até o final do contrato de trabalho, referente às comissões que o empregado
de deixou de receber no período por
culpa exclusiva dos réus. Ao analisar
o recurso do grupo bancário, a 1ª
Turma do TRT de MG reconheceu o
assédio moral. Para os julgadores, o
fato do banco manter o emprego do
funcionário sem oferecer trabalho viola
profundamente a dignidade da pessoa humana. “O trabalhador não vai
apenas atrás de um emprego formal,
mas sim de atividades laborativas, que
possa lhe tirar do ócio, o que lhe traz
satisfação e orgulho”, registrou-se na
decisão. Repudiando a atitude adotada, por equiparar o empregado a mera
mão de obra, impondo a ele desprezo e
baixa autoestima, negaram provimento
ao recurso.
Fonte: AASP

03.09.2018. Evite multa de 10% e o
risco da empresa ficar suspensa da
nossa assistência. Dúvidas ligar para
2856.7232 (Sirleide) ou 2856.7244(Tatiana).

As mudanças ocorrerão em fases,
de acordo com o valor dos boletos.

Lembramos que para emitir a segunda via de boleto ou atualizar data,
basta acessar o link abaixo e digitar
o código de barra.

• 11.09.17 - Boletos com valor igual
ou superior à R$ 2.000,00

https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm

Cobrança extra
(Aos clientes King)

Dia 20.08.2018 vencerão as
cobranças de Elaboração Entrega do
ECD/Balanço - EX.18 Ano Base 2017.

Nova Plataforma
de Cobrança

Financeiro
Gerente

Honorários do
mês 08.2018

(Aos clientes King)

Dia 30.08.2018 vencerão os
honorários referentes a 08.2018,
cujos valores poderão ser pagos até
4

• 10.07.17 - Boletos com valor igual
ou superior à R$ 50.000,00

• 24.03.18 - Boletos com valor igual
ou superior à R$ 800,00
• 25.08.18 - Boletos com valor igual
ou superior à R$ 400,00
• 13.10.18 - Boletos com valor igual
ou superior à R$ 100,00
• 27.10.18 - Boletos com valor igual
ou superior à R$ 0,01
• 10.11.18 - Boletos com a barra
zerada
Veja o que muda para você:

(emissores de boletos)

Sirleide Fernandes Olímpio Saez
DDR: 2856-7232
sirleide@grupoking.com.br

Confira o cronograma abaixo.

A rede Bancária em parceria com
a Federação Brasileira dos Bancos FEBRABAN e Banco Central - BACEN,
desenvolveu uma nova plataforma eletrônica com o objetivo de aperfeiçoar
a segurança do produto, garantindo
maior confiabilidade e comodidade aos
pagadores de boletos e beneficiários
(emissores de boletos).
A nova plataforma consiste no
registro dos boletos de pagamento
em uma base centralizada, permitindo o pagamento de boletos na rede
interbancária com maior segurança e
comodidade.

· Obrigatoriamente todos os títulos
de cobrança devem ser registrados
na Instituição Financeira Beneficiária;
· Cobrança Sem Registro: os boletos sem registro não deverão mais
ser emitidos e aqueles que já tiverem
sido emitidos nesta modalidade, caso
não tenham sido registrados antes da
entrada da NPC, só serão liquidados
no Banco emissor do boleto, aumentando a inadimplência da sua carteira
de cobrança visto a dificuldade de
pagamento gerada para o seu cliente;
· Sua empresa precisará informar
o CPF/CNPJ do pagador e o valor do
boleto em todas as cobranças registradas;
· Não haverão inconsistências nos
pagamentos (pagamentos à menor,
após o vencimento sem a inclusão de
juros, com desconto indevido, etc.)
· Participação no DDA (Débito Direto Autorizado), aumentando a segurança e conveniência para os beneficiários
e pagadores dos boletos;
· Possibilidade de incluir/alterar
descontos.
Agosto/2018

Pessoal
Gerente

Eduardo Marciano dos Santos
DDR: 2856-7254
eduardo@grupoking.com.br

e-Social exigirá diversas
adaptações das empresas

A INTEGRAÇÃO ENTRE AS ÁREAS

As informações armazenadas no ambiente nacional
do e-Social serão providas por diversas áreas/setores
da empresa, tais como: Recursos Humanos, Medicina
Ocupacional, Segurança do Trabalho, Fiscal, Financeira
e a Jurídica. Por esse motivo, muitas empresas devem
rever a interação entre estas áreas para garantir que
os eventos sejam enviados em conformidade com as
especificações do e-Social e para que não haja risco
de multas para o empregador.

REVISÃO DOS PROCESSOS

A revisão dos processos internos da empresa para o
e-Social, sejam eles trabalhistas, previdenciários e/ou
fiscais são de fundamental importância. Este projeto do
governo federal trouxe muitos requerimentos legais que
são novidade para o empregador, e é preciso assegurar
a conformidade deles.
Exemplo: Adequação das rubricas da empresa
ao padrão e-Social
Código Interno

Descrição

Natureza

001

Salário

1000

002

He 50%

1003

003

Desconto INSS

9206

Códigos e Nomenclaturas
utilizadas pela empresa

Código do
e-Social

MEDICINA OCUPACIONAL E
SEGURANÇA DO TRABALHO

Haverá um IMPACTO considerável nas áreas de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho, abrangendo
os ambientes de trabalho, o ASO, a CAT e os riscos para
efeito de insalubridade/periculosidade e aposentadoria
especial, cuja obrigatoriedade de envio se iniciará em
janeiro de 2019, após o término do faseamento no segundo semestre de 2018.
Agosto/2018
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Fiscal
Gerente

Patrícia Nobre
DDR: 2856-7210
patricia-n@grupoking.com.br

e-Ressarcimento
– SP altera
sistemática de
apuração do
ICMS retido

O Estado de São Paulo através
da Portaria CAT 42/2018, alterou novamente a sistemática de apuração
do Ressarcimento do ICMS retido
antecipadamente por Substituição
Tributária e revogou as Portarias CAT
n° 17/1999 e 158/2015, que tratavam
do assunto anteriormente.
Para os fatos geradores ocorridos
até 31.12.2018, fica facultada ao contribuinte substituído a aplicação dos
métodos de apuração do ressarcimento

Bem Vindos
aos Novos
Clientes
• CEPOLLINA
ENGENHEIROS
CONSULTORES LTDA
• KOREI CONSULTORIA
E ASSESSORIA PARA A
TERCEIRA IDADE LTDA
• LIGHT HAIR INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA
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previstos na Portaria CAT n° 158/2015,
em substituição ao método de apuração
estabelecido por esta nova Portaria.
A principal novidade está no fato de
que os arquivos deixam de ser preenchidos no próprio SPED Fiscal (Portaria
CAT 158/2015) e voltam a ser elaborados com base nos layouts disponibilizados pela Secretaria da Fazenda, em
arquivo à parte, por controle de estoque
item a item de mercadoria, com o confronto entre os valores efetivos do imposto, ao invés do confronto pelo valor
das bases, o que corrige o problema
anterior da Portaria CAT 17/99.
A partir de 01.03.2019, entra em
vigor o Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Ressarcimento (e-Ressarcimento), que permitirá a consulta à conta
corrente de controle de ressarcimento.
A partir da vigência da nova Portaria,
será necessário que todas as bases de
retenção sejam devidamente informadas
pelos fabricantes ou distribuidores das
mercadorias, não sendo permitidos os
pedidos de ressarcimento para os casos
onde a informação constar em branco.
As informações exigidas pelo novo
sistema serão apresentadas mensalmente por meio de arquivo digital, sendo
um único arquivo para todo o período
de referência, abrangendo a totalidade
das mercadorias comercializadas sujeitas ao ICMS-ST (sujeição passiva por
substituição com retenção antecipada
do imposto ou por antecipação).
O arquivo digital será submetido a
duas fases de validação, sendo que a
primeira, relativa à sistemática de apuração e mudança na demonstração dos
créditos, entra em vigor em 22.05.2018
e a segunda, relativa a criação de um
sistema eletrônico de pedido e acompanhamento do ressarcimento de forma
online, passa a valer a partir de março
de 2019.
Essa nova sistemática permite que
em até 24 horas o contribuinte receba,

via Domicílio Eletrônico do Contribuinte
(DEC), um código eletrônico comprovando o acolhimento do arquivo,
podendo imediatamente lançar o valor
do ressarcimento como crédito em sua
apuração mensal.
Consulte seu programador e verifique se o sistema irá atender as novas
exigências da Portaria CAT 42/2018.
Links para consulta:
https://portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/st/Paginas/Ressarcimento-de-Substitui%C3%A7%C3%A3oTribut%C3%A1ria-do-ICMS.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/st/Downloads/MANUAL%20Sistema%20Ressarcimento_ICMS_ST.pdf
https://www3.fazenda.sp.gov.br/RessarcimentoSTPreValidador/publish.htm.

Legalização
Gerente

Ricardo de Oliveira Prado
DDR: 2856-7255
ricardo.oliveira@grupoking.com.br

Certificado Digital
(E-CPF / E-CNPJ)
compra e
homologação –
King Contabilidade
E-Social obrigatoriedade

A partir de julho de 2018 com a
implantação do E-Social, todos os
contribuintes inscritos no CNPJ devem
apresentar obrigatoriamente os seus
eventos trabalhistas e previdenciários
de forma eletrônica, utilizando-se assim
de Certificado Digital.
Agosto/2018

Para obter e homologar o seu Certificado Digital, a King Contabilidade disponibiliza todas as segundas e quartas-feiras um espaço em sua Sede Social
destinado a compra e homologação de
Certificado Digital (E-CPF / E-CNPJ),
através de agendamento prévio.
Contate-nos para a realização da
compra de seu E-CPF e/ou E-CNPJ,
através dos dos telefones 2856-7255,
7281, 7257 e 7253.

Atualizações
cadastrais em
órgãos públicos
Orientamos a todos os nossos
clientes que quando houver qualquer
alteração de dados cadastrais pessoais ou jurídicos, favor informar e
encaminhar os documentos para analisarmos a necessidade de elaboração
de Alteração Contratual e, posterior,
informação aos órgãos públicos.

Contábil
Gerente

Neusa Soares de Souza
DDR: 2856-7240
neusa@grupoking.com.br

Programa Especial
de Regularização
Tributária-PERT

Foram canceladas as adesões ao
Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT) de mais de 700
contribuintes por falta de pagamento
das obrigações correntes, em um total superior a R$ 1 bilhão, ao mesmo
Agosto/2018

tempo que mais de 4.000 contribuintes
estão sendo cobrados para que se
regularizem.
Para que o contribuinte possa usufruir das reduções de multas, juros e
encargos legais instituídas pela Lei nº
13.496, de 2017, que criou o PERT, é
necessário que mantenha em dia as
suas obrigações tributárias correntes,
pois a mesma lei instituiu que a adesão ao PERT implica dever de pagar
regularmente os débitos vencidos após
30.04.2017.
Além desses 4.000 contribuintes,
estão na mira da Receita mais 58.000
optantes pelo PERT, com obrigações
correntes em aberto no valor de R$ 6,6
bilhões, que serão alvo das próximas
etapas do trabalho de cobrança e de
cancelamento da Receita Federal,
caso não se regularizem. A experiência
das cobranças anteriores de optantes
pelo PERT demonstra que aproximadamente metade dos contribuintes regularizam a sua situação após receber
a cobrança da Receita Federal.
Para usufruir dos benefícios instituídos pelo PERT é fundamental que
os optantes mantenham o pagamento
das suas obrigações correntes em dia,
pois a inadimplência por 3 (três) meses
consecutivos ou 6 (seis) meses alternados implicará exclusão do devedor
do PERT.
A Receita Federal do Brasil – RFB,
ainda não divulgou a consolidação
dos débitos objetos deste Programa
Especial.
Fonte RFB

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Indicadores
econômicos
Índices

2014

2015

2016

2017

2018
(*)

PIB – Var
%

0,1

-3,8

-3,6

0,7

1,50

Inflação
IPCA –
Var %

6,4

10,7

6,3

3,0

4,10

Taxa de
Cambio
R$/US$

2,66

3,91

3,25

3,31

3,80

Taxa
Selic %
Acum.
Ano

10,9

13,3

14,0

7,0

6,50

(*) Projeção Bacen
Comportamento da taxa Selic
no ano de 2017/2018
31/05/2017

10,25%

26/07/2017

09,25%

06/09/2017

08,25%

25/10/2017

07,50%

06/12/2017

07,00%

08/02/2018

06,75%

22/03/2018

06,50%

17/05/2018

06,50%

21/06/2018

06,50%

Taxa média de juros para Pessoas Físicas:
Modalidade

Mai/2018

Jun/2018

Juros Comércio

5,30%

5,28%

Cartão de Credito

12,02%

11,93%

Cheque Especial

12,03%

11,97%

CDC

1,89%

1,87%

Empréstimo Pessoal

4,02%

4,00%

Empr. Pessoal –
Financeiras

7,24%

7,20%

Taxa média de juros para Pessoas Jurídicas:
Modalidade

Mai/2018

Jun/2018

Capital de Giro

1,94%

1,84%

Desconto de Duplicatas

2,30%

2,23%

Conta Garantida

7,59%

7,50%

Fontes: Focus – Bacen / Anefac
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Tabela Progressiva do Imposto sobre a Renda - Mensal
Base de Cálculo

Alíquota

Parcela a deduzir

Dedução

Até 1.903,98		
De 1.903,99 até 2.826,65

7,5

142,80

De 2.826,66 até 3.751,05

15

354,80

De 3.751,06 até 4.664,68

22,5

636,13

Acima de 4.664,68

27,5

869,36

*
*
*
*
*

*Deduções por dependente R$ 189,59 para o ano-calendário de 2015 / Mínimo retenção IR = R$ 10,00
Indicadores
Fiscais R$

Salário Mínimo Federal
= R$ 954,00
Salário Mínimo Regional SP = R$ 1.108,38

UFESP = R$ 25,70

AGENDA FISCAL
AGOSTO DE 2018
D
S
T
Q
Q
				
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30

SETEMBRO DE 2018
S
3
10
17
24
31

S
4		
11		
18		
25

12 - Dia dos Pais

03 SEXTA:

Salário - jul/18 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos,
Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de Beleza, Indústria de
Produtos de Limpeza, jornalistas
06 SEGUNDA: NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - jul/18
Salário - jul/18 - Demais Atividades
07 TERÇA:
Simples Doméstico (DAE) - jul/18
FGTS - jul/18
Entrega do CAGED
10 SEXTA:
ISS - São Paulo - jul/18
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 QUARTA: INSS - jul/18 - Domésticos e Contribuintes Individuais
20 SEGUNDA: Simples Nacional - jul/18
PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/07/2018 a 31/07/2018
IRRF - Todos retidos de 01/07/2018 a 31/07/2018
INSS - jul/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
24 SEXTA:
PIS sobre a Folha - jul/18
PIS sobre o Faturamento - jul/18
COFINS sobre o Faturamento - jul/18
IPI - jul/18
31 SEXTA:
IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - jul/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral - 2ª quota – 2º trim/18
IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - jul/18
Salários - ago/18 - Papel e Papelão
IRPF - 5ª quota do IRPF/2018 ano base 2017
Prazo final para envio dos arquivos da 1ª fase
do 2º grupo no e-Social

ICMS: O vencimento será de acordo com a atividade da empresa.
Todas as segundas-feiras do mês. Consulta DEC:
https://dec.prefeitura.sp.gov.br/portal/#/
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/login.aspx
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D
S
T
Q
Q
S
							
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
/30 24
25
26
27
28

S
1		
8		
15
22
29

07 - Independência do Brasil

01 SÁBADO:

Início da 2ª Fase para as empresas com faturamento inferior a
78 milhões de reais, eventos não periódicos, dados dos trabalhadores
e seus vínculos com a empresa - S-2200
05 QUARTA: Salário - ago/18 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos,
Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de Beleza, Indústria de
Produtos de Limpeza, jornalistas
NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - ago/18
06 QUINTA: Salário - ago/18 - Demais Atividades
FGTS - ago/18
Entrega do CAGED - ago/18
Simples Doméstico (DAE) - ago/18
DCTF-WEB - ago/18 - empresas do 1º grupo do e-Social
10 SEGUNDA: ISS - São Paulo - ago/18
14 SEXTA:
EFD-Reinf ref. retenções - ago/18 - empresas do 1º Grupo do e-Social
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
17 SEGUNDA: INSS - ago/18 - Domésticos e Contribuintes Individuais
20 QUINTA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/08/2018 a 31/08/2018
IRRF - Todos retidos de 01/08/2018 a 31/08/2018
INSS - ago/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
Simples Nacional - ago/18
25 TERÇA:
PIS sobre a Folha - ago/18
PIS sobre o Faturamento - ago/18
COFINS sobre o Faturamento - ago/18
IPI - ago/18
28 SEXTA:
IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - ago/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral - 3ª quota – 2º trim/18
IRPF - Carnê Leão / Ganhos de Capital – ago/18
Salários - set/18 - Papel e Papelão
IRPF - 6ª quota do IRPF/2018 ano base 2017
ICMS: O vencimento será de acordo com a atividade da empresa.
Todas as segundas-feiras do mês. Consulta DEC:
https://dec.prefeitura.sp.gov.br/portal/#/
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/login.aspx

Agosto/2018

