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Voltando no tema que vinha escre-
vendo sob o título “Enquanto Viver”, 
tenho a acrescentar que existem mui-
tos desejos que devemos lembrar com 
GRATIDÃO aos nossos pais, primeiro 
por ter sido aceito nascer nesta família.

Desde o momento da concepção, 
eles zelaram para o nascimento com 
saúde e ao nascermos, cuidou-nos dia 
e noite com muito amor, carinho, nas 
alegrias, tristezas, na doença e nos deu 
o alimento e a educação.

Lembrar com gratidão também aos 
amigos, parentes, vizinhos e todas as 
pessoas do nosso relacionamento, por-
que sozinho não poderíamos chegar a 
lugar algum.

Devemos resgatar em vida a amiza-
de, harmonia, respeito e consideração 
de todas as pessoas.

Por onde passar é preciso deixar 
registrado a marca de sua passagem 
com bons exemplos, honestidade e 
admiração, pois se seu comportamento 
for considerado convencido, autoritá-
rio e individualista, certamente serão 
objetos de comentários quando partir 
deste mundo.

Por isso insisto nesse tema para 
reforçar da importância de ENQUAN-
TO VIVER, mude as suas atitudes, 

king.contabilidade         king.contabilidade

dedique-se e se faça mais presente às 
pessoas a quem tem estima.

Vale a pena mudar de ideia EN-
QUANTO VIVER, o que acha?

Assim, entre com o pé direito no 
NOVO ANO, com mente e pensamento 
otimista, sempre afirmando e acreditan-
do que este ano será bom, que tudo 
dará certo.

O primeiro dia é muito importante, 
dizem os pensadores, o que se pratica 
no primeiro dia do ANO NOVO será 
repetido sempre e se tornará costume 
e cultura dessa pessoa.

Todo ano que inicia é renovado de 
novas esperanças, novos planejamen-
tos, por isso esse pensamento é que 
faz a diferença.

Antes de sair de casa mentalize: 
“Hoje será um dia maravilhoso, cheio 
de alegria, sorte e felicidade e vou ir-
radiar esse sentimento para todas as 
pessoas que eu tiver contato hoje”.

Se viajar de carro, ônibus, avião ou 
trem, mentalize também com a mão 
em posição em prece: “Este veículo 
está protegido por Deus, de frente e 
de trás, pelo lado direito e esquerdo, 
de cima e debaixo até chegarmos ao 
destino”.

Feliz 2019!!

Destaques
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Notícias Jurídicas

Reconhecida culpa 
concorrente no 
caso de operário 
amputado após

acidente em 
máquina

O funcionário de uma empresa pro-
dutora de laminados de PVC sofreu um 
acidente de trabalho no ano de 2015, 
que resultou na amputação do seu braço 
direito. Ele exercia a função de líder de 
tecelagem e se acidentou durante um 
procedimento realizado para destravar 
uma máquina. Em razão do acidente, 
o operário ingressou com uma recla-
mação na Justiça do Trabalho de São 
Paulo pleiteando a concessão de uma 
pensão mensal vitalícia, como forma de 
indenização por danos morais, estéticos 
e materiais. No processo, tanto o empre-
gado quanto testemunhas explicaram 
que era comum o equipamento travar. 
A máquina tinha a função de escovar 
e desembaraçar fibras que, por muitas 
vezes, afetavam os cilindros e causa-
vam a sua paralisação. Para resolver o 
problema, era necessário realizar uma 
limpeza manual, quase sempre com a 
utilização de jatos de ar comprimido. O 
acidente ocorreu justamente num desses 
procedimentos de limpeza. Quando os 
cilindros retornaram à operação, puxa-
ram a mangueira de ar e, junto com ela, 
o braço do trabalhador. Isso aconteceu 
porque não era praxe que os funcio-
nários (e até mesmo o chefe do setor) 
desligassem a máquina para realizar o 

processo. Em sua defesa, a produtora 
de laminados de PVC alegou que houve 
culpa exclusiva da vítima, por conhecer 
e ignorar uma norma de segurança: a 
de realizar a operação com o equipa-
mento desligado. A juíza da 11ª Vara 
do Trabalho de Guarulhos-SP, Juliana 
Ranzani, não acolheu a tese de que 
houve negligência ou imprudência por 
parte do empregado. De acordo com a 
sentença, “a empresa agiu com grave 
culpa ao expor os trabalhadores a ris-
cos acentuados no desenvolvimento de 
suas atividades”. Em 1º grau, a empresa 
foi condenada a pagar ao trabalhador, 
em parcela única, uma indenização por 
danos materiais no valor de R$ 890 mil, 
pela redução de sua capacidade labora-
tiva. Também houve a condenação por 
danos morais e estéticos, no valor de 
R$ 100 mil cada um. Insatisfeitos com 
a decisão, empregador e empregado 
interpuseram recurso ordinário junto 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (TRT-2). O operário pediu a ma-
joração das indenizações por danos mo-
rais e estéticos. A empresa, por sua vez, 
discordou de todas as condenações, sob 
a alegação de que o trabalhar foi treina-
do e recebeu orientações para desligar 
a máquina antes de efetuar a limpeza. 
Os magistrados da 5ª Turma do TRT-2 
concordaram que houve imprudência 
do autor, especialmente pelo fato de ele 
pertencer à Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) da empresa. No 
relatório, o desembargador José Ruffolo 
argumentou estar “convicto de que a ré 
forneceu treinamento ao postulante para 
a limpeza da máquina, e que dentre os 
pontos nele abordados se encontrava a 
orientação de desligar o equipamento 
antes de limpá-lo. Estou também con-
vencido que o reclamante, como membro 
da CIPA, tinha uma obrigação adicional 
de prestar maior atenção à segurança 
dos procedimentos de trabalho”. Ainda 
que constatada a imprudência do operá-
rio, o relator concluiu que também houve 

omissão da empresa. Para Ruffolo, o 
empregador deve “conhecer aquilo que 
se pratica de forma corriqueira, usual, no 
ambiente de trabalho, e havendo dentre 
estas uma prática claramente insegura 
(como aquela que levou ao acidente do 
autor), deve envidar todos os esforços 
possíveis para coibi-la”.  Assim, a 5ª 
Turma entendeu que houve culpa con-
corrente entre as partes, razão pela qual 
decidiu atenuar a indenização por danos 
materiais. O acórdão negou provimento 
ao recurso do empregado e deu provi-
mento parcial ao recurso da empresa, 
reduzindo o valor da indenização por 
danos materiais para R$ 214.890,95, e, 
no mais, manteve a decisão de 1º grau. 

Fonte: AASP
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Honorários do 
mês 01.2019

 (Aos clientes King)

Dia 31.01.2019 vencerão os honorá-
rios referentes a 01.2019, cujos valores 
poderão ser pagos até 02.02.2019 (sem 
acréscimos). Evite multa de 10% e o 
risco da empresa ficar suspensa da 
nossa assistência. Dúvidas ligar para 
2856.7232 ou 2856.7250.

  

Atenção
 Sr. Cliente

 

Comunicamos que o Grupo King, 
não faz o recebimento de valores 
em espécie junto a seus clientes. Os 
recebimentos são feitos via boleto ou 
nota de cobrança. Solicitamos para que 
não façam qualquer pagamento em 
espécie, a quem quer que fale em nome 
de nossa empresa. Dê preferência 
para pagamento de boleto no banco, e 
quando enviar cheque por favor mandar 
cruzado e nominal à Organização King 
Contabilidade Ltda.

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

Contábil
Gerente

DMED

Médicos e dentistas com CNPJ, 
prestadores de serviços de saúde, ope-
radoras de planos privados e clínicas 
médicas de qualquer especialidade 
terão que atender as exigências e os 
controles para entrega da DMED – De-
claração de Serviços Médicos.

São obrigadas a apresentar a 
DMED, as pessoas jurídicas ou equi-
paradas nos termos da legislação do 
imposto de renda, prestadoras de 
serviços de saúde, e as operadoras de 
planos privados de assistência à saúde. 

Os serviços prestados por psicólo-
gos, fisioterapeutas, terapeutas ocu-
pacionais, fonoaudiólogos, dentistas, 
hospitais, laboratórios, serviços radio-
lógicos, serviços de próteses ortopé-
dicas e dentárias, e clínicas médicas 
de qualquer especialidade, bem como 
os prestados por estabelecimento ge-
riátrico classificado como hospital pelo 
Ministério da Saúde e por entidades de 
ensino destinadas à instrução de defi-
ciente físico ou mental, são considera-
dos serviços de saúde para fins legais.

O cruzamento de dados que já vem 
sendo feito pela Receita Federal do Bra-
sil e com ótimos resultados para o fisco. 

O processo de fiscalização objetiva 
reduzir informações distorcidas apre-
sentadas pelos contribuintes em suas 
Declarações de Ajuste Anual-Declara-
ção do Imposto de Renda da Pessoa 
Física, com o intuito de  combater a 

apresentação de recibos falsos e inibir 
práticas como declaração do valor da 
consulta e do reembolsado pelo plano 
como despesas médicas, pois apenas 
a diferença entre eles é dedutível para 
fins do Imposto de Renda.

É importante salientar a busca por 
um serviço técnico capacitado para 
a elaboração destes documentos e 
demonstrativos. Os profissionais de 
contabilidade estão acostumados a 
cumprir obrigações acessórias com os 
órgãos fiscalizadores e serão, sempre, 
fonte de informações relevantes.

Foi antecipado o prazo final de apre-
sentação da Dmed para o último dia útil 
de fevereiro. Anteriormente era o último 
dia útil do mês de março.

DIMOB

A DIMOB- Declaração de Informa-
ções sobre Atividades Imobiliárias, é de 
entrega obrigatória à Receita Federal do 
Brasil pelas pessoas jurídicas e equipa-
radas, a saber:

• Que comercializarem imóveis que 
houverem construído, loteado ou incor-
porado para esse fim;

• Que intermediarem aquisição, alie-
nação ou aluguel de imóveis;

• Que realizarem sublocação de 
imóveis;

• Constituídas para a construção, 
administração, locação ou alienação do 
patrimônio próprio, de seus condôminos 
ou sócios.

A Receita Federal do Brasil utiliza os 
dados da DIMOB para fazer cruzamento 
fiscal dos contribuintes. 

Se o valor das operações informadas 
não estiver coincidente, a declaração 
fica retida em malha fina, havendo a 
possibilidade de aplicação de multa e 
juros sobre a diferença entre o decla-

rado pelo contribuinte e os informados 
pelas empresas na DIMOB.

A declaração deve ser apresentada 
até o último dia útil do mês de fevereiro 
do ano subsequente ao que se refiram as 
suas informações. A declaração gravada 
deve ser entregue pela Internet, utili-
zando-se a última versão do programa 
Receitanet disponível, no sítio da RFB.

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

Financeiro
Gerente
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Destacamos 
abaixo alterações 

para 2019 e 
reforçamos 

orientações fiscais 
de rotina para início 

de ano

Operação Interestadual – Venda 
Consumidor Final Não Contribuinte 
– DIFAL – Partilha do ICMS

Atenção a partir de 01.01.2019 
não haverá mais partilha, isto porque, 
o Diferencial de   Alíquotas passará a 
ser recolhido integralmente em favor 
da Unidade da Federação de destino:

BLOCO K – Controle da Produção 
e do Estoque – SPED FISCAL (EFD 
ICMS) – Cronograma Obrigatorie-
dade

Somente a escrituração completa 
do Bloco K na EFD desobriga o con-
tribuinte da escrituração do livro de 
Registro de Controle da Produção e do 
Estoque, modelo 3. AJUSTE SINIEF N° 
025, de 2016

• 01.01.2019, restrita à informação 
dos saldos de estoques escriturados 
nos Registros K200 e K280, para os 
demais estabelecimentos industriais 
classificados nas divisões 10 a 32; os 
estabelecimentos atacadistas classifi-

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

Fiscal
Gerente

Ano UF Origem UF destino

A partir de 
2019 - 100%

cados nos grupos 462 a 469 da CNAE 
e os estabelecimentos equiparados a 
industrial, com escrituração completa 
conforme escalonamento a ser definido.”

Taxa Única SEFAZ SP – Acesso 
Serviços Eletrônicos

O pagamento da taxa única anual 
permite ao contribuinte ter acesso aos 
serviços eletrônicos oferecidos pela 
Sefaz SP. Opcionalmente, o contri-
buinte pode recolher uma única Taxa 
Anual em substituição à cobrança de 
taxa avulsa para cada solicitação dos 
serviços prestados pela Sefaz SP, 
como por exemplo a taxa de substi-
tuição/retificação de GIA. A taxa única 
equivale ao valor de 12 Ufesp´s até a 
data do vencimento conforme o final 
da Inscrição Estadual do contribuinte:

• Número final 0,1,2 ou 3 – venci-
mento no mês de janeiro;

• Número final 4, 5 ou 6 – vencimen-
to no mês de fevereiro;

• Número final 7, 8 ou 9 – vencimen-
to no mês de março.

Lei da Transparência Fiscal – Indi-
cação dos Tributos nos documentos 
fiscais na venda ao consumidor final.

Desde 10.06.2013 os documentos 
fiscais ou equivalentes emitidos para 
o consumidor final, devem conter a 
informação separadamente em relação 
a cada mercadoria vendida ou serviço, 
do valor aproximado correspondente à 
totalidade dos tributos federais, estadu-
ais e municipais, cuja incidência influi 
na formação dos respectivos preços 
de venda.

O valor aproximado da carga tributá-
ria incidente poderá ser disponibilizado 
através de painel afixado em local visí-
vel do estabelecimento, em nota fiscal, 
cupom fiscal ou por qualquer outro meio 
eletrônico ou impresso.

O IBPT (Instituto Brasileiro de Pes-

quisas Tributárias), entidade especia-
lizada em cálculos econômicos e de 
natureza tributária, publicou o arquivo 
IBPTax com alíquota média por NCM, 
responsabilizando-se pelos valores di-
vulgados, disponibilizando gratuitamen-
te, como contribuição ao Movimento de 
Olho no Imposto em atendimento à Lei 
n° 12.741/12. A empresa optante pelo 
Simples Nacional, poderá destacar a 
alíquota a que está sujeita para o cál-
culo mensal do DAS.

Cadastro de Empresas de Fora do 
Município SP (CPOM)

O Tomador de serviços estabeleci-
do em São Paulo, antes de contratar 
Prestador de Serviços estabelecido 
fora deste município deve verificar a 
situação cadastral do prestador, pois se 
o mesmo não estiver cadastrado junto 
à Prefeitura de SP, o tomador terá que 
recolher o ISS.

Link para consulta:
https://www3.prefeitura.sp.gov.br/

cpom2/Consulta_Tomador.aspx

Conversão da Nota Fiscal do Pres-
tador de Serviços - Emissão NFTS

Desde 01.09.2011, através da Instru-
ção Normativa SF/SUREM n°11/2011, 
o tomador de serviço deve ficar atento 
às regras de emissão da NFTS, pois 
a nota fiscal emitida pelo prestador de 
fora de SP, ainda que seja eletrônica, 
não tem validade jurídica em SP e, 
portanto, deve ser feita a sua conversão 
junto ao site da prefeitura de SP.

 Os responsáveis da empresa to-
madora de serviços estabelecida no 
município de São Paulo deverão ficar 
atentos ao prazo para emissão da NFTS 
que vence todo dia cinco do mês subse-
quente à emissão do documento fiscal.

 Para emissão da NFTS a empresa 
deverá fazer uso da senha WEB ou 
Certificado Digital, nos termos do artigo 
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3º Instrução Normativa SF/SUREM nº 
11/2011.

 Atenção, a nota fiscal deve ser 
convertida (cópia fiel), discriminando 
todas as informações e tributos des-
tacados na nota original, sob pena 
de autuação.

 Depois de emitida a NFTS, poderá 
ser cancelada pelo emitente, por meio 
do sistema, até antes do pagamento do 
ISS. Após o pagamento do Imposto, a 
NFTS poderá ser cancelada por meio 
de processo administrativo ou por meio 
do sistema da NFTS, na forma e demais 
condições estabelecidas pela Secreta-
ria Municipal de Finanças.

 O manual de acesso à Nota Fiscal 
Eletrônica do Tomador de Serviços 
– NFTS está disponível no endereço: 
http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/
arquivos/manual/Manual_NFTS_v1.0.pdf 

XML – Escrituração, Guarda e 
Armazenamento

A Nota Fiscal Eletrônica é um do-
cumento de existência apenas digital, 
emitido e armazenado eletronicamente. 
Sua validade jurídica é garantida pela 
assinatura digital do remetente (garan-
tia de autoria e de integridade) e a Au-
torização de uso fornecida pelo Fisco, 
antes da ocorrência do fato gerador.

O registro das notas fiscais de entra-
das no sistema da empresa destinatária 
deve ser obrigatoriamente inserido atra-
vés da importação do arquivo XML do 
fornecedor, não é permitida a digitação 
manual das notas fiscais eletrônicas.

O emitente deve obrigatoriamente 
enviar o arquivo XML ao destinatário e 
ao transportador da mercadoria, ime-
diatamente após a autorização da NFE.

 O Emitente e o Destinatário deverão 
manter a guarda dos xml´s de todas as 
notas fiscais (emitidas e contratadas) 
pelo prazo de 5 anos, para apresenta-
ção ao fisco quando solicitado.

 O destinatário deverá obrigatoria-
mente verificar a validade da assinatura 
digital e a autenticidade do arquivo 
digital da NF-e e a concessão da Au-
torização de Uso da NF-e, mediante 
consulta eletrônica à Secretaria da 
Fazenda. O destinatário não poderá 
receber a mercadoria se o fornecedor 
estiver obrigado ao uso da nota fiscal 
eletrônica e acobertar a operação por 
outro tipo de documento fiscal (nota 
manual modelo 01).

Fundamentação legal: Portaria CAT 
162/2008 e Ajuste SINIEF 7/2005.

Situação Cadastral Regular de 
Clientes e Fornecedores – SINTE-
GRA / CNPJ Consulta Obrigatória

 Antes de ajustar negócios com 
contribuintes que resultem na circula-
ção de mercadorias, a cada operação 
mercantil é obrigação do contribuinte 
consultar a situação cadastral do seu 
cliente ou fornecedor junto ao órgão 
Estadual (Sintegra) e Federal (CNPJ). 
Isto porque, se a empresa estiver em 
situação irregular (Baixada, Inativa, 
Inabilitada ou Cassada) a operação 
não pode ser realizada, sob pena de 
autuação pela fiscalização.

É importante manter a base cadas-
tral de clientes e fornecedores sempre 
atualizada e as consultas de situação 
regular salvas em arquivo, caso o fisco 
solicite futuramente. Essa exigência é 
muito clara no art. 28 do RICMS/SP.

Ao receber mercadoria ou bem de 
terceiro, o destinatário deve conferir o 
documento fiscal emitido e se certificar 
que foram cumpridos todos os requi-
sitos previstos na legislação, sendo 
importantíssimo observar o cálculo 
correto do imposto, a aplicação ou não 
de benefícios fiscais, aplicação ou não 
da substituição tributária, diferimento, 
suspensão do imposto e as condições 
para a aplicação destes.

Tão importante quanto a confe-

rência por parte do remetente é a 
conferência efetuada pelo contribuinte 
destinatário. Isso porque o recebimento 
de documento fiscal com incorreções 
pode ocasionar o que chamamos de 
responsabilidade solidária em relação à 
irregularidade cometida pelo remetente, 
conforme previsto no art. 5º da Lei Com-
plementar nº 87/96, aplicada ao ICMS.

SISCOSERV – Comércio Exterior 
Importação e Exportação de Serviços

O SISCOSERV (Importação e Ex-
portação de Serviços), é uma obrigação 
acessória de comércio exterior instituída 
desde 2012, destinada aos residentes 
e domiciliados no Brasil, que realizam 
transações junto a residentes e domi-
ciliados no exterior, compreendendo a 
comercialização de serviços, intangíveis 
e de outras operações que produzam 
variação no patrimônio das pessoas 
físicas, das pessoas jurídicas e dos 
entes despersonalizados. Por tratar-se 
de comercio exterior, não faz parte dos 
serviços oferecidos pela King, é uma 
obrigação acessória a qual não acom-
panhamos no setor Fiscal, via de regra 
essa obrigação é acompanhada pelo 
despachante aduaneiro (corretor de 
câmbio) e setor financeiro do cliente, a 
exemplo também de como já é feito com 
a obrigação acessória do SISCOMEX 
(Importação e Exportação de Mercado-
rias) a qual também não acompanham.

Bem Vindos 
aos Novos Clientes

• NETWORK CONNECT 
BRASIL COMÉRCIO 

DE PRODUTOS 
ELETRONICOS LTDA EPP

• VICENZO 
ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS PRÓPRIOS
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Feriados de 2019

O carnaval é considerado feriado 
nacional?

Não, os dias destinados à festa po-
pular denominada “carnaval” não são 
considerados feriados nacionais, visto 
que não há lei que assim os considere. 
Os feriados Nacionais são os elencados 
na Lei nº 662/1949 , com a alteração 
da Lei nº 10.607/2002 , entre os quais 
não se encontram os dias de carnaval.

(Lei nº 662/1949 e Lei nº 10.607/2002)

Ministério do Trabalho lança o 
Seguro-Desemprego pela Internet

O que é

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

Pessoal
Gerente

Feriados Nacionais 
Data Dia da Semana Feriado 

01/01/2019 Terça-Feira Confraternização 
Universal

19/04/2019 Sexta-feira Paixão de Cristo 

21/04/2019 Domingo Tiradentes

01/05/2019 Quarta-feira Dia do Trabalho 

20/06/2019 Quinta-feira Corpus Christi

07/09/2019 Sábado Independência do 
Brasil 

12/10/2019 Sábado 
Nossa Sra. Apare-
cida – Padroeira

do Brasil

02/11/2019 Sábado Finados 

15/11/2019 Sexta-feira Proclamação da 
República

25/12/2019 Quarta-feira Natal 

Feriado no Estado de São Paulo

09/07/2019 Terça-feira Dia da Revolução 
Constitucionalista

Feriados no Município de São Paulo

25/01/2019 Sexta-feira Aniversário da 
cidade de São Paulo

20/11/2019 Quarta-feira Dia da 
Consciência Negra

Atualmente para encaminhar o Se-
guro-Desemprego o trabalhador precisa 
agendar o comparecimento a um posto 
de atendimento do Sine, preencher um 
formulário e entregar a documentação. 
O atendimento leva aproximadamente 
15 minutos. Apenas depois de compare-
cer ao Sine, começa a contar o prazo de 
30 dias para recebimento do benefício.

Com a mudança,assim que receber 
a documentação para encaminhar o 
Seguro-Desemprego, o trabalhador po-
derá fazer o pedido imediatamente pela 
internet, por onde ele já irá preencher 
o formulário que hoje é respondido no 
Sine. O prazo de 30 dias para receber 
o benefício começará a contar a partir 
deste momento.

O trabalhador ainda precisará com-
parecer a uma agência do Sine pesso-
almente (procedimento necessário para 
evitar fraudes). Mas o atendimento deve 
ser mais rápido já que a parte mais de-
morada dos atendimentos presenciais é 
o preenchimento cadastral que já terá 
sido feito pelo computador.

Como vai funcionar
 O encaminhamento do Seguro-De-

semprego será feito pelo site Emprega 
Brasil, no endereço:https://empregabra-
sil.mte.gov.br/

Para ter acesso aos serviços do Em-
prega Brasil, a primeira coisa que o traba-
lhador precisa fazer é se cadastrar no site:
 Ao clicar em “Cadastrar” abrirá a 

tela do cidadão.br, a ferramenta de au-
tenticação do trabalhador no site:

Será necessário informar dados pes-
soais (CPF, nome, data de nascimento, 
nome da mãe, estado de nascimento 
(se for nascido no exterior, a opção será 
“Não sou brasileiro”). Essas informações 
serão validadas no Cadastro Nacional 
de Informações Sociais (Cnis). Caso 
estejam corretas, o trabalhador será di-
recionado a responder um questionário 
com cinco perguntas sobre seu histórico 
laboral. Por isso, é importante ter em 

mãos a Carteira de Trabalho física. É 
preciso acertar pelo menos quatro das 
cinco perguntas. Em seguida, o trabalha-
dor receberá uma senha provisória que 
deverá ser trocada no primeiro acesso.

O cadastro está dividido em oito pá-
ginas com informações pessoais, profis-
sionais, acadêmicas, vagas de emprego 
e cursos de qualificação disponíveis.

Ao finalizar o preenchimento de cada 
página, o próprio programa direciona 
o trabalhador automaticamente para a 
página seguinte:
 Uma das páginas permite ao tra-

balhador colocar informações sobre sua 
qualificação acadêmica e profissional, 
dados importantes para que o programa 
busque vagas de emprego disponíveis 
na área do trabalhador:
 As vagas de emprego são relacio-

nadas automaticamente pelo programa:
O agendamento para as vagas de 

emprego é muito simples e intuitivo:
 O trabalhador tem ainda a opção de 

se inscrever em cursos de qualificação:
 Ao final, basta confirmar o interes-

se em solicitar o benefício do Seguro-
-Desemprego:

Aí, é só agendar o atendimento 
presencial para confirmar o cadastro 
e aguardar a liberação das parcelas, o 
que deve ocorrer 30 dias após o preen-
chimento do documento pela internet.

Se a data para o atendimento pre-
sencial ultrapassar o prazo de 30 dias, a 
emissão da parcela ocorrerá na semana 
seguinte ao atendimento.

Fonte: Site emprega Brasil 

Governo Federal altera artigo 473 
da CLT

O Governo Federal acresceu o inciso 
XII ao art. 473 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), determinando que 
até 3 dias, em cada 12 meses de traba-
lho, em caso de realização de exames 
preventivos de câncer, devidamente 
comprovada, o empregado poderá 
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Pesquisa de Satisfação

Constante  + Frequente  - Frequente Raramente
LEGALIZAÇÃO 9% 6% 31% 54%

RELACIONAMENTO 6% 6% 31% 57%

PESSOAL 45% 31% 17% 7%
FISCAL 42% 35% 17% 6%

CONTÁBIL 29% 33% 27% 11%
FINANCEIRO 4% 10% 33% 53%
LOGISTICA 5% 14% 30% 52%

Agradecemos a todos que contribuíram para a Pesquisa de Satisfação 2018.
Frequência com que aciona os departamentos:

Ótimo Bom Regular Ruim
LEGALIZAÇÃO 28% 58% 14% 0%

RELACIONAMENTO 43% 51% 6% 0%
PESSOAL 48% 47% 5% 0%

FISCAL 48% 48% 4% 0%
CONTÁBIL 43% 53% 4% 0%

FINANCEIRO 26% 64% 9% 1%

Qualidade técnica de nossos serviços

Ótimo Bom Regular Ruim
LEGALIZAÇÃO 29% 53% 17% 1%

RELACIONAMENTO 49% 45% 6% 0%
PESSOAL 54% 44% 2% 0%

FISCAL 52% 45% 3% 0%
CONTÁBIL 50% 47% 3% 0%

FINANCEIRO 36% 54% 10% 0%

Tempo de retorno das solicitações

Ótimo Bom Regular Ruim
LEGALIZAÇÃO 33% 56% 11% 0%

RELACIONAMENTO 42% 53% 5% 0%
PESSOAL 51% 48% 1% 0%

FISCAL 47% 51% 2% 0%
CONTÁBIL 48% 49% 3% 0%

FINANCEIRO 31% 61% 8% 0%
LOGISTICA 33% 58% 8% 1%

Comunicação com nossos departamentos:

Ótimo Bom Regular Ruim
DIRETORIA 46% 49% 5% 0%

ATEND. TELEFONE 39% 55% 6% 0%
RECEPÇÃO 40% 57% 3% 0%

LEGALIZAÇÃO 31% 60% 9% 0%
RELACIONAMENTO 45% 50% 5% 0%

PESSOAL 48% 49% 3% 0%
FISCAL 46% 52% 2% 0%

CONTÁBIL 45% 51% 4% 0%
FINANCEIRO 32% 61% 7% 0%
LOGISTICA 37% 55% 8% 0%

No geral os serviços prestados pelos departamentos são:

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

Legalização
    Gerente

Adesão ao Simples 
Nacional – RFB
janeiro / 2019

No mês janeiro as empresas interes-
sadas em ingressar no regime tributário 
do Simples Nacional poderão realizar 
a adesão, através do site da Receita 
Federal do Brasil.

Para optar pelo Simples Nacional, 
conforme Lei Complementar nº 123/2006 
e suas alterações, os contribuintes Pes-
soas Jurídicas deverão atender a alguns 
requisitos básicos, dentre os quais: 

(i) não possuir pendências cadastrais 
ou débitos com as Fazendas Federal, 
Estadual ou Municipal; 

(ii) não possuir sócio Pessoa Jurídica;
(iii) não possuir sócio domiciliado no 

exterior;
(iv) não participar do Quadro Socie-

tário de outra Pessoa Jurídica;
(v) exercer atividades que não sejam 

vedadas, conforme legislação vigente, e
(vi) ter auferido faturamento de até 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oito-
centos mil reais), no exercício de 2018.

 Caso possuam dúvidas e necessitem 
de maiores esclarecimentos sobre a op-
ção para o Simples Nacional a partir de 
2019, favor entrar em contato conosco.

deixar de comparecer ao serviço, sem 
prejuízo do salário.

Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

(Lei nº 13.767/2018 - DOU Edição 
Extra de 18.12.2018)

Fonte: Editorial IOB 
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Indicadores 
Fiscais R$

AGENDA FISCAL

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

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

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

*
*
*
*
*

Base de Cálculo       Alíquota Parcela a deduzir             Dedução

Tabela Progressiva do Imposto sobre a Renda - Mensal

UFESP = R$ 25,70

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

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

 D S T Q Q S S
   1 2 3 4 5   
 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26    
27 28 29 30 31  

04 SEXTA:  Salário - dez/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 - dez/18  
07 SEGUNDA:  Salário - dez/18 - Demais Atividades e Domésticos 
  Simples Doméstico (DAE) - dez/18
 FGTS/GFIP - dez/18
 Entrega do CAGED
 Envio e-Social empresas faturamento acima 78 milhões reais
10 QUARTA:  ISS - São Paulo - dez/18
 Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
 Início 3ª Fase-2º Grupo e-Social-Eventos Periódicos-Folha de Pagamento
15 TERÇA:  DCTF-web 
 EFD-Reinf
15 TERÇA: INSS - dez/18 - Contribuintes Individuais / Facultativo
18 SEXTA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/12/2018 a 31/12/2018
                          IRRF - Todos retidos de 01/12/2018 a 31/12/2018
 INSS - dez/18 - Empresa 
  DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
21 SEGUNDA:  Simples Nacional - dez/18
24 QUINTA:  PIS sobre a Folha - dez/18 
  PIS sobre o Faturamento - dez/18 
 COFINS sobre o Faturamento - dez/18
 IPI - dez/18 
31 QUINTA:  IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - dez/18
                          IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
 1ª quota ou quota única - 4º trim/18
 IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - dez/18
  Salários - jan/19 - Papel e Papelão
 SEFIP 13º SALÁRIO 2018
 

JANEIRO DE 2019

01 - Confraternização Universal
12 - Dia do Empresário de Contabilidade (Lei 4.429/84 - autoria Hatiro Shimomoto)
25 - Aniversário de São Paulo

FEVEREIRO DE 2019
 D S T Q Q S S
      1 2  
 3  4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24    25 26 27 28

05 TERÇA:  Salário - jan/19 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos,   
 Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de  Beleza,  Indústria de 
 Produtos de Limpeza, Jornalistas
 NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - jan/19
06 QUARTA:  Salário - jan/19 - Demais Atividades e Domésticos
07 QUINTA:  Simples Doméstico (DAE) - jan/19
   FGTS/GFIP - jan/19
 Entrega do CAGED
 Envio folha pagamento para e-Social (exceto empresas Simples Nacional)
08 SEXTA:  Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
11 SEGUNDA: ISS - São Paulo - jan/19
15 SEXTA:  INSS - jan/19 - Contribuintes Individuais/Seg. Facultativo
 DCTF-web 
 EFD-REINF
20 QUARTA:  PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/01/2019 a 31/01/2019
 IRRF - Todos retidos de 01/01/2019 a 31/01/2019
 Simples Nacional - jan/19
 INSS - jan/19 - Empresa
 DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 SEGUNDA:  PIS sobre a Folha - jan/19
 PIS sobre o Faturamento - jan/19
 COFINS sobre o Faturamento - jan/19
 IPI - jan/19
28 QUINTA:  IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - jan/19
 IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral - 2ª quota - 4º trim/18
 IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - jan/19
 Salários - fev/19 - Papel e Papelão


