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Em continuidade ao artigo anterior, 
as férias, para todas as pessoas, ser-
vem para repor energias.

As pessoas eliminam seus proble-
mas cotidianos e podem reiniciar suas 
atividades tanto nos estudos como 
nas atividades empresariais.

As férias não podem ser muito 
prolongadas, pois podem provocar 
desatualização dos assuntos profis-
sionais. Por exemplo, aqueles que 
precisam estar bem informados de-
vido à profissão, que precisam estar 
atualizadíssimos para poder sempre 
orientar seus clientes à sociedade e 
as pessoas que se informam através 
de leitura de jornais, revistas especia-
lizadas, congressos e convenções não 
podem ficar desatualizadas.

O retorno deve ser salutar e trazer 
boa disposição em continuar estu-
dando ou atendendo seus clientes na 
alegria e felicidade.

A nova lei trabalhista trouxe uma 
inovação no aspecto das férias para 
qualquer categoria profissional, po-

king.contabilidade         king.contabilidade

dendo gozá-las seccionadas, de acordo 
com sua conveniência e do interesse 
das atividades empresariais, como tirar 
o período de descanso por quinzena 
em harmonia com seus familiares e 
parentes, programando dessa forma 
a melhor época para gozar as férias.

Tudo depende do uso do poder 
da mente, tornando esses descansos 
motivo de satisfação e alegria para 
seus familiares.

É muito importante a harmonia e a 
felicidade familiar para ter sucesso em 
suas atividades.

Qualquer causa de tristeza na 
mente, a desarmonia junto à família, 
poderá trazer consequências não 
muito agradáveis.

Em qualquer atividade, a mente 
deve estar sempre tranquila e terá 
sucesso em sua atividade.

Todos que desejam sucesso só 
podem alcançá-lo se conviver em am-
biente sem problemas e serem aceitos 
nesse meio, vivendo em harmonia e 
felicidade familiar.

Destaques

Tel.: (11) 2856-7266

Faça sua Declaração de Imposto 
de Renda com a King, tendo 

garantia permanente. Não deixe 
para a última hora, agende com 

os nossos consultores.
de 07 de março a 30 de abril/2019

Exclusão ICMS (Base de cálculo PIS/
COFINS)
Saiba mais......................................pág. 03
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Associado  

Notícias Jurídicas

Receita Federal 
alerta para 
e-mail falso 

A Receita Federal alerta para uma 
mensagem falsa de e-mail que está 
circulando em nome da Instituição. A 
mensagem informa que o destinatário 
está em malha fiscal e indica um link 
que supostamente levaria a um relatório 
do Imposto de Renda 2018. A Receita 
Federal ressalta que não envia e-mails 
para informar se o contribuinte está 
ou não em malha fiscal. Tampouco 
autoriza outras instituições a enviarem 
e-mails em seu nome. Mensagens des-
sa natureza devem ser apagadas, pois 
podem conter vírus ou qualquer outro 
software malicioso, podendo causar da-
nos ao computador do usuário. Como o 
e-mail abre a possibilidade de “entrega 
de documentação”, há ainda o risco de 
exposição de dados pessoais do cida-
dão, o que pode facilitar o cometimento 
dos mais diversos tipos de fraudes. 
Para saber se a declaração está na 
malha, o contribuinte deve acessar o 
Extrato de Processamento da DIRPF 
via e-CAC, no site da Receita Federal 
(rfb.gov.br). Para acessar o extrato da 
declaração, é necessário utilizar o códi-
go de acesso gerado na própria página 
da Receita Federal ou certificado digital 
emitido por autoridade habilitada. Na 
seção “Pendências de malha” do extra-

to, o contribuinte pode identificar se a 
declaração está retida em malha fiscal 
ou se há alguma outra pendência que 
possa ser regularizada por ele 

Fonte: https://receita.economia.gov.
br/noticias

 

Tribunal Superior 
do Trabalho 
reconhece 

legalidade da 
terceirização entre 
pessoas jurídicas

 

Por unanimidade, a 8ª Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho, reco-
nheceu que é lícita a terceirização ou 
qualquer outra forma de divisão do tra-
balho entre pessoas jurídicas distintas, 
como firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal em agosto de 2018. No caso, 
foi discutida a licitude da terceirização 
dos serviços de assistência técnica em 
uma empresa fabricante de máquinas 
por lojistas e demais estabelecimentos 
para realizar cobrança via cartões de 
crédito/débito. Para o Ministério Público 
do Trabalho, após uma denúncia de 
trabalhador, havia irregularidades que 
caracterizavam não só a terceirização 
ilícita, como também a ‘quarteirização’ 
e até mesmo a ‘quinteirização’ na 
prestação dos serviços da reclamada. 
Na decisão, a relatora, ministra Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, afirma que 
é lícita a terceirização independente-
mente do objeto social das empresas 
envolvidas, mantida a responsabilidade 
subsidiária da empresa contratante. A 
terceirização das atividades-meio ou 
das atividades-fim de uma empresa tem 
amparo nos princípios constitucionais 

da livre iniciativa e da livre concor-
rência, que asseguram aos agentes 
econômicos a liberdade de formular 
estratégias negociais indutoras de 
maior eficiência econômica e competi-
tividade, explica. Segundo a ministra, a 
terceirização não enseja precarização 
do trabalho, violação da dignidade do 
trabalhador ou desrespeito a direitos 
previdenciários. Terceirizar não signifi-
ca necessariamente reduzir custos. É 
o exercício abusivo de sua contratação 
que pode produzir tais violações. É lí-
cita a terceirização de toda e qualquer 
atividade, meio ou fim, de forma que 
não se configura relação de emprego 
entre a contratante e o empregado da 
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contratada. Porém, na terceirização, 
compete à contratante verificar a idonei-
dade e a capacidade econômica da ter-
ceirizada e responder subsidiariamente 
pelo descumprimento das normas 
trabalhistas, bem como por obrigações 
previdenciárias, diz. Para a julgadora, 
a dicotomia entre a atividade-fim e 
atividade-meio é imprecisa, artificial e 
ignora a dinâmica da economia moder-
na, caracterizada pela especialização 
e divisão de tarefas com vistas à maior 
eficiência possível.”Frequentemente, 
o produto ou o serviço final comer-
cializado é fabricado ou prestado por 
agente distinto. Igualmente comum, a 
mutação constante do objeto social das 
empresas para atender à necessidade 
da sociedade”, diz. 

Fonte:TST

Elvira Deonila de Carvalho
DDR: 2856-7203
elvira@grupoking.com.br

Assessoria
Gerente

Mudança do 
quórum para 
destituição de 
administrador

A al teração trazida pela Lei 
13.792/2019, muda o quórum para 
destituição de sócio administrador.  

Até 02.01.2019 o quórum era de 2/3 
do Capital Social;

A partir de 03.01.2019 o quórum é 
de maioria simples ou seja mais de 50% 
do capital social. 

Art. 1.063

(...)

§ 1º  Tratando-se de sócio nomeado 
administrador no contrato, sua destitui-
ção somente se opera pela aprovação 
de titulares de quotas correspondentes 
a mais da metade do capital social, sal-
vo disposição contratual diversa.      

Foi alterado também a forma de 
noticiar a intensão de destituição de 
sócio, em especial para a Sociedade 
com apenas 02 sócios. 

Até 02.01.2019 – a exclusão so-
mente poderá ser determinada em 
reunião ou a assembleia especialmente 
convocada para esse fim, ciente o acu-
sado em tempo hábil para permitir seu 
comparecimento e o exercício do direito 
de defesa. 

A partir de 03.01.2019 – Para as 
Sociedades limitadas com 03 sócios 
ou mais, não houve alteração ou seja, 
através de reunião ou assembleia es-
pecialmente convocada, para esse fim, 
permitindo o acusado (sócio excluído) 
o seu comparecimento e o exercício do 
direito de defesa. 

Já para as Sociedades Limitadas 
com apenas dois sócios, a Lei n.º 
13.792/2019 apenas elimina uma etapa 
formal do processo de dissolução par-
cial das sociedades limitadas detidas 
por dois sócios, decorrente da exclusão 
de um deles, restando ao sócio excluído 
a possibilidade de recorrer ao foro judi-
cial ou arbitral (se eleito) para contestar 
os fundamentos da suposta justa causa 
que embasou sua exclusão. 

Art. 1.085

(...)

Parágrafo único. Ressalvado o 
caso em que haja apenas dois sócios 
na sociedade, a exclusão de um sócio 
somente poderá ser determinada em 
reunião ou assembleia especialmente 
convocada para esse fim, ciente o acu-
sado em tempo hábil para permitir seu 
comparecimento e o exercício do direito 
de defesa.” 

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

Fiscal
Gerente

Exclusão do ICMS 
da base de cálculo 
de PIS e COFINS

Em março/2017 o Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 574.706, submetido 
à sistemática da repercussão geral, 
reconheceu a inconstitucionalidade 
da inclusão do ICMS nas bases de 
cálculo da contribuição ao PIS e da 
COFINS, sendo tal entendimento apli-
cável, também, aos valores recolhidos 
a título de ISS.

Como ainda não houve modulação 
de efeito, advogados têm orientado as 
empresas, que para se beneficiar da 
decisão do STF, ingressem com medi-
da judicial o quanto antes, para garantir 
o direito à exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS e da COFINS daqui 
para a frente e pleitearem a restituição 
dos valores pagos a maior nos últimos 
5 anos.

Consulte um profissional advogado 
de sua confiança.

Dúvidas nos consulte! equipefis-
cal@grupoking.com.br
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Marta Martins
DDR: 2856-7255
marta@grupoking.com.br

Legalização
    Gerente

Recolhimento 
da TLIF / Taxa 

Mobiliária

As empresas estabelecidas nos 
munícipios fora de São Paulo, terão 
no mês de março o recolhimento da 
TLIF (Taxa de Localização, Instalação 
e Funcionamento)  / Taxa Mobiliária, 
sendo devida para as atividades do 
comércio, serviços e industrias, os pro-
fissionais liberais, as organizações so-
ciais, associações e fundações, e ainda 
pessoas físicas que exerçam atividades 
econômicas. O pagamento poderá ser 
efetuado à vista ou em parcelas.

Recadastramento 
perante o IBAMA

E, ainda no mês de março será 
realizado Recadastramento perante o 
IBAMA, para as empresas inscritas no 
CTF (Cadastro Técnico Federal) com 
Atividades Potencialmente Poluidoras e/
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. 
O objetivo é atualizar e confirmar os 
dados cadastrais, conforme previsto na 
Instrução Normativa nº 6, de 15.03.2013.

Será emitido um Certificado de 
Regularidade: Certidão que atesta a 

conformidade dos dados da empresa 
inscrita para com as obrigações ca-
dastrais e de prestação de informações 
ambientais sobre as atividades desen-
volvidas sob controle e fiscalização do 
Ibama. (A inscrição gerará uma taxa 
de Controle e Fiscalização Ambiental)

Certificado Digital 
(e-CPF / e-CNPJ)

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.

Para obter e homologar o seu Certi-
ficado Digital, a King Contabilidade dis-
ponibiliza 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.

Atualizações 
cadastrais em 

órgãos públicos

Orientamos a todos os nossos 
clientes que quando houver qualquer 
alteração de dados cadastrais pes-
soais ou jurídicos, favor informar e 
encaminhar os documentos para ana-
lisarmos a necessidade de elaboração 
de Alteração Contratual e, posterior, 
informação aos órgãos públicos.

ECF Com 5 anos  
de uso – Troca pelo  

SAT CF- e

Contribuinte do ICMS fique atento 
ao prazo de validade do seu Equipa-
mento Emissor do Cupom Fiscal, ele 
tem 5 anos de vida a partir da data 
da 1ª lacração inicial do atestado de 
intervenção, após esse prazo o docu-
mento emitido pelo ECF não tem mais 
validade jurídica e deve ser substituído 
imediatamente pelo SAT-CF-e (Cupom 
Fiscal Eletrônico). 

O Comércio Varejista teve até 
30.06.2015 para realizar a troca dos 
seus equipamentos que tinham 5 
anos de uso a contar da data da sua 
primeira lacração inicial, bem como, 
providenciar a autorização do ECF 
junto ao Posto Fiscal Eletrônico.  Des-
de 01.07.15 a SEFAZ SP não autoriza 
mais o uso do Equipamento Emissor 
de Cupom Fiscal (ECF).  

O CF-e-SAT (Sistema autenticador 
e transmissor de cupom fiscal) voltado 
para operações de venda direto ao 
consumidor final, tem o objetivo de 
documentar de forma eletrônica as 
operações comerciais do varejo, subs-
tituindo o atual ECF e a nota fiscal de 
venda ao consumidor, modelo 2.  
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Neusa Soares de Souza
DDR: 2856-7240
neusa@grupoking.com.br

Contábil
Gerente

DASN/SIMEI 
Declaração Anual 

Simplificada

O envio da DASN-SIMEI é anual e 
deve ser enviada mesmo que não te-
-nha faturamento ou que tenha ficado 
sem movimento. Esta declaração tem 
por objetivo coletar as informações 
relativas ao faturamento anual bruto 
e sobre o empregado (caso possua).

A DASN-SIMEI deve ser apresenta-
da pelo empresário individual, optante 
pelo SIMEI no ano-calendário anterior 
ao do respectivo ano da declaração. 

A   DASN-SIMEI, deverá ser apre-
sentada até o último dia de maio de 
cada ano de cada ano-calendário em 
relação aos fatos geradores ocorridos 
no calendário anterior.

O empresário que deixar de apre-
sentar a DASN-SIMEI, ainda, que a 
apresentar fora do prazo fixado, será 
intimado a apresentá-la ou a prestar 
esclarecimentos, conforme o caso, no 
prazo estipulado pela autoridade fiscal, 
e sujeitar-se-á a multa de 2% ao mês-
-calendário ou fração, incidentes sobre 
o montante dos tributos informados na 
DASN-SIMEI, ainda que integralmente 
pago, no caso de falta de entrega da 
declaração ou entrega após o prazo, 
limitada a 20%, observada a multa 
mínima de R$ 50,00.

O acesso ao programa DASN-
-SIMEI é feito exclusivamente por meio 

Bem Vindos aos 
Novos Clientes

• R.M. DOMINGUES 
CONSULTORIA EM 

VENDAS

• DUKS 
INTERNACIONAL 

HAIR STYLE 
CABELEIREIROS LTDA

• R. PERES 
CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA

do Portal do Simples Nacional, no sitio 
da Receita Federal do Brasil.

O aplicativo é on-line, não há pos-
sibilidade de se realizar o “download” 
do programa.

O Microempreendedor Individual 
– MEI  é a pessoa que trabalha por 
conta própria e que se legaliza como 
pequeno empresário.

Criou condições especiais para que 
o trabalhador conhecido como informal 
possa se tornar um MEI legalizado.

Entre as vantagens oferecidas por 
essa lei, está o registro no Cadas-
tro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ), o que facilita a abertura de 
conta bancária, o pedido de emprésti-
mos e a emissão de notas fiscais.

Resolução 140/2018 - CGSN

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

Pessoal
Gerente

Art. 545 da CLT  
nova redação da Lei 
nº 13.467/2017

Mês do efetivo desconto da contri-
buição sindical – empregados

Os empregadores são obrigados a 
descontar da folha de pagamento de 
seus empregados relativa ao mês de 
março de cada ano a contribuição sin-
dical dos empregados que autorizaram 
prévia e expressamente o seu recolhi-
mento aos respectivos sindicatos. 

Prezado Cliente,  
       Com a Reforma Trabalhista (Lei 

13.467/2017) houveram algumas alte-
rações no panorama legal das relações 
do trabalho. 

Uma delas é que a CONTRIBUI-
ÇÃO SINDICAL anual dos empregados 
passa a ser FACULTATIVA, ou seja, 
espontânea.

A Contribuição Sindical tem o va-
lor de um dia da remuneração a ser 
descontada na folha de pagamento de 
março de 2019. 

Os empregados que desejarem con-
tribuir devem informar ao seu empre-
gador por escrito, com carta de próprio 
punho onde menciona a autorização do 
desconto, cujo valor será repassado ao 
Sindicato dos Empregados. 

Essa carta deve ser arquivada no 
prontuário do seu empregado; em vos-
sa empresa; e a informação do descon-
to deverá ser encaminhada juntamente 
com as informações para fechamento 
da folha de pagamento da competência 
de março/2019.   
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Honorários do 
mês 03.2019

 (Aos clientes King)

Dia  30.03.2019 vencerão os hono-
rários referentes a 03.2019, cujos valo-
res poderão ser pagos até 02.04.2019. 
Evite multa de 10% e o risco da em-
presa ficar suspensa da nossa assis-
tência. Dúvidas ligar para 2856.7232 
ou 2856.7277.

Cobrança Extra 
DIRF-Ex.19 Ano 

Base 18
 (Aos clientes King)

Dia  22.03.2019  vencerão as co-
branças de Elab. Entr. Declaração do 
Imposto de Renda Retido na Fonte 
- DIRF. A DIRF é uma obrigação tri-
butária acessória devida por todas as 
pessoas jurídicas. A DIRF tem como 
objetivo informar:

 os rendimentos pagos a pessoas 
físicas domiciliadas no País, inclusive 
os isentos e não tributáveis nas condi-
ções em que a legislação especifica;

 o valor do imposto sobre a renda 
e/ou contribuições retidos na fonte, dos 
rendimentos pagos ou creditados para 
seus beneficiários;

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

Financeiro
Gerente

Roberto Kazuhiro Hasegawa
DDR: 2856-7241
kazu@grupoking.com.br

Logística e Serviços 
Gerente

Imposto de 
Renda 2019: 

quem deve declarar

A Declaração de Imposto da Pes-
soa Física 2019 deve ser entregue 
entre 7 de março e 30 de abril de 2019, 
pela Internet. 

Está obrigada a apresentar a de-
claração a pessoa física residente no 
Brasil que, no ano-calendário de 2018: 

• Recebeu rendimentos tributáveis 
cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 
ou tenha recebido rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40 mil.

• Deve declarar ainda quem obteve, 
em qualquer mês, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos sujeito à 
incidência do imposto

• Que realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas;

• Passou à condição de residente 
no Brasil em qualquer mês e nessa 
condição encontrava-se em 31 de 
dezembro

• Optou pela isenção do Imposto 
sobre a Renda incidente sobre o ganho 
de capital auferido na venda de imó-

veis residenciais cujo produto 
da venda seja aplicado na 
aquisição de imóveis residen-
ciais localizados no País, no 
prazo de 180 dias, 

• Na atividade rural, deve 
declarar quem obteve receita 
bruta em valor superior a R$ 
142.798,50 ou pretenda com-
pensar, no ano-calendário de 
2018 ou posteriores, prejuí-
zos de anos-calendário an-

teriores ou do próprio ano-calendário 
de 2018.

• Também deve declarar quem teve 
em até 31 de dezembro a posse ou a 
propriedade de bens ou direitos, inclu-
sive terra nua, de valor total superior 
a R$ 300 mil.

Quem está obrigado e não decla-
rar fica a sujeito à multa de 1% ao 
mês-calendário ou fração de atraso, 
lançada de ofício e calculada sobre o 
total do imposto devido nela apurado, 
ainda que integralmente pago.

 A multa terá valor mínimo de R$ 
165,74 e valor máximo corresponden-
te a 20% do Imposto sobre a Renda 
devido. A multa mínima será aplicada 
inclusive no caso de declaração de 
Ajuste Anual da qual não resulte im-
posto devido.

A King Contabilidade tem 
uma equipe de especialistas 

em Imposto de Renda 
para a temporada do Leão,             

entre em contato pelo             
tel: 2856-7266 / 7269 ou pelo  

e-mail: irpf@grupoking.com.br
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Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

 o pagamento, crédito, entrega, 
emprego ou remessa a residentes ou 
domiciliados no exterior, ainda que não 
tenha  havido a retenção do imposto, 
inclusive  nos casos de isenção ou 
alíquota zero e; 

 os pagamentos a plano de assis-
tência à saúde – coletivo empresarial.

Fica também obrigada à entrega 
da DIRF, a pessoa jurídica que tenha 
efetuado retenção, ainda que em único  
mês do ano-calendário a que se referir 
a DIRF, da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) e da Contribuição para 
o PIS/Pasep sobre pagamentos efetu-
ados a outras pessoas jurídicas. Esta 
obrigatoriedade se estende às pessoas 
físicas e jurídicas domiciliadas no País 
que efetuarem pagamento, crédito, en-
trega, emprego ou remessa a residen-
tes ou domiciliados no exterior, ainda 
que não tenha havido a retenção do 
imposto, inclusive nos casos de isenção 
ou alíquota zero.

Fique atento !!
Alertamos que há estelionatá-

rios que vem praticando fraudes 
por e-mail tentando se passar por 
fornecedores conhecidos enviando 
boletos bancários, geralmente com 
vencimentos próximos para não dar 
tempo de checagem. Antes de efetu-
ar qualquer pagamento verifique se o 
beneficiário está correto ou o banco 
é realmente do fornecedor. 

A King trabalha com o Banco Bra-
desco. Caso você receba boleto de 
outro banco ou algum contato mencio-
nando a necessidade de troca dos bo-
letos, solicitamos que entre em contato 
com o nosso departamento financeiro 
imediatamente, através do telefone: 
2856-7232 (Sirleide) ou pelo e-mail 
financeiro@grupoking.com.br. Fontes: Focus – Bacen / Anefac

Índices 2015 2016  2017 2018 2019 (*)
PIB – Var % -3,80 -3,60 0,70 1,30 2,40

Inflação IPCA – Var % 10,70 6,30 3,00 3,75 3,90
Taxa de Câmbio R$/US$ 3,91 3,25 3,31 3,65 3,70
Taxa Selic % Acum. Ano 13,30 14,00 7,00 6,50 6,50

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%
01/08/2018 06,50%
19/09/2018 06,50%
31/10/2018 06,50%
12/12/2018 06,50%
06/02/2019 06,50%

Modalidade Dez/2018 Jan/2019
Juros Comércio 5,09% 5,04%

Cartão de Credito 11,58% 11,32%
Cheque Especial 11,76% 11,74%

CDC 1,75% 1,73%
Empréstimo Pessoal 3,78% 3,74%

Empr. Pessoal – Financeiras 6,77% 6,70%

Modalidade Dez/2018 Jan/2019
Capital de Giro 1,58% 1,56%

Desconto de Duplicatas 1,88% 1,86%
Conta Garantida 7,25% 7,19%

(*) Projeção Bacen

Comportamento da taxa Selic

Indicadores 
econômicos

Taxa média de juros para Pessoas Físicas:

Taxa média de juros para Pessoas Jurídicas:

Saldo das operações de credito – Sistema Financeiro Nacional (Dez/2018)
Pessoa Física – R$ 1,8 Trilhões
Pessoa Jurídica – R$ 1,5 Trilhões
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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

MARÇO 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 
24/31    25 26 27 28 29 30

05 TERÇA:  Salário - fev/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 - fev/19
06 QUARTA:  Salário - fev/19 - Demais Atividades e Domésticos
07 QUINTA:  Simples Doméstico (DAE) - fev/19
   FGTS/GFIP - fev/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 - fev/19
15 SEXTA:  INSS - fev/19 - Contribuintes Individuais/Seg. Facultativo
 DCTF-web 
 EFD-Reinf 
20 QUARTA:  PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/02/2019 a 28/02/2019
 IRRF - Todos retidos de 01/02/2019 a 28/02/2019
 Simples Nacional - fev/19
 INSS - fev/19 - Empresa
 DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 SEGUNDA:  PIS sobre a Folha - fev/19
 PIS sobre o Faturamento - fev/19
 COFINS sobre o Faturamento - fev/19
 IPI - fev/19
29 SEXTA:  IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - fev/19
 IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral - 3ª quota - 4º trim/18
 IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - fev/19
 Salários - mar/19 - Papel e Papelão

04 e 05 - Feriado Bancário
05 - Carnaval         06 - Feriado Bancário até às 12 hs

 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

05 SEXTA:  Salário - mar/19 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos,  
 Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de Beleza, Indústria de 
 Produtos de Limpeza, Jornalistas
  Salário - mar/19 - Demais Atividades 
 NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - mar/19
  Simples Doméstico (DAE) - mar/19 
 FGTS/GFIP - mar/19
 Entrega do CAGED - mar/19
10 QUARTA:  ISS - São Paulo -  mar/19
 Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 SEGUNDA: INSS -  mar/19 - Contribuintes Individuais / Seg. Facultativo
18 QUINTA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/03/2019 a 31/03/2019 
 IRRF - Todos retidos de 01/03/2019 a 31/03/2019
 INSS - mar/19 - Empresa 
  Simples Nacional - mar/19
 DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 QUINTA:  PIS sobre a Folha - mar/19 
  PIS sobre o Faturamento - mar/19 
 COFINS sobre o Faturamento - mar/19
 IPI - mar/19
30 TERÇA: IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - mar/19
                          IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral - 1ª quota – 1º trim/19
 IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - mar/19
  Salários - abr/19 - Papel e Papelão

ABRIL DE 2019

19 - Paixão de Cristo
21 - Tiradentes


