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SUGESTÃO DO EDITOR: LEIA NO FORMATO ELETRÔNICO. NÃO IMPRIMA, SALVO NECESSITE DA INFORMAÇÃO IMPRESSA EM AMBIENTE QUE NÃO POSSUA INTERNET – ANO II

Uma NOVA RESCISÃO ELETRÔNICA com inserção de novos formulários, além do TRCT, passa a ser obrigatório os TQRCT e THRCT.
Mesmo nas rescisões de contratos inferiores a um ano será necessário usar os novos formulários, neste caso apenas cabível o TRCT e o TQRCT.
O prazo de inicio que seria agora em 01/08/2012 prorrogou para 01/11/2012, conforme a nova Portaria nº 1.057/2012, que alterou a Portaria nº
1.621/2010. Entretanto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, dentro da sua autonomia em mensagem institucional enviada as empresa dentro da
CONECTIVIDADE SOCIAL indica que exigirá os novos formulários a partir de 01/08/2012.
A sugestão aos profissionais dos setores de Departamento de Pessoal das empresas é que se antecipem familiarizando-se com o ambiente
eletrônico do HOMOLOGNET, bem como tomando cursos de capacitação, e interagindo com outros profissionais.
A finalidade deste novo sistema eletrônico de cálculo é dar mais celeridade ao processo rescisório e concessão de benefícios do Seguro
Desemprego e saque do FGTS, bem como minimizar ou extinguir erros de cálculos, promovendo a interação de todos os setores envolvidos:
Sindicatos, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e empresas.
Texto por Daniel Pinheiro

Em toda perfeição vi limite, mas os teus mandamentos
SENHOR, são amplíssimos.
(Salmos 119:96)

Setores de STAFF
Diretoria:
Daniel Pinheiro – Bel. C. Contábeis
Josy Sousa – Tc. Contabilidade

Setor Contábil:
Kleber Silvestre – Bel. C. Contábeis
Daniel Pinheiro – Bel. C. Contábeis

Setor Fiscal:
Jamile Belchote – Bel. C. Contábeis
Marcio Andrade – Bel. C. Contábeis

Setor Pessoal:
Cleide Bispo – Graduada em Adm.
Joanny Santana – Grad. C. Contábeis

Jurídico/Auditoria
Dr. Amâncio Neto (Parceria)
Daniel Pinheiro – Bel. C. Contábeis

Recepção / Atendimento
Elieme Oliveira
Nivaldo de Souza

FALE CONOSCO: (71) 3271-3106 / 3341-1565 / 3034-0508 / 8152-0409 / 8151-6290  mundialfiscal@gmail.com / mundialadministração@gmail.com / mundialcontab@gmail.com /
mundialpessoal@gmail.com / mundialsetorcontabil@gmail.com / mundialdiretoria@gmail.com / www.grupomundialcontabilidade.com.br / www.ctcj.com.br

JUCEB LANÇA O REGIN. Saiba o que é, e quem está obrigado.
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EFD das Contribuições
Nova prorrogação.

Página 2

Página 2

EIRELI
Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada
Conheça as características deste tipo jurídico,
suas vantagens e aplicabilidade em relação
ao tipo Empresário (antiga Firma Individual).

Saiba qual o novo prazo!
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EFD das Contribuições – Novo Prazo

EIRELI – Empresa Individual de Resp. Ltda.

Atendendo a uma solicitação da Fenacon, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da
EFD Contribuições (escrituração fiscal digital) para 1º de janeiro de 2013. A resolução foi
publicada no Diário Oficial desta segunda, 16/07.
O pedido foi realizado pelo presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon, em reunião ocorrida no dia
13 de junho com o secretário da Receita, Carlos Alberto Barreto. “Essa é uma grande e
importante vitória da Fenacon em prol de todo o empresariado nacional”, ressalta Pietrobon.
Imprescindível também, é que essa conquista seja amplamente divulgada para o empresariado
brasileiro, assim como informações claras sobre as exigências da Receita Federal e sobre a
necessidade dos Investimentos em gestão. “Isso é mais um serviço do Sistema Fenacon não
apenas às empresas contábeis, mas, principalmente aos empresários brasileiros. Conscientizálos da importância de estarem preparados agora, para que, em janeiro, todas as exigências
estejam cumpridas”, disse Pietrobon.
Fonte: Fator Brasil

A empresa individual de responsabilidade limitada - “EIRELI” é aquela
constituída por apenas 1 pessoa que detém 100% do capital social. O capital
social deve ser de no mínimo R$ 54.500,00 (100 salários mínimos) e deve ser
totalmente integralizado no momento da abertura da empresa. As pessoas
físicas poderão figurar em uma única empresa dessa modalidade.
A razão social deverá incluir o termo “EIRELI” no final. Por exemplo: “Fabrix
Indústria e Comércio de Tecidos EIRELI”.
As empresas constituídas sob outras modalidades (S/A e Ltda.) poderão se
transformar em EIRELI caso a totalidade do capital social se concentre em um
único sócio. Sendo que as demais regras da EIRELI seguirão, no que couber,
as regras previstas para as sociedades limitadas.
Vigência a partir de Janeiro de 2012.
Fonte: Lei nº 12.441 de 11/07/2011.
Meditação do Mês: A verdadeira liberdade!

Pensamento do Mês:

(João 8:25-32)

“Evoluir sempre é uma conseqüência
inconformismo, do trabalho e da perseverança”

do

Daniel Pinheiro – Empresário, contador, consultor contábil, fiscal e trabalhista , palestrante, teólogo,
juiz arbitral e de paz.

JULHO/2012
TIPO DO IMPOSTO
COFINS (DARF)
CSLL (DARF)
FGTS (GRF)
ISS (DAM – Imposto sobre Serviços)
ICMS – CONTRIBUINTE NORMAL
ICMS – ANTECIPAÇÃO PARCIAL
INSS (GPS)
INSS – DOMESTICA E CONT. INDIVIDUAL
IRRF (DARF 0561)
IRPJ
PIS
PIS FOLHA (entidades sem fins lucrativos)
DIPJ (L. R., L.P.; Imune e Isenta)

VENCIMENTO

25/07/2012
31/07/2012
06/07/2012
05/07/2012
09/07/2012
25/07/2012
20/07/2012
16/07/2012
20/07/2012
31/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
31/07/2012

OBSERVAÇÕES

Credenciados

Trabalho assalariado

Todas as vezes que falamos em
INDEPENDÊNCIA ou LIBERDADE é
bom refletirmos, revermos valores,
pois ficamos livre da opressão da
corôa portugesa em 02 de julho de
1823, e o tempo passou, e hoje em
02/07/2012 encontramos-nos ainda
mais
dominados
por
outros
opressores, já que vemos as nossas
crianças vítimas de pedofilia e torturas,
refém de agressores dentros dos lares
e das escolas; nossos jovens refém
dos vícios das drogas, bebidas e
violência; os adultos refém da miséria,
desemprego e falta de oportunidade;
nosso idosos refém do descaso e falta
de assistência social e saúde.
Face a esse quadro, não há o que
comemorarmos, e sim erguemos a
espada da conscientização, da ação e
lutarmos como fizera Maria Quitéria,
passando por cima de limitações e
preconceitos.

 Estadual – Contribuintes omissos da Escrituração Fiscal Digital serão notificados –

Fonte: Site SEFAZ-BA;

 Trabalhista – Obrigatório desde Abril/2012 a EFD das Contribuições (Bloco P) para
empresas sujeitas a DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO. (Ato Declaratório nº 95 Codac);
 Municipal - 26/07/2012- O Tribunal de Justiça da Bahia e a Procuradoria Fiscal do Município de
Salvador estão realizando mutirão para a conciliação nos processos de execução fiscal, envolvendo
débitos de IPTU relativos a imóveis edificados, lançados até o exercício de 2006.
O serviço é oferecido no Centro de Conciliação Tributária (Cetri), localizado no Suarez Trade, 25° andar.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h – Fonte: SEFAZ Salvador.

 Federal – Prorrogado para JAN/2013 a EDF das Contribuições (antigo EFD do PIS e
COFINS) para as empresa do lucro presumido não sujeitas a desoneração da Lei
12546/2011 – Fonte: Receita Federal.
 Federal – Começa em SETEMBRO, o CT-e – Conhecimento Transporte Eletrônico
(empresas de transportes). O CRONOGRAMA tem diversos prazos, dependendo de cada
caso e ou grupos de empresas e extende-se até meado de 2013. Fonte: Ajuste nº 18 SINIEF;

Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes
disse: Isso mesmo que já desde o princípio
vos disse.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas
aquele que me enviou é verdadeiro; e o que
dele tenho ouvido, isso falo ao mundo.
Mas não entenderam que ele lhes falava do
Pai.
Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes
o Filho do homem, então conhecereis quem
eu sou, e que nada faço por mim mesmo;
mas falo como meu Pai me ensinou.
E aquele que me enviou está comigo. O Pai
não me tem deixado só, porque eu faço
sempre o que lhe agrada.
Dizendo ele estas coisas, muitos creram
nele.
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos;
E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará.

Texto: Daniel Pinheiro

Fonte: Bíblia on line

Tabela de contribuição para pagamento a partir de 1º/01/2012
Salário-de-contribuição (R$)
Até R$ 1.174,86
De R$ 1.174,87 a R$ 1.958,10
De R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20
Salário Família:
Até R$ 608,80 = R$ 31,22

Alíq. Recolhimento ao INSS (%)
8,00
9,00
11,00
Teto Previdenciário: R$ 430,78
De 608,81 até R$ 915,05 = R$ 22,00

IRRF

Dedução

Base de cálculo mensal R$

Alíquota %

Até 1.637,11

Por dependente: R$ 164,56
Parcela a deduzir do IR (R$)

-

-

De 1.637,12 até 2.453,50

7,5

122,78

De 2.453,51 até 3.271,38

15,0

306,80

De 3.271,39 até 4.087,65

22,5

552,15

Acima de 4.087,65

27,5

756,53
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