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EDITORIAL

Aprovada desoneração da folha de pagamento de TI até 2014
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 26, o projeto de conversão da Medida Provisória 540, que prevê a desoneração da folha de pagamentos para as
empresas de software e serviços de TI, e mais a indústria de calçados, confecções e artefatos de couro. A medida visa reduzir custos e aumentar a
competitividade da indústria brasileira de TI no mundo. A MP deve produzir também um ambiente mais ético e saudável para os negócios e os profissionais do setor,
reduzindo a informalidade.
A mudança na contribuição previdenciária do setor de TI passa de 20%, incidentes sobre a folha de pagamentos, para 2,5% do faturamento das empresas. Para a
Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), essa é uma mudança histórica que trará benefícios para toda a
economia nacional, com o estímulo à produtividade e à competitividade entre empresas. Cálculos da entidade para a defesa da tese da mudança da base de
incidência da contribuição, iniciada em abril de 2010 junto ao Ministério da Fazenda, mostram que os custos de transição entre a contribuição atual e a nova
contribuição serão amplamente compensados pela arrecadação nova resultante da formalização. Em vez de perder, o Tesouro Nacional e as contas da Previdência
Social vão obter ganho.
Uma outra vitória na votação, segundo a Brasscom, foi a ampliação do prazo de vigência da medida, antes de um ano, para três anos, até 2014. Para o governo, que
também concedeu o benefício aos call center, calçados, artefatos de couro, confecções e transporte coletivo urbano, este será um grande teste para a possível
mudança de toda a forma atual da contribuição para financiar a Previdência Social, desonerando a folha. O projeto agora segue para aprovação no senado e, em
seguida, sanção presidencial.
Fonte: TI inside (28/10/2011)

E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite...? (Lc. 18:7)
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LEI Nº 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

NOVAS REGRAS DO SEGURO DESEMPREGO 2011
Conseguir o seguro-desemprego está mais difícil. O Governo Federal determinou que para ter direito a
esse benefício, o brasileiro precisa antes tentar encontrar um trabalho em pelo menos três empresas. O
novo sistema já está funcionando, e com as mudanças, o candidato terá de deixar o currículo em um
cadastro online que contém vagas oferecidas por empresas e comércios locais. Os dados serão
cruzados e, se identificadas oportunidades, o trabalhador tem de fazer a entrevista sob pena de ficar
sem o benefício. De acordo com a superintendente Paula Mazulo, da Superintendência Regional do
Trabalho (PI), o Governo tomou essa decisão para evitar as fraudes que aconteciam em todo o país.
O Ministério do Trabalho paga de três a cinco parcelas, de acordo com o tempo de registro em carteira.
O valor mensal vai de R$ 717,12 a R$ 1.019,70. O benefício deve ser suspenso assim que o
trabalhador é registrado, mas é difícil impedir as fraudes. O trabalhador, mesmo que já esteja
empregado, continua recebendo o seguro-desemprego. "O seguro é um benefício temporário e ele está
junto com a intermediação de mão de obra e qualificação profissional.

Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, será
concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano
de serviço na mesma empresa.
Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três)
dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta)
dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF / José Eduardo Cardozo / Guido Mantega / Carlos Lupi / Fernando Damata
Pimentel / Miriam Belchior / Garibaldi Alves Filho / Luis Inácio Lucena Adams

Fonte: 180graus.com

CURSO DE DEPATRAMENTO PESSOAL
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Meditação do Mês: 02 de
Novembro Dia de Finados
A morte é o maior dos temores do homem, e
uma certeza absoluta que um dia acontecerá,
com apenas uma exceção. (Leia: I Cor. 15: 51 - 52).

ÚLTIMA TURMA DO ANO
INÍCIO: 19/11/2011
MATRÍCULAS ABERTAS!!!

Entretanto, o que muitos não sabem, é que a
palavra morte significa separação, e o tipo de
morte mais conhecida, é a separação que ocorre
entre o espírito e o corpo, porém a morte veio em
três dimensões, a 1ª - Morte espiritual, que é a
separação do espirito do homem da comunhão
com Deus; 2ª – Morte Fisica, já citada acima, e a
3ª – Morte eterna, que a separação para sempre
do espítrito do homem da presença de Deus.

NOVEMBRO/2011
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
SIMPLES NACIONAL (DASN)

VENCIMENTO

25/11/2011
30/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
10/11/2011
25/11/2011
18/11/2011
16/11/2011
18/11/2011
30/11/2011
25/11/2011
18/11/2011

OBSERVAÇÕES

Opção mensal

Credenciados

Opção mensal

Outrosssim, Jesus se manisfestou para religar o
HOMEM a DEUS, desfazendo totalmente o poder
da morte, João 3:16: “Porque Deus amou o
... Mas da árvore do mundo de tal maneira que deu o seu filho
conhecimento
do unigênito, para que todo aquele que nele crê
bem e do mal, dela não pereça, mas tenha a vida eterna.”

não comerás;
porque no dia em
que dela comeres,
certamente
morrerás. (Gn. 2:17)

Ainda hoje ecoa o convite de Jesus: “Deixai os
mortos sepultar os mortos, e vem, e segueme...” (Mateus 8:22).
Quem conseguiu entender essa palavra, que
SIGA-O.
Texto: Pr. Daniel Pinheiro

 Trabalhista – Sancionada a Lei nº 12.506/11 que disciplina o Aviso Prévio Proporcional;
 Estadual: De acordo com a Lei nº 12.218/11, se o contribuinte tem impostos atrasados com o Estado,
com cobrança judicial iniciada até 2009,pode obter redução de até 95% sobre multas, juros e honorários;
 Federal – Nova VERSÃO 3.3 do PGD do CNPJ, obrigatória a partir de 26/09/2011, bem como o
Receitanet também já possui nova interface;
 Municipal – 22/09 Salvador sai na frente na adoção de padrões internacionais de contabilidade;
 Secretaria da Receita Federal - A Receita apresenta parecer oficial e nega prorrogação para
consolidação do REFIS IV;
 Estadual – A partir do dia 1º de novembro de 2011 entra em vigor as novas regras de validação para
as NF-e, publicadas em julho de 2011, e disponíveis no Portal Nacional da NF-e > Documentos > Notas
Técnicas.
 Municipal – Anistia 2011.2 Pague os seus débitos de impostos e contribuições municipais constituídos
até 08/2011, sem multa e sem juros até 30/11/2011 – Maiores informações no site do SEFAZ municipal:
www.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/index.htm

Tabela de contribuição para pagamento a partir de 1º/07/2011
Salário-de-contribuição (R$) Alíq. recolhimento ao INSS (%)
Até R$ 1.107,52
8,00
De R$ 1.107,53 a R$ 1.845,87
9,00
De R$ 1.845,88 até R$ 3.691,74
11,00
Teto Previdenciário: R$ 406,09

IRRF
Base de cálculo mensal R$
Até 1.566,61
De 1.566,62 até 2.347,85

Dedução por dependente: R$ 157,47

Alíquota %

Parcela a deduzir do IR (R$)

-

-

7,5

117,49

De 2.347,86 até 3.130,51

15,0

293,58

De 3.130,52 até 3.911,63

22,5

528,37

Acima de 3.911,63

27,5

723,95
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