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Projeto pode regularizar Trabalho à Distância realizado na residência do empregado
Tramita no Senado o projeto de lei 102/07, que não apenas regulariza, mas também iguala o trabalho realizado no domicílio do empregado ao executado nas instalações do empregador.
A proposta, de autoria do deputado Eduardo Valverde, traz para a esfera trabalhista e jurídica as transformações tecnológicas e regulariza as atividades de trabalhadores que podem ter
suas ações executadas e comandadas à distância.
"O teletrabalho é realidade para muitos trabalhadores, sem que a distância e o desconhecimento do emissor da ordem de comando e supervisão retire ou diminua a subordinação jurídica
da relação de trabalho", justifica em texto o autor do projeto.
De acordo com a Agência Senado, a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) já equipara o trabalho realizado nas empresas ao executado na casa do empregado, mas não o trabalho
feito à distância - este depende de meios telemáticos e informatizados para o comando, controle e supervisão das ações.
A iniciativa foi examinada pela CCT (Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática) e CAS (Comissão de Assuntos Sociais), onde obteve o parecer favorável
dos relatores Cristovam Buarque (PDT-DF) e Casildo Maldaner (PMDB-SC).
Para Buarque, essa nova modalidade aumentará a capacidade produtiva do empregado, reduzindo os gastos com logística do empregador.
Vale ressaltar que o teletrabalho não deve ser confundido com o trabalho feito no domicílio. "O teletrabalho não se limita à residência do empregado, sendo exercido total ou parcialmente
fora da sede da empresa, de forma telemática, sempre onde a gestão de redes eletrônicas seja possível", explica Buarque.
A expectativa dos relatores envolvidos no projeto é que tal iniciativa possa melhorar a vida do trabalhador e do empresário, evitando disputas por questões legais.
“A medida pacificará o debate doutrinário sobre contornos da qualificação e do regime jurídico dessa nova modalidade de trabalho", informa Maldaner.
Fonte: InforMoney 27/7

Em todo trabalho há proveito, mas ficar só nas palavras leva à pobreza. (Provébios 14:23)
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SPED FOLHA DE PAGAMENTO ou EFD SOCIAL
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Consiste numa Folha de pagamento digital em estudos pela RFB

Página 2

Página 2

CONECTIVIDADE SOCIAL ICP
A mobilização das empresas continua
Projeto de LC nº 591/10 propõe pequena, prevalecendo à máxima de que
aumento do TETO do SIMPLES “brasileiro deixa tudo para última hora”.
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FOLHA DE PAGAMENTO DIGITAL – NOVO PROJETO DA RECEITA FEDERAL
A Receita Federal do Brasil tem um novo projeto que vai mexer com as empresas em geral e
precisamos começar a nos interar sobre este assunto: SPED FPD ou e-FOPAG.
Projeto que em Curto Prazo:
1 - Criará a Folha de Pagamento Digital;
2 - Extinguirão a folha de pagamento em meio impresso e o layout MANAD;
3 - Padronizará as rubricas de folha de pagamento e a tabela de incidências;

E que em Médio Prazo:

4 - Implantará a transmissão única de informações prestadas ao CAGED, RAIS, DIRF, GRRF, MANAD, GFIP, Folha de Pagamento, Ficha de Registro de Empregados;
5 - Implantará Cadastro Único de Trabalhadores.
Os constantes recordes de arrecadação federal divulgados na mídia dão a dimensão da evolução do fisco eletrônico e a direção aos novos projetos em 2010, dentre os quais destacamos a
Folha de Pagamento Digital - SPED FPD ou nomes alternativos como e-Fopag, e-Social ou SPED Previdenciário.
Essa fase do projeto SPED pretende integrar Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Justiça do Trabalho, Previdência Social, Receita Federal e outras entidades, principalmente as
do "sistema S", padronizando o compartilhamento das informações e uniformizando as obrigações acessórias trabalhistas e previdenciárias sobre a folha.
Não será uma tarefa fácil, pois conciliar todas as particularidades existentes entre os órgãos citados é um grande desafio. Poderão ser encontradas no portal SPED, notícias oficiais sobre este
Projeto.
Fonte: ITC e TI INSIDE 7/7

Continua baixa a procura das empresas à
CONECTIVIDADE SOCIAL ICP, que é uma
obrigação compulsória para as empresas a partir
de 1º/01/2012, já que os CERTIFICADOS atuais
gerados anteriormente em disquetes terão suas
validades finda em 31/12/2011.
A recomendação é antecipa-se na aquisição
desta nova ferramenta.

O Projeto em tramitação na câmara prevê aumento de
2,4 milhões para 3,6 milhões, equivalente a 50% do
atual TETO praticado e permitido pela legislação.
Sendo aprovado o projeto beneficiará mais de 5,2
milhões de empresas que já fazem parte do sistema.
Fonte: DCI - Diário Comercio e Indústria.

Meditação do Mês: A Verdadeira Liberdade!
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará!”

SETEMBRO/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

23/09/2011
30/09/2011
06/09/2011
05/09/2011
09/09/2011
23/09/2011
20/09/2011
15/09/2011
20/09/2011
30/09/2011
23/09/2011
20/09/2011

(João 8:32).
No dia 07 de setembro o país para e comemora a
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. Mas será que o nosso país está
mesmo independente, liberto? Se ainda o vemos preso na
corrupção parlamentar uma atrás da outra; Se ainda vemos nossa
gente passar fome e privações, e ser soterrada em moradias
precárias, sem que haja oportunidade e distribuição de renda
justa; Se pagamos a quarta maior carga tributária do mundo, com
um dos piores IDH – Índice de Desenvolvimento Humano; Se
vemos nossa juventude esvaísse nas drogas, ao tempo que as
políticas públicas são pálidas e ineficientes... A lista é grande e
gastaríamos 10 vezes todo o espaço deste jornal para relatar um
pouco das maselas deste país.
Mas JESUS CRISTO afirma: “Se pois eu, o Filho de Deus, vos
libertar, verdadeiramente sereis LIVRES”. Se nossos politicos,
nossos jovens e nosso gente dessem lugar a JESUS
verdadeiramente nas suas vidas, e deixassem a idolatria, o
pecado e as tradições vãs, teríamos a verdadeira libertação dos
males tão presente no nosso país.

OBSERVAÇÕES

Opção mensal

Credenciados

Opção mensal

Texto: Daniel Pinheiro

 TRABALHISTA – Ministério do trabalho em NOTA OFICIAL publicada no D.O.U de 01/09/2011
Resolveu alterar o prazo para o início da utilização obrigatória do REP (PONTO ELETRÔNICO), de 1º de
setembro de 2011 para 3 de outubro de 2011;
 Estadual: A partir 1/10/2011, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) irá denegar as
Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) destinadas a contribuintes que estiverem na situação de inapto;
 Federal – Fica prorrogado para o 5º (quinto) dia útil do mês de outubro de 2011 o prazo de entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo a fatos geradores ocorridos nos
meses de abril a julho de 2011;
 Federal – A Receita informa que o programa ITR2011 já está disponível no endereço:
http://www.receita.fazenda.gov.br. E o prazo encerrará à 23hs59min do dia 30/09/2011;;
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A arrecadação das receitas federais atingiu o valor de mais
de R$ 90 bilhões no mês de julho de 2011, e de R$ 555.857 bilhões no período de janeiro a julho de 2011.
Conforme divulgado dia 18/7, pela secretária-adjunta da Receita Federal, Zayda Manatta;
 Municipal – As empresas obrigadas a prestar a Declaração Mensal de Serviços (DMS) poderão fazêla até o dia 12, já que o vencimento, no dia 10, cai no sábado;

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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