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IOB Perguntas e Respostas

Programa de Regularização Tributária (PRT)
»Débitos excluídos do PRT
1) Quais tipos de débitos não
poderão ser liquidados no Programa de Regularização Tributária (PRT)?
Não poderão ser liquidados no
PRT os seguintes débitos:
a) apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
Devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional); e
b) apurados na forma do regime unificado de pagamento de
tributos, de contribuições e dos
demais encargos do empregador
doméstico (Simples Doméstico).
(Portaria PGFN nº 152/2017,
art. 2º; Instrução Normativa RFB
1.687/2017, art. 1º)
»Inclusão no PRT
2) Quais os débitos que poderão ser incluídos no Programa de
Regularização Tributária (PRT)?
Poderão ser incluídos no PRT, entre outros, os débitos decorrentes
das seguintes contribuições previdenciárias:
a) das empresas incidentes
sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço;
b) dos trabalhadores incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
c) dos empregadores domésticos anterior à instituição do
Simples Doméstico;
d) das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos (Senai, Senac,
Sesc, Sesi, Sebrae, Sest, Senat,
Sescoop, etc.);
e) das contribuições instituídas
a título de substituição (contribuição previdenciária sobre

de lançamento de ofício.
(Medida Provisória nº
766/2017, art. 1º, § 1º)

a produção rural do produtor
rural pessoa física e jurídica, da
agroindústria e a contribuição de
5% da associação desportiva que
mantém clube de futebol);
f ) demais débitos administrados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) e pela
Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
No âmbito da PGFN, também
poderão ser incluídos os débitos
decorrentes de contribuições
sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001, ou seja:
a) em caso de despedida de
empregado sem justa causa - 10%
sobre o montante de todos os
depósitos referentes ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), devidos durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis
às contas vinculadas;
b) mensalmente - 0,5% sobre
a remuneração devida, no mês
anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata
a Lei nº 8.036/1990, art. 15. Lembre-se que esta contribuição foi
devida em relação à remuneração

relativa aos meses entre jan/2002
e dez/2006. No âmbito da RFB, os
débitos provenientes de lançamentos de ofício efetuados após
30.11.2016 poderão ser liquidados na forma do PRT, desde que
o requerimento de adesão se dê
no período de 1º.02 a 31.05.2017
e o tributo lançado tenha vencimento legal até 30.11.2016.
(Medida Provisória nº 766/2017,
art. 1º, § 1º; Portaria PGFN nº
152/2017, art. 2º; Instrução Normativa RFB 1.687/2017, art. 1º)
»Objetivo
3) Qual é o objetivo do Programa
de Regularização Tributária (PRT)?
O PRT perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e
a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), instituído pela
Medida Provisória nº 766/2017,
tem por objetivo quitar débitos
de natureza tributária ou não tributária, vencidos até 30.11.2016,
de pessoas físicas e jurídicas, inclusive objeto de parcelamentos
anteriores rescindidos ou ativos,
em discussão administrativa ou
judicial, ou ainda provenientes

»Prazo
4) Qual é o prazo de adesão ao
Programa de Regularização
Tributária (PRT)?
A adesão ao PRT, no âmbito
da Receita Federal do Brasil (RFB),
será feita mediante requerimento, protocolado exclusivamente
no site da RFB na Internet, no
endereço <http://www.rfb.gov.
br>, a partir do dia 1º.02.2017
até o dia 31.05.2017; e no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), será
efetuada mediante requerimento
feito exclusivamente no site da
PGFN, <http://www.pgfn.gov.
br>, no Portal e-CAC PGFN, opção “Programa de Regularização
Tributária”, disponível no menu
“Benefício Fiscal”, observando-se
os seguintes períodos:
a) de 06.03 a 03.07.2017, para
o parcelamento de débitos previdenciários incluindo terceiros; e
b) de 06.02 a 05.06.2017,
para o parcelamento dos demais
débitos administrados pela PGFN.
A adesão ao parcelamento das
contribuições sociais (FGTS) instituídas pela Lei Complementar
nº 110/2001 deverá ser realizada
nas agências da Caixa Econômica
Federal (Caixa), localizadas na Unidade da Federação na qual esteja
localizado o estabelecimento do
empregador solicitante, no período de 06.03 a 03.07.2017.
(Medida Provisória nº
766/2017, art. 1º, § 2º; Instrução
Normativa RFB 1.687/2017, art. 3º;
Portaria PGFN nº 152/2017, art. 4º)

ATENÇÃO AO FERIADO!
Nos dias 15 e 16 de junho não haverá expediente na Almeida, Porto
devido ao feriado de Corpus Christi e emenda.

Fonte: Boletim IOB
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Trabalhista - Alterada a CLT para definir as regras de rateio da gorjeta
cobrada em bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares
Publicada em 14.03.2017 - 08:26
A Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT - Decreto-Lei
nº 5.452/1943 ) teve seu art. 457 alterado para disciplinar
o rateio, entre empregados, da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Assim, considera-se gorjeta não só a importância
espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como
também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou
adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos
empregados. Referida gorjeta não constitui receita própria
dos empregadores, sendo destinada aos trabalhadores e
será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio
definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Inexistindo previsão em convenção ou acordo coletivo de
trabalho, os critérios de rateio e distribuição da gorjeta e os
percentuais de retenção descritos nas letras “a” e “b” adiante
serão definidos em assembleia geral dos trabalhadores, na
forma do art. 612 da CLT .
As empresas que cobrarem a gorjeta deverão:
a) para as empresas inscritas em regime de tributação
federal diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 20% da arrecadação
correspondente, mediante previsão em convenção ou
acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à
remuneração dos empregados, devendo o valor remanescente ser revertido integralmente em favor do trabalhador;

b) para as empresas não inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la na respectiva nota de
consumo, facultada a retenção de até 33% da arrecadação
correspondente, mediante previsão em convenção ou
acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua
integração à remuneração dos empregados, devendo o
valor remanescente ser revertido integralmente em favor
do trabalhador; e
c) anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) e no contracheque de seus empregados o salário
contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjeta.
A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus critérios definidos em
convenção ou acordo coletivo de trabalho, facultada a
retenção nos parâmetros descritos nas letras “a” e “b”.
As empresas deverão anotar na CTPS de seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referente
aos últimos 12 meses.
Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta, desde
que cobrada por mais de 12 meses, essa se incorporará
ao salário do empregado, tendo como base a média dos
últimos 12 meses, salvo o estabelecido em convenção ou
acordo coletivo de trabalho.
Para empresas com mais de 60 empregados, será
constituída comissão de empregados, mediante previsão
em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para acom-

panhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e
distribuição da gorjeta, sendo que os representantes da
comissão serão eleitos em assembleia geral convocada
para esse fim pelo sindicato laboral e gozarão de garantia
de emprego vinculada ao desempenho das funções para que
foram eleitos, e, para as demais empresas, será constituída
comissão intersindical para o referido fim.
No caso de descumprimento das regras de custeio e
rateio da gorjeta cobrada como adicional nas despesas ou
entregue diretamente pelo consumidor ao empregado,
previstos em convenção ou acordo coletivo de trabalho,
bem como na hipótese de inobservância das disposições das
letras “a”, “b” e “c”, e da incorporação no salário da média das
gorjetas no caso de cessação de sua cobrança, o empregador
pagará ao trabalhador prejudicado, a título de multa, o valor
correspondente a 1/30 da média da gorjeta por dia de atraso, limitada ao piso da categoria, assegurados em qualquer
hipótese o contraditório e a ampla defesa, observando-se
que a limitação prevista será triplicada caso o empregador
seja reincidente. Considera-se reincidente o empregador
que, durante o período de 12 meses, descumpre as regras
ora descritas por mais de 60 dias.
As medidas ora descritas entrarão em vigor após decorridos 60 dias contados de 14.03.2017.
(Lei nº 13.419/2017 - DOU 1 de 14.03.2017)
Fonte: Editorial IOB

Lei Nº 13420 de 13/03/2017
Publicado no DO em 14 mar 2017
Altera dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
incentivar a formação técnico-profissional de
adolescentes e jovens em áreas relacionadas
à gestão e prática de atividades desportivas
e à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, à organização e à promoção de
eventos esportivos e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei objetiva incentivar a formação técnico-profissional de adolescentes
e jovens em áreas relacionadas à gestão e
prática de atividades desportivas e à prestação de serviços relacionados à infraestrutura,
à organização e à promoção de eventos
esportivos.
Art. 2º O § 2º do art. 428 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 428. .....
§ 2º Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora.
.....” (NR)
Art. 3º (VETADO).
Art. 4º O art. 430 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 430. .....
III - entidades de prática desportiva das
diversas modalidades filiadas ao Sistema
Nacional do Desporto e aos Sistemas de
Desporto dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
.....
§ 3º O Ministério do Trabalho fixará normas para avaliação da competência das
entidades mencionadas nos incisos II e III
deste artigo.
§ 4º As entidades mencionadas nos incisos
II e III deste artigo deverão cadastrar seus

cursos, turmas e aprendizes matriculados no
Ministério do Trabalho.
§ 5º As entidades mencionadas neste
artigo poderão firmar parcerias entre si
para o desenvolvimento dos programas de
aprendizagem, conforme regulamento.” (NR)
Art. 5º O art. 431 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 431. A contratação do aprendiz
poderá ser efetivada pela empresa onde se
realizará a aprendizagem ou pelas entidades
mencionadas nos incisos II e III do art. 430,
caso em que não gera vínculo de emprego
com a empresa tomadora dos serviços.
.....” (NR)
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de março de 2017; 196º da
Independência e 129º da República.
Michel Temer
Ronaldo Nogueira de Oliveira
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Medida Provisória Nº 761, de 22 de dezembro de 2016

Altera o Programa de que trata a Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015, para denominá-lo Programa Seguro-Emprego e para prorrogar seu prazo de vigência.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com
força de lei:
Art. 1º O Programa de Proteção ao Emprego
- PPE, instituído pela Lei nº 13.189, de 19 de
novembro de 2015, passa ser denominado
Programa Seguro-Emprego - PSE, como
política pública de emprego ativa.
Parágrafo único. Os trabalhos técnico-administrativos do PSE cabem ao Ministério do
Trabalho, observada a regulamentação por meio
de ato do Poder Executivo federal.
Art. 2º A ementa da Lei nº 13.189, de 2015,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Institui o Programa Seguro-Emprego
- PSE.”
Art. 3º A Lei nº 13.189, de 2015, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Fica instituído o Programa Seguro-Emprego - PSE, com os seguintes objetivos:
.............................................................
Parágrafo único. O PSE consiste em ação
para auxiliar os trabalhadores na preservação do
emprego, nos termos do inciso II do caput do art.
2º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.” (NR)
“Art. 2º Podem aderir ao PSE as empresas
de todos os setores em situação de dificuldade
econômico-financeira que celebrarem acordo
coletivo de trabalho específico de redução
de jornada e de salário.
§ 1º A adesão ao PSE pode ser feita junto
ao Ministério do Trabalho, até o dia 31 de
dezembro de 2017, observado o prazo máximo
de permanência de vinte e quatro meses, na forma
definida em regulamento, respeitada a data de
extinção do Programa.
§ 2º Tem prioridade de adesão a empresa
que demonstre observar a cota de pessoas com
deficiência, as microempresas e empresas de
pequeno porte, observados os critérios definidos
pelo Poder Executivo federal.
§ 3º As microempresas e as empresas de pequeno porte que aderirem ao PSE poderão contar
com o apoio técnico do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae.” (NR)
“Art. 3º Poderão aderir ao PSE as empresas
que se enquadrem nas condições estabelecidas
pelo Comitê do Programa de Proteção ao Emprego,
criado pelo Decreto nº 8.479, de 6 de julho de
2015, independentemente do setor econômico,
e que cumprirem os seguintes requisitos:
.............................................................
II - apresentar, ao Ministério do Trabalho,
solicitação de adesão ao PSE;
.............................................................
VI - comprovar a situação de dificuldade
econômico-financeira, fundamentada no Indicador Líquido de Empregos - ILE, considerando-se

nesta situação a empresa cujo ILE seja igual ou
inferior ao percentual a ser definido em ato do
Poder Executivo federal, apurado com base nas
informações disponíveis no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, consistindo
o ILE no percentual representado pela diferença
entre admissões e demissões acumulada nos doze
meses anteriores ao da solicitação de adesão ao
PSE dividida pelo número de empregados no mês
anterior ao início desse período.
.............................................................
§ 2º A regularidade de que trata o inciso V do
caput deverá ser observada durante o período de
adesão ao PSE, como condição para permanência
no Programa.
§ 3º No cálculo do indicador de que trata
o inciso VI do caput, não serão computados os
eventos de transferência por entrada, de transferência por saída e de admissão ou desligamento
de aprendizes.” (NR)
“Art. 4º Os empregados de empresas que aderirem ao PSE e que tiverem o seu salário reduzido,
nos termos do art. 5º, fazem jus à compensação
pecuniária equivalente a cinquenta por cento do
valor da redução salarial e limitada a sessenta e
cinco por cento do valor máximo da parcela do
seguro-desemprego, enquanto perdurar o período
de redução temporária da jornada de trabalho.
.........................................................” (NR)
“Art. 5º O acordo coletivo de trabalho
específico para adesão ao PSE, celebrado
entre a empresa e o sindicato de trabalhadores representativo da categoria da
atividade econômica preponderante da
empresa, pode reduzir em até trinta por
cento a jornada e o salário.
§ 1º .......................................................
IV - período pretendido de adesão ao PSE e
de redução temporária da jornada de trabalho,
que deve ter duração de até seis meses, podendo
ser prorrogado por períodos de seis meses, desde
que o período total não ultrapasse vinte e quatro
meses;
.............................................................
VI - constituição de comissão paritária,
composta por representantes do empregador e
dos empregados abrangidos pelo PSE, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do acordo e do
Programa, exceto nas microempresas e empresas
de pequeno porte.
§ 2º O acordo coletivo de trabalho específico
de que trata este artigo não disporá sobre outras
condições de trabalho que não aquelas decorrentes da adesão ao PSE.
.............................................................
§ 7º Para fins do disposto no § 4º, cada microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
demonstrar individualmente o cumprimento dos
requisitos exigidos para adesão ao PSE.

Tabela de Imposto de Renda
Retido na Fonte
(Válida a partir de abril/2015)
BASE DE CÁLCULO EM R$
Até R$ 1.903,98

ALÍQUOTA

PARC. DEDUZIR

Isento

-

De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65

7,5%

R$ 142,80

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05

15%

R$ 354,80

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68

22,5%

R$ 636,13

Acima de R$ 4.664,68

27,5%

R$ 869,36

Deduções:

- Abatimento por dependente R$189,59
- Pensão Alimentícia
- Valor da contribuição previdenciária paga no mês

............................................................
§ 9º O número total de trabalhadores e de
setores abrangidos pelo Programa de que tratam
os incisos I e II do § 1º e a redução do percentual de
que trata o inciso III do § 1º poderão ser alterados
durante o período de adesão ao Programa, dispensada a formalização de termo aditivo ao acordo,
observados os critérios a serem estabelecidos em
ato do Poder Executivo federal.” (NR)
“Art. 6º A empresa que aderir ao PSE fica
proibida de:
I - dispensar arbitrariamente ou sem justa
causa os empregados que tiverem sua jornada
de trabalho temporariamente reduzida enquanto
vigorar a adesão ao PSE e, após o seu término,
durante o prazo equivalente a um terço do período
de adesão; e
II - .......................................................
c) efetivação de estagiário;
d) contratação de pessoas com deficiência; e
e) contratação de egresso dos sistemas prisional e de medidas socioeducativas.
§ 1º Nas hipóteses de contratação previstas no
inciso II do caput, o empregado deve ser abrangido
pelo acordo coletivo de trabalho específico.
........................................................” (NR)
“Art. 7º A empresa pode denunciar o PSE
a qualquer momento, desde que comunique o
ato ao sindicato que celebrou o acordo coletivo
de trabalho específico, aos seus trabalhadores
e ao Poder Executivo federal, com antecedência
mínima de trinta dias, demonstrando as razões
e a superação da situação de dificuldade econômico-financeira.
............................................................
§ 2º Deve ser mantida a garantia de emprego,
nos termos da adesão original ao PSE e aos seus
acréscimos.
§ 3º Somente após seis meses da denúncia,
pode a empresa aderir novamente ao PSE, caso
demonstre que enfrenta nova situação de dificuldade econômico-financeira.” (NR)
“Art. 8º Fica excluída do PSE e impedida de
aderir ao Programa novamente a empresa que:
..............................................................
II - cometer fraude no âmbito do PSE, assim
entendida como a situação em que empresa
obtiver, para si ou para outrem, vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, relativamente
ao Programa, como atos praticados quanto à
burla das condições e dos critérios para adesão
e permanência no Programa, fornecimento de
informações não verídicas, apresentação de
documentos falsos ou desvio dos recursos da
compensação financeira do Programa destinada
aos empregados abrangidos; ou
..............................................................

Salário Mínimo

§ 1º A empresa que descumprir o acordo
coletivo ou as normas relativas ao PSE fica
obrigada a restituir ao FAT os recursos recebidos,
devidamente corrigidos, e a pagar multa administrativa correspondente a cem por cento desse
valor, calculada em dobro no caso de fraude, a ser
aplicada conforme o Título VII da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e revertida ao FAT.
.................................................................
§ 3º Para fins da correção dos recursos de
que trata o § 1º, o valor a ser restituído ao FAT,
por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos
federais, calculada na forma de capitalização
simples, ou seja, pela soma aritmética dos valores
mensais da taxa Selic, adicionando-se um por
cento no último mês de atualização e utilizandose para o cálculo do débito o Sistema Débito Web
disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas da União.” (NR)
“Art. 11. O PSE extingue-se em 31 de dezembro de 2018.” (NR)
“Art. 11-A. Até o final do mês de fevereiro dos
anos de 2017 e de 2018, o Poder Executivo federal
estabelecerá o limite máximo anual para as
despesas totais do PSE, observados os parâmetros
econômicos oficiais utilizados na gestão fiscal.
§ 1º Para fins de estimativa do cálculo das
despesas totais referidas no caput, será considerado o somatório do estoque de benefícios
concedidos com os novos benefícios a serem
desembolsados no exercício.
§ 2º A gestão fiscal de que trata o caput
compreende a elaboração dos orçamentos anuais
e as avaliações de receitas e despesas para cumprimento do art. 9º da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000.
§ 3º O Poder Executivo federal, por meio de
regulamento, poderá fixar orçamento do PSE
dedicado exclusivamente a microempresas e
empresas de pequeno porte.” (NR)
“Art. 11-B. O Ministério do Trabalho enviará
semestralmente, pelo período de duração do PSE,
aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e à Casa Civil da Presidência da República, informações que permitam
avaliar a efetividade do PSE como política pública
em relação aos objetivos pretendidos.” (NR)
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 2016; 195º da
Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Ronaldo Nogueira de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU
de 23.12.2016

Tabela - Vigente a partir 1º de janeiro de 2017
Salário de Contribuição (R$)

O Salário Mínimo federal a partir
de 1º de janeiro de 2017 é de R$ 937,00
Estado de SP - 1ª faixa................R$ 1.076,20
Estado de SP - 2ª faixa................R$ 1.094,50
O piso estadual é vigente a partir de 1º de abril de 2017.
Até o fechamento desta edição não havia sido publicada
informação sobre a nova tabela de IR.

Até R$ 1.659,38
De R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66
De R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31

Alíquota p/ fins de
recolhimento ao INSS
8%
9%
11%

Teto: R$ 608,44
Teto: R$ 608,44, valor máximo a ser descontado. Válido
para funcionário e Contribuintes Individuais (autônomos)

Salário Família
Teto

A receber

Salário até R$ 859,88

R$ 44,09

Salário de R$ 859,89 até R$ 1.292,43

R$ 31,07

Agenda
- Vencimentos das obrigações
05/05 –
05/05 –
15/05 –
		
19/05 –
19/05 –
19/05 –
19/05 –
19/05 –
19/05 –

Guias do FGTS
Simples Doméstico
Carnê INSS (contribuintes
individuais) exceto doméstico
INSS
INSS sobre Receita Bruta
Paes – INSS
Paex – INSS
IRRF
4,65 % (Lei 10.833)

22/05 –
22/05 –
22/05 –
		
22/05 –
25/05 –
25/05 –
25/05 –
31/05 –
31/05 –

ISSQN (S.J.Campos)
Simples Nacional
Regime Especial de Tributação
(Patrimônio de Afetação)
ICMS de acordo com o CNAE
IPI
COFINS
PIS
Paes – Receita Federal
Carnê Leão

31/05 – Contribuição Social e IRPJ
		 Lucro Presumido - 2ª Cota referente
		 ao 1º trimestre/2017
31/05 – Parcelamento Especial – Simples
		 Nacional (INSS, Receita Federal e PGFN)
31/05 – Contribuição Social e IRPJ - Lucro Real
		Mensal
31/05 – Parcelamento da Lei 11941
31/05 – Parcelamento da Lei 12996

ATENÇÃO! Confira a agenda e tabelas em nosso site: www.aporto.com.br

A Almeida, Porto e Associados atua no Vale do Paraíba, Litoral Norte e demais
cidades, com prestação de serviços setorizada e especializada conforme porte e
complexidade de cada empresa.
Serviços eficientes e soluções adequadas com:
• Consultoria e Assessoria Contábil,
Fiscal, Trabalhista, Tributária e Societária;
• Serviços especializados em conformidade com o SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital;
		 - ECD – Escrituração Contábil
				 Digital;
		 - EFD – Escrituração Fiscal Digital
		 (ICMS – IPI);
		 - FCONT – Escrituração de Controle
		 Fiscal Contábil de Transição;
		 - EFD – Contribuições;
		 - ECF – Escrituração Contábil
				 Fiscal;

		 - NFe – Nota Fiscal Eletrônica;
		 - CT-e – Conhecimento de
				 Transporte Eletrônico;
		 - NFS-e – Nota Fiscal de Serviços
		 Eletrônica;
		 - eSocial;
• Assessoria In Company;
• Outsourcing;
• Expertise para constituição de empresas nacionais e multinacionais;
• Atendimento em inglês;
• Planejamento Tributário;
• Consultoria para serviços específicos e personalizados conforme a
necessidade do Cliente.

Almeida, Porto & Associados Ltda • Av. Francisco José Longo, 662 • São José dos Campos - SP • CEP 12245-000
Tel. +55 (12) 2139-5199 • aporto@aporto.com.br • www.aporto.com.br

Confira os e-mails
dos departamentos:

Geral
aporto@aporto.com.br
		
Depto. Pessoal
pessoal@aporto.com.br
Depto. Fiscal

solange@aporto.com.br

Depto. Contábil

kelly@aporto.com.br
karina@aporto.com.br

Depto. Comercial

acarlos@aporto.com.br

Depto. Financeiro

financeiro@aporto.com.br

Depto. de Legalização
de Empresas

Setor
Qualidade/Office 2 CRM

acarlos@aporto.com.br
bruno@aporto.com.br

pollyana@aporto.com.br

SE / Entrega de Documentos

lucas@aporto.com.br

Depto. de Tributos e Processos

laura@aporto.com.br

Este espaço visa facilitar a realização de negócios entre os clientes da Almeida, Porto & Associados. As empresas em questão terão
conhecimento da existência e área de atuação umas das outras, facilitando assim futuros negócios e parcerias.
Caso haja interesse da sua empresa, entre em contato por e-mail: pollyana@aporto.com.br ou por telefone (12) 2139-5100.

Informativo de circulação interna para clientes da Almeida, Porto & Associados
Edição, redação e editoração eletrônica: AB&G - Associados Comunicação e Marketing S/C Ltda
Jornalista Responsável: Marília Rocha - MTB 36658

