
Por mais que as coisas continuem iguais aparentemente, te-
mos de nos alimentar de ideias e sonhos. Colocar em prati-

cas novas formas de pensar e fazer a vida, seja na vida pessoal 
ou em nosso trabalho. Temos de rever e planejar para não nos 
perdermos nas rotinas  cotidianas, somente apagando incêndio 
e não conseguindo avançar.

No meio das comemorações temos a obrigação de lembrá-los 
das observações para o encerramento contábil de sua empresa, 
já que no Brasil os fechamentos são analisadas anualmente. Os 
cruzamentos de analises feito pelo poder publico são imenso, é 
preciso redobrar a atenção dirigida a alguns relatórios que de-
vem ser enviados a nós no inicio de janeiro, com posição em 
31/12/2013.

Observem as necessidades:
• IRPJ e IRPF – Devemos ter o cuidado com a separação da movi-

mentação financeira da pessoa física e da pessoa jurídica, pois 
em ambos os casos temos que informar os saldos de conta 
corrente, aplicações, etc nas respectivas declarações. Lem-
brando que não há sigilo bancário, pois o governo tem acesso 
às informações de cartão de créditos e transações financeiras, 
assim como troca de bens através de cartórios;

• Toda a documentação financeira da empresa que, por ven-
tura não tenha sido enviada a contabilidade, deverá ser 
entregue com máxima urgência para evitar incorreções ou 
ausências de informações tanto na escrituração quanto nas 
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obrigações acessórias, principalmente no tocante a guias 
pagas de tributos;

• Caso a empresa não tenha recebido ou pago a taxa muni-
cipal de fiscalização e funcionamentos (alvará), deve ime-
diatamente entrar em contato com a Prefeitura para devida 
regularização.

• Obrigatório para todas as empresas o controle do Livro de 
Estoque e para tanto é necessário envio ao escritório de rela-
tórios contendo a quantidade do produto/mercadoria e seus 
respectivos valores sem ICMS. Sendo que neste relatório é im-
portante separar as mercadorias, matérias-primas, material de 
uso e consumo, etc.

• Para efeito de confronto do depto. Financeiro na empresa com 
a contabilidade, que também estará encerrando os seus de-
monstrativos anuais, necessitamos  dos saldos de duplicatas 
a receber, duplicatas a pagar, financiamentos, empréstimos, 
leasings ou qualquer outro que tenha representatividade nas 
obrigações e direitos da empresa. 
É de extrema importância que a empresa se comunique com 

a Baptistella no sentido de sanar todas as possíveis duvidas e 
esclarecer qualquer ponto antes do encerramento do ano, para 
que então haja tempo, se for o caso, se proceder com possíveis 
correções ou ajustes. Pois é desta forma que teremos mais segu-
rança e tranquilidade com as informações prestadas ao governo 
evitando transtornos futuros por divergências de informações. 

Um novo começo – Nossa equipe 
agradece a sua companhia e deseja a 

todos um Natal com muito calor e amor



L E G I S L A Ç A O
alterações  e  novidades

VOCÊ SABIA?
DOAÇÃO TRAZ BENEFICIO NO IRPF,  
VOCÊ JÁ FEZ A SUA?

Você pode destinar parte do valor devido no 
Imposto de Renda pessoa Física -IRPF que 

será entregue em abril do ano que vem para uma 
instituição que cuida de crianças e adolescentes 
da sua cidade, garantindo assim que este dinhei-
ro vá direto à quem necessita. Esta contribuição 
deve ser feita ainda neste ano para O Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente ou se preferir que a doação destine-se em 
nível estadual ou nacional, e assim ser abatida do 
imposto de renda devido (abatimento das doa-
ções em até 6% do IR devido). 

Garanta sua contribuição à milhares de crian-
ças e adolescentes, ajudando a transformar o Na-
tal de quem realmente precisa. Fale conosco se 
desejar faze-lo.

Os conceitos aqui apresentados são de 
caráter informativo. É necessário que 
seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão.

Unidade I: Contábil, Tecnologia e 
Planejamento Tributário
Rua Cleide Fonseca Mustafá, 11 – Éden
Tel.: (15) 3235 1150

Unidade II: Departamento Pessoal
Rua José Rodrigues, 43  
Jardim do Paço
Tel.: (15) 3228 9110

Editora Responsável 
Nanci Baptistella

www.baptistellacontabilidade.com.br

E-SOCIAL – PROJETO –  
EMPREGADOR E EMPREGADO

O Governo Federal  aprovou um  projeto que vai 
unificar o envio de informações pelo empregador 

em relação aos seus empregados, tendo mudanças 
drástica na operacionalidade e analise dos mesmos. 
Isto já para janeiro de 2014. Será necessário também 
validar sua folha de pagamento no sistema do gover-
no. Veja a complexidade.

E-Social: o setor Depto Pessoal  Baptistella fará um 
recadastramento de todos os colaboradores, com vá-
rias informações adicionais para atender ao E-social, tais 
como: 
• Se há casa própria, se foi financiada e qual recurso 

do FGTS,
• Se há vida conjugal, quanto tempo de convivência,
• Emprego anterior com o CNPJ da empresa,
• Exame admissional, inclusão do número do CRM do 

médico com data de expedição, etc.
Laudos Técnicos: Ergonômico – adequação do am-

biente de trabalho para minimizar os problemas com a 
saúde do trabalhador.
 PPRA – Programa que detecta e controla os riscos nas 

empresas para os colaboradores;
 PCMSO – Programa sobre a saúde dos trabalhadores 

nas empresas;
 NR1 – elaborar ordens de serviço sobre segurança e 

saúde no trabalho, dando ciência aos empregados 
por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos;

OUTRAS OBRIGAÇÕES  
E RECICLAGEM IMPORTANTES
• Menor Aprendiz: as empresas devem designar va-

gas para contratar menor aprendiz de 16 a 24 anos, 
consultar-nos. 

• Deficientes: contratação de deficientes em empre-
sas com mais de 100 colaboradores, consultar-nos.

• CIPA: Comissão interna de prevenção de acidentes 
– a empresa deve ter um ou mais pessoas para cum-
prir a obrigação sendo responsável para o atendi-
mento da segurança do colaborador, consultar-nos.

• NF de serviço: consultar-nos (Departamento Pes-
soal) se haverá retenção de INSS assim como outros 
detalhes na descrição da NF.

• Desoneração: consultar-nos sobre o código do 
NCM e o CNAE para enquadramento, para recolher 
os impostos corretamente.

• Aposentadoria: o valor a ser calculado é a base da 
sua contribuição desde 07/1994. Assim o INSS faz 
uma média de todo o período contribuído para o 
pagamento da aposentadoria.

• Pró-labore: é o valor pago aos sócios mensalmente 
(considerado o salário do sócio). Este valor também 
é a base de salário para o recebimento dos benefí-
cios no INSS ( aposentadoria).

• Todas os impostos sobre a folha de pagamento, e 
ela própria devem ser guardados separados dos li-
vros e movimentações financeiras por 30 anos. Pois 
a qualquer momento o fisco pode solicita-las.


