
É com muita satisfação que a Baptistella Contabi-
lidade, setor Departamento Pessoal (unidade II)  

oferece um novo serviço em recrutamento e admi-
nistração de Estagiários. Observamos a falta de mão 
de obra qualificada no mercado brasileiro, buscan-
do um processo de melhoria continua de nossos 
serviços e promovendo soluções mais adequadas 
aos nossos clientes fomos Licenciados e apoiados 
pela AGIEER Estagiários, empresa com 14 anos de 
experiência no mercado.

Atenderemos nossos clientes com processos vol-
tados para Estagiários, Trainees e Jovens Aprendi-
zes, com os serviços:

• Recrutamento & Seleção de estudantes
• Gestão de Contratos de Estágio e Aprendizes
• Seguro de vida com coberturas diferenciadas
• Acompanhamento e Aconselhamento Profissional
• Estruturação e planejamento de programas 

atração, formação e retenção de talentos
• Apoio e assessoria administrativo e legal
• Convênio com escolas e faculdades da região
O Estágio é o período de aprendizado na Empresa 

sedimentando na prática os conhecimentos adquiri-
dos na Escola, Trainees que é um tipo de cargo den-
tro da estrutura hierárquica de uma empresa onde 
o desenvolvimento profissional do funcionário é 
incentivado e os denominados, Jovens Aprendizes 
que são jovens e adolescentes que almejam desen-
volvimento e crescimento profissional. Todos estas 
formas de contratação tem sua legislação especifica.

Em breve enviaremos mais in-
formações sobre estes serviços, 
e colocamo-nos desde já a dis-
posição para esclarecimentos, 
na Baptistella Contabilidade 
unidade II.
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Pesquisa obrigatória  
 Para emPresas - ibge

Em maio iniciou o programa de pesquisa do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE temos 
de informar na área das estatísticas econômicas. 

A partir de um cadastro geral, o IBGE separa as 
empresas de acordo com o principal ramo de ati-
vidade que desenvolve, selecionando, segundo 
critérios e metodologias estatísticas, um conjun-
to de empresas para responderem à pesquisa. 

Se a sua empresa receber qualquer comunica-
do deste processo, por favor nos contate, pois 
o caráter obrigatório na prestação dessas infor-
mações, também está previsto na legislação. 

a t e n ç ã o !  i m P o r t a n t e !  e s s e n c i a l ! 
As empresas que possuem estoque não 
devem esquecer de nos informar seu 

controle no fim do mês. Esta obrigação não 
é nova, e está na mira da Receita Federal 

para combater a sonegação

De todos 
os direitos 

de uma 
mulher,  

o maior é 
ser mãe!



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

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

imPortantes regras do PeP do icms

O PEP é um programa especial de parcelamento de 
ICMS, com isso os clientes que estão com débitos 

até 31/07/2012, poderão parcelar. Pedimos o favor de 
nos procurarem URGENTE para fazermos os procedi-
mentos,  o prazo vai até 31 de maio. 

Para os débitos exigidos por meio de Auto de In-
fração e Imposição de Multa – AIIM não inscrito em 
dívida ativa, além das reduções previstas, aplicam-se 
cumulativamente os seguintes descontos sobre o va-
lor atualizado da multa punitiva:

Abaixo podemos observar o quadro com as reduções 
previstas de acordo com a quantidade de parcelas:

PARCELAS REDUÇÕES ACRÉSCIMOS 
FINANCEIROS

Multas Juros Honorários 
advocatícios

Única 75% 60% 5% valor débito

Até 24 
parcelas 50% 40% 5% valor débito 0,64% ao mês

De 25 a 60 
parcelas 50% 40% 5% valor débito 0,80% ao mês

De 61 a 120 
parcelas 50% 40% 5% valor débito 1% ao mês

 
A falta de pagamento de quatro parcelas, consecu-

tivas ou não, excetuada a primeira, é uma das hipóte-
ses de rompimento do parcelamento. O valor de cada 
prestação não pode ser inferior a R$ 500,00.

novo sistema da receita Federal 
Nada mais foge ao coNtrole do fisco

As empresas problemáticas e em situações irre-
gulares darão muito retrabalho aos profissio-

nais de contabilidade e perderão muito tempo no 
atendimento a fiscalizações, pois a Receita Federal 
colocou em prática, no fim de fevereiro, a malha 
fina eletrônica, com o intuito de que as empresas 
passem a evitar o envio de informações, através da 
DCTF, errôneas e até fraudulentas, que visem a ob-
tenção de Certidão Negativa de Débito, restituições 
e compensações indevidas e redução de débitos.

Se o contribuinte cair na malha fina, esse receberá 

um extrato de cobrança exigindo o pagamento de 
algum tributo, retificação de alguma obrigação ou o 
comparecimento para prestar esclarecimentos.

Depois da Receita Federal realizar a cobrança, o 
contribuinte pode pagar ou optar por parcelar o dé-
bito. Caso isso não ocorra, a Receita Federal inscreve 
o valor devido em dívida ativa da União e a cobrança 
é feita judicialmente.

Caso constatado a fraude, há possibilidade de apli-
cação de multa que podem chegar até 225%, além da 
apresentação ao Ministério Público da competente 
Representação Fiscal Penais contra os fraudadores.

Com essa nova tecnologia, as empresas precisam 
dar maior importância às informações enviadas a nós 
e  contribuindo de maneira adequada com o Fisco.

você sabia que é obrigatório 
discriminar na nota Fiscal  
o valor dos imPostos?

Cercada de polêmica, a nova obrigação criada em 
dezembro passado, a Lei 12741/12 estabeleceu, 

entre outras providências, que, a partir de 10.06.2013, 
os documentos fiscais ou equivalentes (Nota Fiscal e/
ou Cupom Fiscal) emitidos por ocasião da venda ao 
consumidor de mercadorias e serviços, em todo ter-
ritório nacional, deverão conter informação do valor 
aproximado correspondente à totalidade dos tributos 
federais, estaduais e municipais, tais como: ICMS, IPI, 
ISS, IOF, PIS E COFINS, cuja incidência influi na forma-
ção dos respectivos preços de venda. E deve ser afi-
xado em um local visível do estabelecimento, ou por 
qualquer outro meio eletrônico ou impresso.

Deve lembrar que sempre que o pagamento de 
pessoal constituir item de custo direto do serviço ou 
produto fornecido ao consumidor, deve ser divulga-
da, ainda, a contribuição previdenciária dos empre-
gados e dos empregadores incidente, alocada ao ser-
viço ou produto.

Em fase experimental as grandes magazine Lojas 
Riachuelo, Lojas Renner já estão em ação. o Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário-IBPT pôs à dis-
posição dos varejistas as alíquotas para o cálculo dos 
impostos dos produtos seguindo a nomenclatura do 
Mercosul (NCM).

 Porem todos reclamam da dificuldade, segundo o 
consultor Clóvis Panzarini, que foi coordenador da Fa-
zenda, afirma.

“O objetivo da lei é nobre, mas a complexidade do 
sistema tributário brasileiro não permite que se expli-
cite de maneira minimamente confiável a carga tribu-
tária embutida no preço”. Vamos acompanhar.


