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Imagem ilustrativa

ESOCIAL,
AGORA
É PRA
VALER!

A

partir de 1º de julho de 2018, todas as empresas ou contribuintes do país, independentemente do faturamento,
passam a ser obrigadas a enviar as informações relativas
à firma, como o cadastro de empregador e tabelas, por meio da
plataforma digital eSocial, que reunirá dados de todos os trabalhadores em um único sistema. “Para transmitir as informações ao
novo sistema, é preciso também utilizar um certificado digital”, explica o gerente regional da Rede Integrar, Renildo Dias de Oliveira.
O eSocial é um projeto do governo federal que integra Ministério do
Trabalho, Caixa Econômica Federal, INSS e Receita Federal.
Com a implantação do eSocial, a prestação de informações
fiscais, trabalhistas e previdenciárias sobre os trabalhadores será
enviada ao governo diretamente pela plataforma, em tempo real.
A guia de recolhimento do FGTS, por exemplo, será gerada no
eSocial. Outra novidade é que o empregador terá o próprio portal
com as informações da empresa, como a quantidade de empregados ou se existe algum funcionário afastado por acidente
de trabalho, licença-maternidade ou aposentadoria especial. O
trabalhador também terá o seu portal com acesso a todos os
seus dados trabalhistas.
Segundo o gerente regional da Rede Integrar, os contadores já

fizeram ou estão fazendo para os seus clientes o que o eSocial chama de qualificação cadastral, que é validar o PIS, CPF, nome e data
de nascimento dos empregados, solicitando que os empregados façam as correções necessárias na Caixa, na Receita Federal, no INSS
ou no Ministério do Trabalho. “Em um segundo momento, o grande
impacto ocorrerá na cultura do empresariado brasileiro, que está
acostumado a informar as diversas situações trabalhistas para a
contabilidade sempre dias depois do ocorrido. Com o eSocial, ou se
obedecem os prazos ou o empresário recolhe a multa em favor do
governo, simples assim”, alerta Renildo Dias de Oliveira.
O eSocial será implantado gradualmente até janeiro de 2019.
A partir de setembro de 2018, por exemplo, já será cobrado o
envio dos dados relativos aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas, como admissões e afastamentos. Ainda
em novembro deste ano, será obrigatório o envio das folhas de
pagamento. Finalmente, em janeiro de 2019, será cobrada a substituição da guia de informações à Previdência e compensação cruzada,
quando também deverão ser enviados os dados sobre segurança e
saúde do trabalhador. “Recomendo que o empresário converse com
o seu contador, se abra para esta mudança e treine sua equipe”,
finaliza Renildo. n
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Suely Marques, presidente da Rede
Integrar, contadora, especialista em
auditoria e perita judicial contábil.
Vice-presidente de Ética
e Disciplina e Conselheira do Conselho
Regional de Contabilidade Minas Gerais
(CRC – MG).

É

com muito orgulho e satisfação que iniciei mais uma gestão da Rede Integrar, Rede de Contabilistas Consultores,
a segunda consecutiva em que assumo como presidente.
E é com muita alegria que também inicio este espaço no nosso
novo jornal da entidade que reúne profissionais de contabilidade
de Minas Gerais.
O foco do planejamento estratégico para o biênio de 2018 e 2019
é abrangente, para o fortalecimento da nossa classe, das nossas
empresas de contabilidade e para as empresas dos nossos clientes.
No início deste ano, contratamos uma profissional para secretariar as reuniões, documentos, relacionamento com os associados.

Estamos inaugurando a nossa sede, um local preparado para receber encontros e cursos.
Formamos comissões, com 4 a 8 membros em cada uma, para
novos assuntos, como: reforma do estatuto, resgate de material,
cursos e treinamentos, manual do cliente e informativo e marketing, por exemplo.
No caso do marketing, vamos fazer uma força tarefa para
unificar e trabalhar o marketing da classe. É uma ameaça não trabalharmos o marketing para a nossa profissão. Usando as ferramentas certas, garantimos visibilidade, parcerias e posicionamento de mercado. Vamos estudar e ensinar nossos associados quais
são os melhores investimentos para captação e relacionamento
com clientes.
Junto a uma equipe com muita garra, estamos otimistas para
melhorar o engajamento da nossa rede como um todo, principalmente nas participações nas reuniões quinzenais.
Conto com vocês! n
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EVENTOS

ABS18

Rede Integrar marcou presença no ABS18 n

A primeira edição do evento ABS 18 Accounting Brazil Summit, que aconteceu no dia 17 de maio, em São Paulo (capital),
reuniu 350 profissionais da área de contabilidade de todo o
Brasil. Foi um dia inteiro de palestras e debates sobre as transformações recentes da tecnologia e da economia, e como elas
estão impactando diretamente os pequenos escritórios de contabilidade. A Rede Integrar marcou presença nesse importante
encontro, com 15 associados participantes e cinco convidados.
Para participar desse evento, os associados e convidados da

Rede Integrar tiveram 50% de desconto no valor da inscrição.
“O que eu mais aprendi nesse evento, dentre outras coisas, foi
a respeito do contrato de serviços contábeis. Podemos valorizar mais os nossos serviços e deixar o cliente mais seguro com
a discriminação dos serviços contábeis e precificação individuais.
Outro destaque foram as palestras sobre técnicas de como ajudar
mais os nossos clientes, ampliando o atendimento em contabilidade consultiva”, diz a vice-presidente da Rede Integrar, Eliane
da Silva Freire Jardim. n
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ENCONTROS QUINZENAIS

Manter uma associação caminhando num mesmo ritmo é resultado de dedicação e disciplina. Para isso, a Rede Integrar promove
encontros quinzenais, entre a diretoria e os associados. É um momento importante, para conversar e se atualizar sobre as notícias
do setor, além de unificar as demandas.
Os encontros geralmente são no período da tarde, com participação de cerca de 25 profissionais associados e duração de até
uma hora e meia. Confira as datas dos próximos encontros e reserve na sua agenda!
A Rede também organiza cursos, para expandir o conhecimento,
e dois encontros festivos por ano, para confraternizar e entreter. n
AGENDA REDE INTEGRAR - REUNIÕES QUINZENAIS 2018
Julho
Agosto
Setembro

dias 4 e 18
dias 8 e 22
dias 5 e 19

Outubro
Novembro
Dezembro

dias 3, 17 e 31
dias 14 e 28
dia 12

Nova diretoria no dia da posse n
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Silva e Altair de Paula Marinho n
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SIMPLES NACIONAL

AGENDA DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

JULHO/2018
PRAZO PARA NEGOCIAR AS DÍVIDAS

AGOSTO/2018

DIA 5

DIA 6

ISSQN - BH

ISSQN - BH
Pagamento de salários
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DIA 6

Encerra em 9 julho o prazo para adesão ao Programa Especial
de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN). O Pert-SN
permitiu que as dívidas apuradas na forma do Simples Nacional
ou do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (Simei),
vencidas até 29 de dezembro de 2017, fossem renegociadas em
condições especiais. O período para adesão ao Programa foi entre
4 de junho a 9 de julho de 2018.
Na avaliação da contadora Terezinha Nazario, a concessão
desse parcelamento representou uma medida de isonomia, uma
vez que as empresas não enquadradas na sistemática do Simples também tiveram a oportunidade de regularizar seus débitos por meio do Pert convencional. “A proposta foi positiva,
visto que houve redução nos encargos legais para quitação do
débito. Porém, o período para parcelamento foi relativamente
curto, obrigando o empresário a realizar um parcelamento convencional para quitar os débitos após a competência 11/2017”,
explica Terezinha Nazario. n

Pagamento de salários

DIA 7

FGTS

FGTS

DIA 9

DIA 8

ICMS - Comércio MG

ICMS - Comércio MG

DIA 16

DIA 15

Carnê INSS-Contrib. individual

Carnê INSS-Contrib. individual

DIA 20

DIA 20

IRRF

IRRF
INSS

INSS
Simples Nacional

DIA 25
PIS/COFINS

DIA 31
IRPJ/CSLL (situações especiais)
REFIS III

DIA 24
PIS/COFINS

DIA 31
IRPJ / CSLL (situações especiais)
REFIS

