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1 - MATÉRIAS FEDERAIS  
 
 
 
 
DACON – PRORROGADO PARA O DIA 
07.10.2011 O PRAZO DE ENTREGA DOS 
MESES DE ABRIL A JULHO DE 2011 
 
 

onforme Instrução Normativa RFB nº 
1.178/2011, foi prorrogado para o dia 
07.10.2011 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. Esse novo prazo 
também é aplicável aos casos de extinção, 
incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total que 
ocorrerem nos meses de abril a julho de 2011. 
 
Observe-se, ainda, que ficam dispensadas da 
apresentação do Dacon as pessoas jurídicas ainda não 
inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) desde o mês em que foram registrados seus 
atos constitutivos até o mês anterior àquele em que 
foi efetivada a inscrição. 
 
Fonte: Editorial IOB 
 
 
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  DCTF 
 

Foi publicado no Diário Oficial da União, a Instrução 
Normativa RFB nº 1.177/2011, que alterou a 

Instrução Normativa RFB nº 1.110/2010, que 
dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais (DCTF). 

Dentre outras alterações ficam dispensados da 
entrega da DCTF: 

• Os órgãos públicos da administração direta da 
União; 

• Os representantes comerciais, corretores, 
leiloeiros, despachantes e demais pessoas 
físicas que exerçam exclusivamente a 
representação comercial autônoma sem 
relação de emprego, e que desempenhem, em 
caráter não eventual por conta de uma ou 
mais pessoas; 

• As autarquias e as fundações públicas 
federais instituídas e mantidas pela 
administração pública federal, em relação aos 
fatos geradores que ocorrerem até dezembro 
de 2011.  

Os órgãos públicos da administração direta da União 
deverão prestar as informações referentes aos 
tributos relativas a fatos geradores que ocorrerem a 
partir de 1º de janeiro de 2012, nos mesmos prazos 
previstos para a entrega da DCTF, por meio de 
modelo específico a ser disponibilizado pela RFB. 

A retificação de valores informados na DCTF, que 
resulte em alteração do montante do débito já 
enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de 
débito que tenha sido objeto de exame em 
procedimento de fiscalização, somente poderá ser 
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova 

C 
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inequívoca da ocorrência de erro de fato no 
preenchimento da declaração e enquanto não extinto 
o crédito tributário. 

 
Fonte: Editorial IOB 
 
 
PESSOA FISICA TEM NOVO PRAZO PARA 
PRESTAR INFORMAÇÕES DE 
CONSOLIDAÇÃO. 
 

A Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita 
Federal reabriram o prazo para que o contribuinte 
pessoa física, optante pelo parcelamento especial de 
que trata a Lei 11.941/2009, preste as informações 
necessárias à consolidação das respectivas 
modalidades. 

O novo prazo vai de 10 a 31 de agosto de 2011. Para 
este procedimento, a pessoa física deve efetuar o 
pagamento, até 3 dias úteis antes da consolidação, de 
todas as prestações devidas, inclusive a referente ao 
mês de agosto de 2011. 

 
 
GOVERNO QUER RESTRINGIR ADESÃO DE 
EMPRESAS AO PROGRAMA DE 
PARCELAMENTO. 
 

O governo estuda uma fórmula para impedir 
empresas sem capacidade efetiva de pagamento de 
aderir a programas de parcelamento de débitos em 
atraso. A participação de empresas saudáveis aos 
benefícios do refinanciamento de tributos também 
será analisada e dificultada, segundo a Agência 
Brasil. 

A iniciativa será baseada em metodologias de análise 
financeira e análise de balanços. 

 "O parcelamento deverá ser aderente à 
capacidade de pagamento efetivo das empresas”. 

Apenas em junho, a antecipação de parcelas das 
dívidas do chamado Refis da Crise, instituído pela 
Lei 11.941, chegou a quase 1.000% (998,72%), na 
comparação com o mesmo período de 2010.  

Ou seja, enquanto em 2010 o valor atingiu R$ 615 
milhões, neste ano, o montante passou para R$ 6,757 
bilhões. 

Ainda conforme a Agência Brasil, o montante ainda 
é pequeno, se comparado à dívida total dos débitos 
das empresas, que, de acordo com dados da própria 
Receita Federal, está estimada em R$ 364 bilhões. 

Filtro 

Para evitar a permanência de empresas que não 
tenham quitado devidamente seus débitos nos 
diversos programas de refinanciamento de dívidas da 
Receita, o secretário defende ainda o 
desenvolvimento de uma espécie de filtro. 

No momento de crise, tivemos dois programas de 
parcelamento, dado o momento de dificuldade em 
que se encontrava o setor produtivo. 

 Na ocasião, o desenvolvimento de medidas 
excepcionais se fizeram necessárias. 

Mesmo em situações de crise, o sistema deve ser 
aperfeiçoado, para que possa contemplar com 
parcelamentos apenas as empresas que passarem por 
dificuldades. 
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Prazos 

Apesar de não saber quando tal projeto de 
aperfeiçoamento de regras será finalizado, o 
secretário defende a apresentação de uma solução até 
o fim deste ano. “Aperfeiçoaremos a metodologia 
para o futuro sem alterar o passado, já que não é 
possível mudar os direitos já adquiridos”. 

Fonte: Infomoney 
 
 
DIMOF – APROVADA A VERSÃO 2.0 DO 
PROGRAMA GERADOR DA DECLARAÇÃO. 
 
 

Está disponível para download no site da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) a versão 2.0 do 
programa gerador da Declaração de Informações 
sobre Movimentação Financeira (Dimof), a ser 
utilizado na prestação de informações sobre 
movimentação financeira realizada a partir do ano-
calendário de 2011. Instrução Normativa RFB nº 
1.168/2011 - DOU 1 de 30.06.2011 

Fonte: LegisWeb 
 
 
2 - MATÉRIAS ESTADUAIS 
 
 
COMISSÃO APROVA NOVAS REGRAS PARA 
ISS E ICMS DE OPTANTES DO SIMPLES 
NACIONAL 
 

 Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio aprovou  o Projeto de 
Lei Complementar 586/10, que altera a 

forma de recolhimento de Imposto sobre Serviços 
(ISS) e de Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) nos casos em que a arrecadação 
desses tributos foge à regra contida no Simples 
Nacional.  

A proposta altera a Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas (Lei Complementar 123/06). 

No caso do ISS, o texto aprovado altera a legislação 
em vigor para limitar as exceções que permitem 
recolher o tributo à parte do Simples Nacional 
somente nos casos listados na Lei Complementar 
116/03, que apresenta as hipóteses nas quais o ISS 
não será devido no local do estabelecimento ou no 
domicílio do prestador.  

Atualmente, a legislação tributária prevê exceção 
para o recolhimento à parte do ISS nos casos de 
serviços sujeitos à substituição tributária ou à 
retenção na fonte.  

O que apresentou parecer favorável, a nova redação 
pretende corrigir distorções na legislação fiscal que 
representam aumento da carga tributária das 
empresas optantes do Simples Nacional em relação a 
ISS e ICMS. 

Há casos em que municípios estariam estabelecendo 
hipóteses de retenção de ISS que, além de serem 
diferentes das relacionadas na Lei Complementar 
116/03, estariam utilizando alíquotas superiores às 
estabelecidas no Simples Nacional para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, 
onerando ainda mais esses importantes agentes 
econômicos. 

Atualmente, a opção pelo Simples Nacional implica 
o recolhimento mensal, mediante documento único A 
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de arrecadação, de vários impostos (Imposto de 
Renda, IPI, CSLL,Cofins, PIS, contribuição 
previdenciária patronal, ICMS e do ISS) sem, no 
entanto, excluir a possibilidade de incidência de 
outras formas de tributação em razão de situações 
específicas. 

 

ICMS 

A proposta também altera a legislação vigente em 
relação ao ICMS recolhido à parte de empresas 
optantes pelo Simples nos casos de substituição 
tributária.  

O texto aprovado determina que a cobrança do 
tributo de forma antecipada nas barreiras fiscais 
quando da entrada do produto em outro estado da 
federação, por meio da aplicação da diferença entre a 
alíquota interna e a alíquota interestadual para o 
produto, deve seguir as alíquotas do ICMS aplicáveis 
às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. 

A justificativa foi por meio da qual critica a prática 
de muitos estados e municípios que se valem dos 
institutos da substituição tributária e da retenção na 
fonte para aplicar alíquotas de ICMS maiores do que 
as estabelecidas pelo Simples Nacional. 

 

Tramitação 

 

O projeto ainda será analisado pelas comissões de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. Depois, segue para o Plenário. 

Fonte: Agência Câmara 

3 - MATÉRIAS MUNICIPAIS 
 
 

NFS-e - ALTERADA A TABELA DE 
CÓDIGOS DE SERVIÇOS. 
 
 

 Secretária Municipal de Fazenda, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação, e 

 
Considerando a necessidade de aprimoramento e 
evolução da Tabela de Códigos de Serviços usada 
pelo sistema da NFS-e - NOTA CARIOCA, 
Resolve: 
 
Art. 1º Ficam acrescidos à Tabela de Códigos de 
Serviços que constitui o Anexo 2 da Resolução SMF 
nº 2.617, de 17 de maio de 2010, os seguintes 
códigos de serviços e respectivas descrições: 
 
I - 07.02.71 - execução de obra de construção civil, 
hidráulica, elétrica ou semelhante, visando a 
construção de hotel, pousada, resort e albergue; ou 
visando a construção de hotel-residência situado na 
Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do 
Porto ou na Área de Especial Interesse Urbanístico 
da Região do Centro, nos termos, respectivamente, 
da Lei Complementar nº 101, de 23 de novembro de 
2009, e da Lei nº 2.236, de 14 de outubro de 1994 - 
alíquota reduzida pela Lei nº 5.230, de 25 de 
novembro de 2010; 
 
II - 07.05.41 - reparação, conservação ou reforma de 
edifício, estrada, ponte, porto ou congênere, visando 
a reconversão de hotel, pousada, resort e albergue; ou 
visando a reconversão de hotel-residência situado na 
Área de Especial Interesse Urbanístico da Região do 

A 
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Porto ou na Área de Especial Interesse Urbanístico 
da Região do Centro, nos termos, respectivamente, 
da Lei Complementar nº 101, de 23 de novembro de 
2009, e da Lei nº 2.236, de 14 de outubro de 1994 - 
alíquota reduzida pela Lei nº 5.230, de 25 de 
novembro de 2010. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação 
 
Fonte: Editorial IOB 
 
 
 
4 - MATÉRIAS TRABALHISTAS 
 
 

NOVA TABELA DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS: PORTARIA REAJUSTA 
PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO 
INSS. 

s ministérios da Previdência Social e da 
Fazenda publicaram no Diário Oficial da 
União (DOU), do dia 15/07/11, a portaria 

conjunta nº 407 que reajusta o valor dos benefícios 
acima do piso previdenciário de 6,41% para 6, 47 % 
e altera o teto do salário-de-contribuição e do salário-
de-benefício de R$ 3.689,66 para R$ 3.691,74. 

 Em média o reajuste será de R$ 0,65 para benefícios 
que tinham valor superior ao salário mínimo em 
dezembro de 2010. 

A portaria estabelece também as novas  alíquotas de 
contribuição do INSS dos trabalhadores empregados, 
domésticos e trabalhadores avulsos : 

 As alíquotas são de 8% para aqueles que ganham 
até R$ 1.107,52; 

de 9% para quem ganha entre R$ 1.107,53 e R$ 
1.845,87;  

e de 11% para os que ganham entre R$ 1.845,88 e 
R$ 3.691,74. 

Os benefícios terão reajuste retroativo a janeiro, mas 
para as contribuições previdenciárias, as novas 
alíquotas deverão ser aplicadas a partir dos 
recolhimentos de agosto/2011. 

Os recolhimentos a serem efetuados em julho – 
relativos aos salários de junho – ainda seguem a 
tabela anterior.  

Nesse caso as alíquotas são de 8% para aqueles que 
ganham até R$ 1.106,90;  

de 9% para quem ganha entre R$ 1.106,91 a R$ 
1.844,83; 

e de 11% para os que ganham entre R$ 1.844,84 até 
R$ 3.689,66. 

A portaria também estabelece que o valor mínimo 
dos benefícios pagos pelo INSS – aposentadorias, 
auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte -
, as aposentadorias dos aeronautas e as pensões 
especiais pagas às vítimas da síndrome da 
talidomida, será de R$ 545,00. 

O mesmo piso vale também para os benefícios da Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS) para idosos e 
portadores de deficiência, para a renda mensal 
vitalícia e para as pensões especiais pagas aos 
dependentes das vítimas de hemodiálise da cidade de 
Caruaru (PE). Já o benefício pago aos seringueiros e 

O 
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seus dependentes, com base na Lei nº 7.986/89, terá 
valor de R$ 1.090,00. 

A cota do salário-família corresponde a R$ 29,43 
para o segurado com remuneração mensal não 
superior a R$ 573,91, e, a R$ 20,74, para o segurado 
com remuneração mensal superior a R$ 573,91 e 
igual ou inferior a R$ 862,60. 

O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do 
segurado cujo salário-de-contribuição seja igual ou 
inferior a R$ 862,60. 

Reajuste – Em janeiro deste ano, os benefícios acima 
do salário mínimo foram reajustados em 6,41% com 
base no INPC estimado para dezembro, como o 
índice fechou em 6,47 %, os benefícios estão sendo 
agora reajustados retroativamente a janeiro de 2011. 

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS 
CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS 
RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, 
APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2011. 

Data de Início do BenefícioReajuste(%) 

Até janeiro de 2010  6,47 

em fevereiro de 2010  5,54 

em março de 2010  4,80 

em abril de 2010  4,06 

em maio de 2010  3,31 

em junho de 2010  2,87 

em julho de 2010  2,98 

em agosto de 2010  3,05 

em setembro de 2010  3,13 

em outubro de 2010  2,57 

em novembro de 2010 1,64 

em dezembro de 2010 0,60 

Fonte: Ministério da Previdência Social  
 
 
PREVIDÊNCIÁRIA – INSS ANTECIPA PARA 
SETEMBRO/2011 O PAGAMENTO DA 1º 
PARCELA DO ABONO ANUAL (13º SALÁRIO) 
DOS SEGURADOS. 
 
 
O pagamento do abono anual (13º salário) devido aos 
segurados da Previdência Social, relativo ao ano de 
2011, será efetuado em 2 parcelas.  
 
A 1ª parcela, correspondente a até 50% do valor do 
benefício relativo ao mês de agosto, teve seu 
pagamento antecipado para setembro/2011, o qual 
será efetuado juntamente com a mensalidade de 
agosto.  
 
A 2ª parcela corresponderá à diferença entre o valor 
total do abono anual e o da parcela antecipada. 
 
Será devido abono anual aos segurados da 
Previdência Social e aos dependentes que, durante o 
ano, tenham recebido: 
 
a) auxílio-doença; 
b) auxílio-acidente; 
c) aposentadoria; 
d) salário-maternidade, 
e) pensão por morte; ou 
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f) auxílio-reclusão. 
 
O valor do abono anual é apurado, no que couber, da 
mesma forma que a gratificação de natal (13º salário) 
dos trabalhadores, com base no valor da renda 
mensal do benefício do mês de dezembro de cada 
ano ou no mês da cessação do benefício. 
 
(Decreto nº 7.533/2011 - DOU 1 de 22.07.2011) 
 
 
5 - MATÉRIAS DIVERSAS 
 
 
CONTABILIDADE PÚBLICA SEGUE 
PADRÃO 
 
 

ngana-se quem pensa que somente as 
empresas privadas precisam se adequar ao 
novo padrão contábil, conhecido como IFRS 

(International Financial Reporting Standards, ou 
Padrões de Relatórios Financeiros Internacionais). 

As três esferas do setor público também precisam se 
adaptar. O novo padrão de Contabilidade Pública, 
também conhecido como Ipsas (International Public 
Sector Accounting Standards, ou Normas 
Internacionais de Contabilidade para o Setor 
Público), entra em vigor em 2012.  

Entre as vantagens que virão junto com as novas 
regras, merece destaque a situação patrimonial da 
União, dos estados e dos municípios, que passarão a 
ter maior visibilidade, já que tudo o que for 
registrado por um valor reduzido será contabilizado 
por um valor mais próximo da realidade.  

Com certeza, isso inibirá muitos desmandos com o 
dinheiro público, afinal os compromissos 
governamentais terão de ser calculados e registrados 
nesse novo modelo de balanço, que ficará muito 
parecido com aquele que é publicado pelas empresas 
nos jornais, com balanço patrimonial e 
demonstrações de resultado do exercício e de 
mutação do patrimônio líquido.  

As Ipsas são normas internacionais emitidas em 
níveis globais, de altíssima qualidade, pela Ifac 
(International Federation of Accountants, ou 
Federação Internacional de Contadores), para a 
elaboração de demonstrações contábeis por entidades 
do setor público.  

O objeto de qualquer Contabilidade é o patrimônio, 
seus fenômenos e variações, tanto no aspecto 
quantitativo quanto no qualitativo.  

Contudo, a Contabilidade Pública não está 
interessada apenas no patrimônio, mas também no 
orçamento e em sua execução, que é a previsão e 
arrecadação da receita, a fixação e a execução da 
despesa.  

Pelo atual modelo de caixa, o patrimônio 
governamental fica oculto. Com o advento das 
Normas Internacionais de Contabilidade para o setor 
público, esse cenário vai mudar: os ativos - como 
edifícios, equipamentos, máquinas, terrenos, móveis 
e imóveis-, além dos bens de uso público como 
praças, parques, rodovias e rios - terão seu valor 
calculado e registrado no balanço governamental.  

Além disso, vale destacar que serão implementados 
procedimentos e práticas que permitem o 
reconhecimento, a mensuração e a avaliação dos 
elementos que integrarão o patrimônio público; 

E 
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sistemas de custo no âmbito do setor público 
brasileiro; melhorias das informações que integram 
as demonstrações contábeis e os relatórios 
necessários à consolidação das contas nacionais.  

As Ipsas possibilitarão a avaliação dos impactos das 
políticas públicas e da gestão, nas dimensões sociais, 
econômicas e fiscais, segundo os aspectos 
relacionados às variações patrimoniais. 

 

O ano de 2010 foi extremamente importante para o 
Brasil, que decidiu adotar os IFRS nas empresas de 
capital aberto.  

 

Desde que anunciou, em 2009, que adotaria a versão 
integral das novas normas, na época raramente 
seguidas até mesmo pelos países europeus, o País 
aumentou sua visibilidade no cenário contábil 
internacional e optou por implantar as Ipsas em 2012. 

 

 Com essas normas, ganharemos em termos de 
transparência das contas públicas, afinal nossos 
governantes terão de divulgar para toda a sociedade 
as fontes de financiamento da entrada e saída de 
dinheiro dos cofres públicos, e a forma de utilização 
desses recursos financeiros.  

 

Nem tudo, porém, são flores nesse cenário: as Ipsas 
provocarão na contabilidade pública um impacto 
bem maior que o ocasionado pela implementação dos 
IFRS na iniciativa privada.  

Por esse motivo, a Contabilidade Pública será um dos 
assuntos mais debatidos durante a 22ª edição da 
Convenção Regional dos Contabilistas do Estado de 
São Paulo (Convecon), que ocorrerá no Mendes 
Convention Hotel, na cidade de Santos, entre os dias 
17 e 19 de agosto.  

 

Durante o evento, que neste ano tem como lema 
"Contabilidade Global: Evolução Profissional", 
aproximadamente 5 mil pessoas terão a oportunidade 
de atualizar seus conhecimentos acerca do tema. 

 

 Durante a 22º Convecon (Convenção dos 
Contabilistas do Estado de São Paulo), empresários, 
estudantes e profissionais da área verão como a 
Contabilidade Pública registra a previsão de receitas 
e a fixação de despesas, estabelecidas no Orçamento 
Público aprovado para cada exercício, controla as 
operações de crédito, a dívida ativa, os valores e as 
obrigações.  

 

Por meio da Contabilidade Pública iremos interpretar 
informações acerca da evolução e da situação 
orçamentária, financeira e patrimonial das três 
esferas de governo.  

 

A adoção das Normas Internacionais de 
Contabilidade será obrigatória em 2012, para União e 
estados, e para municípios em 2013, porém é 
permitido legalmente que os estados antecipem o 
processo.  
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Em 2010, Acre, Recife, Pernambuco e Santa 
Catarina já começaram a avançar rumo à transição, e 
pode ser que eles antecipem este processo já neste 
ano, o que é permitido legalmente.  

Para aderir às novas normas, esses estados aguardam 
que a Secretaria do Tesouro Nacional divulgue um 
plano de contas mais estabilizado para o setor 
público, o que está previsto para acontecer em 
outubro.  

 

Para a sociedade, as Ipsas trarão o real valor de bens, 
excelente para as tomadas de decisão no que diz 
respeito às políticas públicas.  

 

Com isso, teremos uma visão mais real e abrangente 
dos custos do setor público. 

Fonte: DCI 
 
 
CERTIFICADO DIGITAL SERÁ 
OBRIGATÓRIO INCLUSIVE PARA 
PRODUTORES RURAIS 
 
 
A partir de janeiro de 2012 será obrigatório que 
empregadores tenham o certificado digital.  
 
Ou seja, a partir da data estabelecida, os arquivos da 
SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS 
e Informações à Previdência Social) e da Guia de 
Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF serão 
transmitidas pelo "Conectividade Social".  
Este novo ambiente eletrônico, chamado 
"Conectividade Social", foi criado para empresas e 

escritórios de contabilidade que desejam cumprir 
com suas obrigações relacionadas ao FGTS. 
 
 
Para utilizar o ambiente "Conectividade Social", as 
empresas, escritório de contabilidade e empregadores 
rurais, precisarão ter, obrigatoriamente, o certificado 
digital.  
 
 
Isso significa que todo empregador, inclusive 
produtor rural - pessoa física, deverá obter a sua 
certificação digital.  
 
 
E caso queira outorgar uma procuração eletrônica 
para um contador, este também terá que possuir um 
certificado digital ICP válido para transmissão dos 
arquivos. 
 
O custo geral da “virtualidade” está previsto para um 
valor aproximado a R$ 500 a cada dois anos. 
 
 
Para adquirir o certificado digital, o interessado 
deverá procurar a Caixa Econômica Federal ou 
qualquer outra Autoridade Certificadora existente no 
Brasil. 
 
A equipe técnica da Comissão de Trabalho e 
Previdência da CNA, juntamente com a Comissão de 
Empreendedores Familiares Rurais, está 
acompanhando a tramitação das regras que torna 
obrigatória a aquisição do Certificado Digital por 
parte dos produtores rurais. 
 


