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TRABALHISTA - DIVULGADA NOVA VERSÃO 
DO MANUAL FGTS DE REGULARIDADE DO 
EMPREGADOR: Foi divulgada a versão 13 do 
Manual de Orientações Regularidade Empregador, 
que dispõe sobre: 
a) os procedimentos relativos a regularidade com o 
FGTS: b) a concessão do Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF); 
c) o parcelamento de débitos de contribuições 
devidas ao FGTS; d) o parcelamento de débitos de 
contribuição social (CS); e) a regularização de 
débitos dos empregadores por meio da Guia de 
Regularização de Débitos do FGTS (GRDE); e 
f) a regularização do débito protestado. 
O novo Manual será disponibilizado no site da 
Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br), 
opção download, FGTS, Manuais e Cartilhas 
Operacionais. Fica revogada a Circular Caixa nº 
921/2020, que havia divulgado a versão 12 do 
referido manual. 
(Circular CAIXA nº 952/2021 - DOU de 30.07.2021) 
 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:   NOVOS IVAS  
PARA A BASE DE CÁLCULO DA 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES 
APLICÁVEIS A PARTIR DE 1º.08.2021: 
Foi estabelecido o IVA-ST, aplicável no período 

de 1º.08.2021 a 30.11.2022, a ser utilizado na base 

de cálculo para fins de retenção e pagamento do 

ICMS relativo às saídas subsequentes das 

mercadorias com destino a estabelecimento 

localizado em território paulista. Na hipótese de 

entrada de mercadoria proveniente de outra 

Unidade da Federação cuja saída interna seja 

tributada com alíquota superior à alíquota 

interestadual aplicada pelo remetente, o 

estabelecimento destinatário paulista deverá 

utilizar o IVA-ST ajustado. 

MEDIDAS DE QUARENTENA: O Decreto Nº 
65.897 DE 30/07/2021 dispõe sobre a medida de 

quarentena de que trata
o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e
providências complementares.
 A medida de vigorará até 16 de agosto
 Nos estabelecimentos comerciais e prestadores 
de
no Estado, é
medida a que alude o "caput"
observância do seguinte:
1.
res
ao público das 6 horas à meia
 N
recomendado o escalonamento de horários de 
abertura e de troca de turnos em
comerciais e prestadores de serviços, d
evitar o deslocamento simultâneo de colaboradores 
nos meios
passageiros, observando, além
aprovadas pelos respectivos municípios, os
seguintes horários:
1. entre 5 horas e 7 horas
2. entre 7 horas e 9 horas
serviços;
3. entre 9 horas e 11 horas
comércio.
Nos espaços de acesso ao público localizados 
no
I 
II 
III 
 
EXTINÇÃO DO CFOP DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA:
Código Fiscal de Operações e de Prestações 
CFOP de substituição tributária será extinto. A 
novidade consta no 
Importante ressaltar que vários Estados estão 
desembarcando do regime de substituição 
tributária
retirou o vinho do ICMS
fevereiro de 2020.
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quarentena de que trata 
o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá 
providências complementares. Destacamos:  
A medida de vigorará até 16 de agosto de 2021. 
Nos estabelecimentos comerciais e prestadores 
de serviços e atividades não essenciais localizados 
no Estado, é obrigatória, enquanto vigente a 
medida a que alude o "caput" deste artigo, a 
observância do seguinte: 
1. ocupação de espaço limitada a 80% da 
respectiva capacidade; 2. atendimento presencial 
ao público das 6 horas à meia-noite. 
Na Região Metropolitana de São Paulo, é 
recomendado o escalonamento de horários de 
abertura e de troca de turnos em estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços, de modo a 
evitar o deslocamento simultâneo de colaboradores 
nos meios de transporte público coletivo de 
passageiros, observando, além das normas locais 
aprovadas pelos respectivos municípios, os 
seguintes horários: 
1. entre 5 horas e 7 horas, para o setor industrial; 
2. entre 7 horas e 9 horas, para o setor de 
serviços; 
3. entre 9 horas e 11 horas, para o setor de 
comércio. 
Nos espaços de acesso ao público localizados 
no território estadual, deverão ser observados: 
I - o uso de máscaras de proteção facial; 
I - os protocolos sanitários; 
III - vedação de aglomerações. 
 
EXTINÇÃO DO CFOP DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA: A partir de 1º de janeiro de 2022, o 
Código Fiscal de Operações e de Prestações – 
CFOP de substituição tributária será extinto. A 
novidade consta no Ajuste Sinief nº 16/2020. 
Importante ressaltar que vários Estados estão 
desembarcando do regime de substituição 
tributária O Estado de São Paulo, por exemplo, 
retirou o vinho do ICMS-ST a partir de 1º de 
fevereiro de 2020. 

 

 

 

Em 2 de agosto 

primeiro "trem" subterrâneo de Londres foi 

aberto. Era o primeiro meio de transporte 

desta natureza já construído no mundo. A 

"The Tower Subway" é um túnel cavado sob o 

Rio Tâmisa, com a Tower Hill de um lado, ao 

norte, e a Vine Lan

um túnel de 410 metros foi escavado, usando 

uma blindagem de ferro, método patenteado 

por Peter William Barlow, em 1864. Trilhos de 

trem foram colocados dentro do túnel e, em 

um dia como este, um cabo

transportava um vag

permitindo assim que passageiros fossem 

levados de um lado ao outro do rio

Frase

   Boa 
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Uma pausa ... 

Em 2 de agosto de 1870, há 151 anos, o 

primeiro "trem" subterrâneo de Londres foi 

aberto. Era o primeiro meio de transporte 

desta natureza já construído no mundo. A 

"The Tower Subway" é um túnel cavado sob o 

Rio Tâmisa, com a Tower Hill de um lado, ao 

norte, e a Vine Lane, ao sul. No ano anterior, 

um túnel de 410 metros foi escavado, usando 

uma blindagem de ferro, método patenteado 

por Peter William Barlow, em 1864. Trilhos de 

trem foram colocados dentro do túnel e, em 

um dia como este, um cabo-reboque 

transportava um vagão de madeira, 

permitindo assim que passageiros fossem 

levados de um lado ao outro do rio.  

rase da Semana: 
"Há sempre coisas a 

virem, já que o 

tempo é uma 

continuidade." 

Boa Semana! 


