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PROJETO ELIMINAÇÃO DA GIA (GUIA DE 
INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS): A 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

- SEFAZ  inicia a Fase de Transição do projeto 

de Eliminação da GIA visando  que as 

informações contidas na GIA sejam 

declaradas apenas pelo sistema do SPED 

(GIA/EFD). Para tanto a SEFAZ  incluiu os 

contribuintes do Regime Normal nessa 

operação e para estes ela informa o layout  

correto para que a empresa se ajuste e fique 

no padrão. A notificação do projeto pode ser 

entregue pessoalmente por um agente fiscal 

de rendas da SEFAZ e tem a penas caráter 

informativo. Caso a empresa receba a 

notificação nos encaminhe para análise. 
 

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL 
DISPONIBILIZA NEGOCIAÇÕES COM 
BENEFÍCIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE 
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E DO FGTS: O prazo 

para aderir às negociações com benefícios 

para regularização de Dívida Ativa da União e 

do FGTS encerra em 29 de dezembro deste 

ano 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) disponibilizou propostas de 

negociações para estimular a regularização de 

débitos em Dívida Ativa da União e do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As 

negociações podem envolver benefícios 

como: descontos, entrada facilitada e prazo 

ampliado para pagamento. 

O prazo para adesão encerra em 29 de 

dezembro de 2021, e se dá, exclusivamente, 

no Portal REGULARIZE. 

Algumas negociações disponíveis são: 

- Transação de FGTS que prevê desconto de 

até 70% nos valores devidos ao Fundo e prazo 

ampliado para pagamento em até 144 

prestações, a depender do perfil do 

empregador e da dívida; 

- 

de até 100% sobre os acréscimos legais + 

entrada facilitada + prazo ampliado para 

pagamento em até 133 meses;

- 

facilitada + prazo amp

em até 142 meses;

- 

desconto de até 50% sobre o valor total + 

entrada facilitada;

- 

Setor de Eventos (Perse) que prevê desconto 

de até 100% sobre os acréscimos le

entrada facilitada + prazo ampliado para 

pagamento em até 145 meses.
 

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 
(RPS)PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO. 
PRORROGAÇÃO
Fazenda do Município de São Paulo, por 

meio

1

prazo para substituição dos Recibos 

Provisórios de Serviços (RPS), referentes a 

fatos geradores ocorridos do dia 03.11.2021 a 

25.11.2021, por Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica (NFS

A prorrogação ocorre em r

indisponibilidade do sistema referente ao 

Programa Nota Fiscal Paulistana.

Frisa

substituído por NFS

subsequente ao de sua emissão, conforme 

disposto no

Por fim, a norma especif

que o tomador de serviços for o responsável 

tributário aplica

05.12.2021.

 

 

 

 

Direção: Helio Batista dos Santos – Alexandre Batista dos Santos
 
 

Informativo Semanal  Nº 623 – Ano XIII  –   22 de novembro  de 2021

Boa Semana! 

 

Fonte: PRATICA-ECONET-IOB-PREFEITURA SP -          Adaptação e Arte: Débora  Amorim 
mail: paineira@paineiracontabilidade.com.br     www.facebook.com/PAINEIRAcontadoresadvogados

- Ponte Rasa - CEP: 03870-000 - Fone / Fax: 2280-8877- WhatsApp: 9 8032-8696

 Transação Excepcional que prevê desconto 

de até 100% sobre os acréscimos legais + 

entrada facilitada + prazo ampliado para 

pagamento em até 133 meses; 

 Transação Extraordinária que prevê entrada 

facilitada + prazo ampliado para pagamento 

em até 142 meses; 

 Transação de Pequeno Valor que prevê 

desconto de até 50% sobre o valor total + 

entrada facilitada; 

 Programa Emergencial de Retomada do 

Setor de Eventos (Perse) que prevê desconto 

de até 100% sobre os acréscimos legais + 

entrada facilitada + prazo ampliado para 

pagamento em até 145 meses. 

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 
(RPS)PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO. 
PRORROGAÇÃO: O Secretário Municipal da 

Fazenda do Município de São Paulo, por 

meio da Portaria SF n° 321/2021 (DOM de 

19.11.2021), prorroga, para até 06.12.2021, o 

prazo para substituição dos Recibos 

Provisórios de Serviços (RPS), referentes a 

fatos geradores ocorridos do dia 03.11.2021 a 

25.11.2021, por Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica (NFS-e). 

A prorrogação ocorre em razão da 

indisponibilidade do sistema referente ao 

Programa Nota Fiscal Paulistana. 

Frisa-se que, em regra, o RPS deve ser 

substituído por NFS-e até o 10° dia 

subsequente ao de sua emissão, conforme 

disposto no artigo 92 do RISS/SP. 

Por fim, a norma especifica que nos casos em 

que o tomador de serviços for o responsável 

tributário aplica-se como termo final o dia 

05.12.2021. 

 

 

 

Atitudes que irão ajudar donos e pets nesse 

momento de retorno ao trabalho presencial

Pratique o “desgrude”:

quando retornam ao trabalho precisam desapegar 

aos poucos dos bebês e adaptá

os “pais de pet” precisam desgrudar um dia de 

cada vez. Por exemplo: deixe o cão se divertindo 

com um brinquedo que ele ama na sala e vá 

trabalhar e

fechada. Ou comece a sair de casa em alguns 

períodos e vá prolongando a ausência, para que 

ele entenda que você vai, mas uma hora volta.

Reduza o contato físico:
momento. Nada de ficar o bicho no col
nesse momento. Caso o home office esteja com os 
dias contados, comece a diminuir as sessões de 
afagos e não fique chamando o cachorro a toda 
hora para brincar. Ele precisa criar um pouco de 
autonomia para ficar bem quando você estiver fora.
Leia mais em:
https://forbes.com.br/forbeslife/2021/11/como
ajudar-seu
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Uma pausa ... 
Atitudes que irão ajudar donos e pets nesse 

momento de retorno ao trabalho presencial 

Pratique o “desgrude”: assim como mães que, 

quando retornam ao trabalho precisam desapegar 

aos poucos dos bebês e adaptá-los à nova rotina, 

os “pais de pet” precisam desgrudar um dia de 

cada vez. Por exemplo: deixe o cão se divertindo 

com um brinquedo que ele ama na sala e vá 

trabalhar em um cômodo da casa com a porta 

fechada. Ou comece a sair de casa em alguns 

períodos e vá prolongando a ausência, para que 

ele entenda que você vai, mas uma hora volta. 

Reduza o contato físico: Evite dar carinho a todo 
momento. Nada de ficar o bicho no colo o  dia todo 
nesse momento. Caso o home office esteja com os 
dias contados, comece a diminuir as sessões de 
afagos e não fique chamando o cachorro a toda 
hora para brincar. Ele precisa criar um pouco de 
autonomia para ficar bem quando você estiver fora. 

eia mais em: 
ttps://forbes.com.br/forbeslife/2021/11/como-

seu-pet-a-lidar-com-o-fim-do-home-office/ 

 
rase da Semana: 

Estar em evolução 

é se sentir mudado 

e conectado! 

Boa Semana! 


