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LEI No 12.441, DE 11 DE JULHO DE 2011 - DOU DE 12.07.2011
No último dia 11 de julho, com base no Projeto de Lei “18/11” aprovado no Plenário do Senado
Federal, a Presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei nº. 12.441/11, incluindo no Código Civil o artigo
“980-A”, para regulamentar a criação de “Empresa Individual de Responsabilidade Limitada”, nova
modalidade de pessoa jurídica de Direito Privado que deverá ter em sua denominação social a sigla “EIRELI”,
nas condições especificadas abaixo:
 A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da

totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior saláriomínimo vigente no País.
 O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após a firma ou a

denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada.
 A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em

uma única empresa dessa modalidade.
 A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá

resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num
único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.
 Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada

constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração
decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome,
marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à
atividade profissional.
 Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que
couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.

Esta Lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação, a
qual ocorreu em 12 de julho de 2011.

Portanto somente a partir no mês de janeiro de 2012 será possível
registrar empresas com esta nova natureza jurídica.
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Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
PRAZO PARA ENTREGA ATÉ 30 DE SETEMBRO
São obrigados a apresentar a DITR: o proprietário, o titular do domínio útil
ou possuidor a qualquer título de imóvel rural, inclusive o imune ou isento.
Casos em que a declaração é obrigatória através do programa ITR2011:
Pessoa Física, cujo imóvel rural tenha área total ou igual ou superior a 200ha, se localizado em qualquer
outro município;
Pessoa Jurídica, independentemente da extensão da área do imóvel.
Qualquer Condômino, quando participar do condomínio pelo menos uma pessoa jurídica.
A declaração deve ser apresentada até 30 de setembro de 2011. Caso o contribuinte não esteja
enquadrado nas hipóteses de obrigatoriedade de envio através do PGD, poderá entregar a declaração em mídia
removível, nas agências do Banco do Brasil S.A. ou da Caixa Federal, durante o expediente bancário; ou em
formulário que deve ser entregue nas agências e lojas franqueada dos Correios, durante o seu horário de
expediente, ao custo de R$ 6,00 (seis reais). Quem perder o prazo ou fizer declaração retificadora, a qualquer
tempo, estará obrigado a apresentar a declaração pela internet.
A multa para quem perder o prazo é de 1% (um por cento) ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada
sobre o total do imposto devido, não podendo o seu valor ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), no caso de
imóvel rural sujeito à apuração do imposto, além de multa e juros. No caso de imóvel rural imune ou isento, a
não apresentação da declaração no prazo implica em multa de R$ 50,00 (cinquenta reais).
A 1ª quota ou quota única deve ser paga até o dia 30 de setembro de 2011 e as demais quotas devem ser
pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
de outubro de 2011, até o mês anterior ao pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.

PRAZO PARA RECADASTRAMENTO VITÍCOLA É ATÉ
31 DE OUTUBRO DE 2011
 O recadastramento vitícola é anual e obrigatório a todos os produtores de
uva do Estado. Apenas os que cultivam uvas para o consumo in natura
ficam dispensados da apresentação.
 O produtor que não realizar o recadastramento ficará impedido de
comercializar a produção na próxima vindima, ou seja, na safra de 2012.
 As empresas vinícolas que adquirirem uvas dos produtores rurais devem
exigir uma cópia desse recadastramento, pois deverão comprovar a procedência dos insumos junto
à Secretaria Estadual da Agricultura.
 A coleta de dados está sendo feita através dos Sindicatos Rurais e os produtores de uva terão até o
dia 31 de outubro para a realização do cadastro.

A vinícola que adquirir uvas de produtores que não
estiverem com o cadastro vitícola em dia será penalizada.

EVITE MULTAS!
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Câmara aprova novos limites para o Supersimples e
Projeto vai ao Senado
A Câmara aprovou no dia 01 de setembro projeto de lei que reajusta em 50% as tabelas de
enquadramento das micro e pequenas empresas no Simples Nacional, conhecido como Supersimples.
A proposta foi aprovada a toque de caixa, apenas 16 dias depois de seu envio ao Congresso, e com a
unanimidade dos votos dos deputados presentes à sessão - foram 316 votos favoráveis.
O Supersimples, que será analisado agora pelo Senado, é um regime diferenciado de tributação no
qual sete impostos federais, estaduais e municipais são pagos com uma alíquota única, reduzindo os custos
para as micro e pequenas empresas.

NOVOS LIMITES A PARTIR DE JANEIRO DE 2012
Os novos limites só serão aplicados a partir de janeiro de 2012, não tendo, portanto, efeito sobre a
receita deste ano. A proposta prevê o aumento do teto da receita bruta anual das microempresas dos atuais
R$ 240 mil para R$ 360 mil. No caso das pequenas empresas, passada de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6
milhões.
De acordo com a proposta, quem está inadimplente poderá parcelar metade de sua dívida em até 60
meses, uma medida que beneficiará cerca de 500 mil empresas, que até o início do ano estavam em débito
com o Fisco e correm o risco de exclusão. O aumento de 50% de todas as faixas da tabela do Supersimples,
em vigor desde 2007, foi anunciado pela Presidente Dilma Rousseff no início de agosto.
O projeto aprovado hoje na Câmara estabelece também um incentivo a mais à exportação. Além do
limite de R$ 3,6 milhões no mercado nacional, o empresário terá mais R$ 3,6 milhões para exportar sem se
desenquadrar do regime especial. A proposta também prevê a redução, de forma escalonada, de alíquotas
de impostos e com diferenças para cada setor: serviços, indústria e comércio.
É o caso, por exemplo, da faixa de R$ 180 mil do comércio, cuja alíquota cairá de 5,4% para 4%.
Segundo cálculos elaborados pela assessoria parlamentar do Congresso, o impacto estimado sobre a
Receita Federal com as novas medidas do projeto será de R$ 5,3 bilhões em 2012; R$ 5,9 bilhões em 2013,
e R$ 6,5 bilhões em 2014.

O projeto estabelece ainda a faixa do
Microempreendedor Individual, o chamado
MEI, de R$ 36 mil para R$ 60 mil.
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DIAS
01/09
06/09
06/09
06/09
07/09
09/09
12/09
12/09
15/09
15/09
19/09
19/09
20/09
21/09
21/09
21/09
21/09
21/09
21/09
23/09
23/09
23/09
23/09
27/09
30/09
30/09
30/09
03/10

COMPROMISSOS
Envio das notas fiscais, documentos de caixa, recibos de autônomos e os impostos e
contribuições pagos pela sua empresa para encerramento do mês de AGOSTO/11
SALÁRIOS AGOSTO
GFIP - AGOSTO
Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos e os impostos e contribuições
pagos pela sua empresa referente o período de 01 a 05/09/11
FERIADO NACIONAL – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
ICMS - AGOSTO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (demais produtos)
ICMS - COMÉRCIO – AGOSTO
Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos e os impostos e contribuições
pagos pela sua empresa referente o período de 06 a 11/09/11
GPS/INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - AGOSTO
ISS - AGOSTO
NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NO ESCRITÓRIO
GPS/INSS - EMPRESA - AGOSTO
FERIADO ESTADUAL - REVOLUÇÃO FARROUPILHA
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - AGOSTO
ICMS - JULHO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SIMPLES NACIONAL
Envio dos dados para encerramento da folha de pagamento de SETEMBRO2011: registro
de empregados, alterações de salário, faltas e demais descontos, recibos de autônomos e
notas fiscais cooperativas
Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos e os impostos e contribuições
pagos pela sua empresa referente o período de 12 a 20/09/11
ICMS - INDÚSTRIA – AGOSTO
ICMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTES - AGOSTO
ICMS - JULHO - ÚLTIMOS SETORES INCLUÍDOS NA SUBST. TRIBUTÁRIA
IPI - AGOSTO - INDÚSTRIA - Modalidade Geral
COFINS - AGOSTO
PIS - AGOSTO
Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos e os impostos e contribuições
pagos pela sua empresa referente ao período de 21 a 26/09/11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - AGOSTO - ESTIMATIVA
IRPJ - AGOSTO - ESTIMATIVA
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - 6ª QUOTA/2011
Envio das notas fiscais, documentos de caixa, bancos, recibos de autônomos e os impostos e
contribuições pagos pela sua empresa para encerramento do mês de SETEMBRO/11
“ ... Mas não basta pra ser livre ser forte, aguerrido e bravo, povo que não tem
virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra, sirvam
nossas façanhas de modelo a toda terra
terra ...”
...”
Neste Vinte de Setembro, relembremos nossas origens com orgulho daqueles que com valentia fizerem a história do
nosso Rio Grande do Sul. Deixemos nossos corações expressar a mais singela manifestação de patriotismo.

Cantemos o nosso hino!
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