ACCG apresentará plataforma do
voluntário em Campina Grande

VOLUNTARIADO

C

om a ﬁnalidade de aumentar o engajamento dos
campinenses em a vidades solidárias e transformadoras,
a Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande
está sendo protagonista na implantação de um projeto que se
propõe a conectar em torno de uma plataforma digital pessoas e
ins tuições visando facilitar a busca por a vidades solidárias.

Como funcionará

Por meio de um site, candidato e instituição se cadastram e a
plataforma faz uma espécie de ponte com base nas informações
contidas no banco de dados para ligar um ao outro. Ao efetuar o
cadastro, o voluntário cria um perﬁl com informações sobre seus
interesses, habilidades, áreas de atuação, localização e
disponibilidade. Essas informações serão cruzadas com vagas
publicadas pelas organizações, de acordo com as necessidades
especíﬁcas de cada instituição ou projeto. Já as instituições, ao se
cadastrarem - também pelo site - receberá uma visita da equipe
técnica do movimento que sendo denominado de “Transforma
Campina”, a ﬁm de veriﬁcar a seriedade do trabalho que está
sendo desenvolvido. Cruzados os dados, o voluntário pode ou
não entrar em contato com a instituição. Caso opte por contatar,
ele passará pelo processo de seleção da organização em questão.
A partir daí o movimento ﬁca em segundo plano, já que o objetivo
maior, que é criar uma rede solidária, é alcançado.

Rede de solidariedade

De acordo com Marcos Procópio, presidente da Associação
Comercial, a instituição empresarial está nesse processo como
indutora da iniciativa, a exemplo do que fez para a criação da
cooperativa de crédito dos empresários e a Sociedade de Garantia
de Crédito, além de outros projetos que a entidade trouxe para a
cidade. O vice-presidente da Associação Comercial, empresário
Antonio Andrade Irmão, ressalta que o Transforma Campina se
propõe a ser um movimento social de construção de uma rede de
solidariedade na cidade, cujo objetivo é fortalecer, de um lado, a
cultura do voluntariado, e de outro, empoderar as pessoas e as
instituições do terceiro setor conectando quem precisa com quem
quer ajudar por meio de uma plataforma digital inclusiva.
Segundo os dirigentes da Associação Comercial, o objetivo é que
o movimento nasça como proposta de rede e seja realmente uma
iniciativa construída por toda a cidade e comece, desde sua
concepção, a tecer laços de solidariedade entre os mais diversos
setores de Campina Grande e região.

Almoço da Solidariedade

Para apresentar o projeto Transforma Campina, a Associação
Comercial estará aproveitando o evento de sua confraternização
de ﬁnal de ano, que acontecerá numa casa de recepção localizada
no Bairro das Nações, no próximo dia 16, a partir das 12 horas.
As entidades ou pessoas interessadas no evento devem procurar a
Associação Comercial em sua sede, localizada na Av. Floriano
Peixoto, 715, ou através dos telefones 33413306 ou 986506630.
ICMS: Como serão os parcelamentos daqui por diante?
Através do Convênio ICMS 169/2017, publicado em 28.11.2017
no Diário Oﬁcial da União, o CONFAZ estabeleceu condições
gerais para concessão de moratória, parcelamento, ampliação de
prazo de pagamento, remissão, anistia e transação do ICMS. A
partir da data da ratiﬁcação nacional do referido convênio, a
concessão de quaisquer destes benefícios pelos Estados em
condições mais favoráveis dependerá de autorização em
convênio para este ﬁm especiﬁcamente celebrado.

Moratória e ao Parcelamento

É facultado aos Estados:
1 – reabrir o prazo de pagamento do imposto vencido, sem
quaisquer acréscimos, aos sujeitos passivos vítimas de
calamidade pública, assim declarada por ato expresso da
autoridade competente;
2 – conceder parcelamento de créditos tributários decorrentes de
procedimentos administrativos, inclusive conﬁssões de dívida,
na esfera administrativa ou judicial, em até 60 (sessenta)
prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidos de multa,
juros e correção monetária sobre as prestações vincendas.
Na concessão de parcelamento de crédito tributário objeto de
anistia ou remissão, será observado o limite máximo de 60
(sessenta) parcelas. Deverá ser observado intervalo mínimo de
04 (quatro) anos para a concessão de novo parcelamento. Leia
mais sobre este assunto no site da Associação Comercial:
www.accg.com.br: .
Cheques de qualquer valor serão compensados em até um dia útil
A compensação de cheques de qualquer valor passará a ser feita
em um dia útil, inclusive os de menos de R$ 300, cujo prazo atual
é de dois dias úteis. A mudança está prevista na Circular 3.859,
divulgada ontem (27/11) pelo Banco Central (BC), que altera a
sistemática de compensação de cheques. Os bancos e a
Centralizadora da Compensação de Cheques (Compe) terão 180
dias para se adequar à nova sistemática. Segundo o BC, com a
redução da quantidade de cheques em circulação e o aumento da
capacidade tecnológica para o seu processamento, a existência de
mais de uma faixa de valores para compensação deixou de se
necessária. Entre março de 2005 e outubro de 2017, o número de
cheques processados mensalmente pela Compe caiu de 170
milhões para 42 milhões.

e-Social tem cronograma de implantação para2018

Através da Resolução CDES 1/2017 foram estabelecidas as datas
para implementação progressiva do Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas –
eSocial “SPED Social”. A primeira etapa de implantação do
eSocial para as empresas começa em de 8 de janeiro de 2018.
Nessa data as empresas com o faturamento superior a R$ 78
milhões começarão a registrar cadastros e tabelas, como parte do
processo de implantação faseada do novo sistema.
A implantação em cinco fases também será adotada para as
demais empresas privadas do país, incluindo micros e pequenas
empresas e MEIs que possuam empregados, cuja utilização
obrigatória está prevista para 16.07.2018. Segundo o
cronograma, na primeira etapa as empresas terão que cadastrar,
em março de 2018, seus trabalhadores “e eventos não
periódicos”, e em maio será a vez da folha de pagamento. Em
julho de 2018 ocorrerá a substituição da plena da GFIP para o
primeiro grupo de contribuintes, e será possível a implantação da
“compensação cruzada”, e em janeiro de 2019 serão registrados
os eventos de segurança e saúde do trabalhador.

