eSOCIAL , EFD – REINF e DCTF - WEB - ASPECTOS PREPARATÓRIOS.
(Sua empresa está preparada?)

Objetivo: Entender a nova metodologia que as empresas da construção civil,
terão que se adequar, em relação as informações de todos os trabalhadores,
no âmbito Trabalhista, Previdenciário e Fiscal, visando a preparação para o mais
complexo produto do SPED, conhecido como eSocial, englobando todos os
empregadores, construtoras e prestadores de serviços.Também será abordado
a nova metodologia de preenchimento do EFD – REINF retenções
previdenciárias e dosoneração da folha de pagamento, com cruzamento do
eSocial e DCTF WEB.
Este curso tem como foco a revisão e alinhamento dos atos praticados pelas
empresas construtoras, empreiteiros e subempreiteiros, atrelados a legislação
(trabalhista, previdenciária e fiscal), objetivando a geração de informações que
alimentarão o eSocial e EFD REINF e consequente pagamento do DARF,
através da DCTF WEB, evitando divergências, atrasos nas informações e multas
administrativas.
Público-alvo: Empresas em geral, construtoras, prestadores de serviços,
escritórios de contabilidade, analistas e auxiliares de administração de pessoal,
advogados e demais profissionais que tenham interesse no assunto
Pré-requisitos: sem pré-requisitos
Carga horária: 8 horas
Metodologia: O curso será presencial com aulas expositivas e exemplos
práticos a respeito da nova metodologia de informações para a Receita
Federal, Previdência, Ministério do Trabalho e Caixa Econômica Federal.

Programa:

1 - Projeto e-Social (EFD-Social) preparatórios;

Considerações do sistema e-SOCIAL:

Implantação e características do sistema;

Características técnicas do sistema;
O que muda com a implantação;
Registro de empregados; CAGED; RAIS; Folha de Pagamentos; GFIP; DIRF;
CAT e PPP – substituição;
Análise das obrigações digitais: Visão crítica das principais obrigações
acessórias (destaque para GFIP/SEFIP);
Obra total e parcial – regras;
2 - e-Social (EFD-Social) e a Folha de Pagamento: Atributos e Encargos

Proposta do novo formato da Folha de Pagamento;
Padronização da Tabela de Eventos;
Confrontos na tabela de rubricas e descontos – considerações;

Análise de pontos vulneráveis x Salários indiretos e a área contábil;

Não tributação de determinada verbas da folha: Acompanhamento de
processos administrativos e judiciais;
3 - e-Social (EFD-Social) e os Eventos Trabalhistas
Processos de Admissão e o Registro Eletrônico de Empregados;
Monitoramento dos afastamentos temporários: salário maternidade,
aposentadoria por invalidez, acidente do trabalho e rescisões de contrato;
Registros de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais;
Registros Férias, Advertências e Suspensões Disciplinares;

Estabilidades legais e convencionais;

Processos de Desligamento;

Segurança e Saúde do Trabalho: Informações do ASO e o trabalho em
condições especiais;
EFD – REINF – RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
1 – Nova metodologia de informações para retenções previdenciárias,
2 – Tomadores e Prestadores – informações;
3 – Informações sobre desoneração sobre a folha de pagamento;
4 – Desoneração da folha de pagamento.
DCFT – WEB
1 - Forma de recolhimento;
2 - Metodologia de acesso;
3 - DCTF – RETIFICADORA – Procedimentos;
4 - Prazo de entrega;
5 - DCTF Web sem movimento – regras.

Nome: Mariano Carneiro de Souza

Formação: Graduado em Direito pela Universidade BRAZ CUBAS e Pós Graduado em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social,
Professor de MBA - Faculdade Trevisan, Especialista em Direito do Trabalho e
Direito Previdenciário, Consultor de Empresas.

