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SÃO PAULO DÁ DESCONTO DE ATÉ 75% E 24 MESES PARA
PAGAR DÉBITOS COM O ESTADO
bitos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não.
Em relação aos débitos tributários,
o Decreto nº 60.443/14 prevê 75%
de desconto para pagamentos em
parcela única do valor atualizado e
desconto de 60% do total dos juros
e multas acumulados. A redução cai
para 50% do valor atualizado e 40%
do total dos juros e multas se o total
for parcelado em 24 parcelas mensais. Mas, nesse caso, há acréscimo
de 0,64% ao mês.

D

esde o último dia 22 de maio o Estado de
São Paulo conta com o Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) para débitos tributários (exceto o ICMS), cujos fatos geradores
tenham ocorrido até 30 de novembro de 2013,
e não tributários vencidos até 30 de novembro
de 2013. O parcelamento abrange apenas dé-

E o ICMS?
O Estado de São Paulo também regulamentou o Convênio ICMS nº 24/2014, que institui
o Programa Especial de Parcelamento (PEP)
para débitos de ICMS decorrentes de fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2013. O novo parcelamento manteve praticamente todas as regras do último PEP do
ICMS (|Decreto 58.711/2012). O Decreto nº
60.444/2014 prevê a redução de 75% do valor
atualizado das multas punitivas e moratórias

Já os débitos não tributários e de multa penal também terão desconto de 75% se pagos
em parcela única ou 50% se parcelados em 24
meses, com igual acréscimo mensal, de 0,64%.
Para mais informações sobre o Decreto nº
60.443/14, clique aqui.

e 60% dos juros incidentes sobre o imposto
e sobre a multa punitiva se pago em parcela
única; e 50% do valor atualizado das multas
punitivas e moratórias e 40% dos juros incidentes sobre o imposto e sobre a multa punitiva se pago em até 120 parcelas.
Para mais informações sobre o Decreto nº
60.444/2014, que trata do parcelamento de
débitos do ICMS em São Paulo, clique aqui.

WORKSHOP ANR: A IMPORTÂNCIA DE UTILIZAR CORRETAMENTE
OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

S

erá realizado na tarde desta terça-feira (27), no
Shopping JK (Avenida Juscelino Kubitschek,
2041, 3º piso, em São Paulo), o workshop “Utilização de Instrumentos de Medição”. Dirigido a
profissionais que atuam na área de qualidade, especialmente de restaurantes, bares ou lanchonetes, o objetivo do curso é capacitar técnicos que
atuam em serviços de alimentação para o correto
manejo de instrumentos de medição. Os temas
que serão abordados pelo workshop são: tipos
de equipamentos e suas funções, a correta utilização do equipamento, manutenção e aferição dos
equipamentos, laudos de aferição e avaliação. O
responsável pelo curso é Vagner Lima, gerente de
Marketing da Dellt Sistemas de Instrumentos.

O valor das inscrições é de R$ 30 (associados) e
R$ 110 (não associados). Elas podem ser feitas
pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou
pelo telefone (11) 3083-1931.

MERCADORIAS IMPORTADAS E IMPOSTOS SÃO TEMA DO 3º GT-TRIBUTÁRIO

A

terceira reunião do GT-Tributário de
2014 acontece na manhã desta quinta-feira (29) na sede da ANR, em São Paulo, e
terá na pauta:

• Tira-dúvidas sobre temas de interesse do
GT-Tributário

Assuntos da Coordenação

A reunião será na Rua Cônego Eugênio Leite,
513, cj 11, Pinheiros. Interessados devem confirmar presença pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.

• Tudo sobre Importação de Mercadorias e Tributos que a Oneram

• Sugestões de Temas para próximas reuniões

RESTAURANTES DE SP CRIAM CURSOS DE GASTRONOMIA
como estratégia para estreitar relacionamentos e
atrair novos clientes às suas mesas.
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O Le Manjue, associado da ANR, foi um dos estabelecimentos citados na reportagem. Segundo o
texto, o Le Manjue, do chef Renato Caleffi, promove cursos desde setembro de 2012 e está criando
um formato online para atender aos clientes que
não podem comparecer às aulas presenciais.

A

Folha de S.Paulo publicou no último dia 18
de maio uma reportagem no caderno “Mercado” (Economia) mostrando que alguns restaurantes de São Paulo oferecem cursos de culinária

Segundo o consultor do Sebrae Reinaldo Messias, esse tipo de iniciativa é uma forma barata de fazer marketing e deixar a casa sempre
cheia. É uma abordagem de CRM (customer
relationship management, ou gestão de relacionamento com o cliente).

ECF É OBRIGATÓRIO PARA IMPRESSÃO DE PRÉ-CONTA,
DIZ FISCO PAULISTA

O

mento não fiscal, estando vetada a utilização de
impressora não fiscal.

Segundo o Fisco Paulista, em recintos de atendimento ao público é necessário utilizar o Emissor
de Cupom Fiscal (ECF) para a impressão de docu-

Sendo assim, o escritório Dias e Pamplona recomenda ao associado que, para não ter problemas
com a fiscalização, deve contar com sistema de
ECF, em que os documentos não-fiscais (pré-contas) sejam necessariamente emitidos por impressoras fiscais.

escritório Dias e Pamplona, que representa
juridicamente a ANR, alerta todos os associados que a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo não aceita a utilização de impressora não fiscal para a impressão da chamada pré-conta.

TASCA DA ESQUINA: CASA E NOME IMPORTADOS
DE PORTUGAL

P

Tasca, para os portugueses, é o local onde se servem bebidas, em zonas rurais e em bairros operários normalmente frequentados por pessoas de
menos posses. E da Esquina porque, em Lisboa,
ele fica em uma das esquinas das ruas Patrocínio
e Domingos Sequeira.
O Tasca da Esquina de São Paulo está nos Jardins
e fica no meio da quadra. Mas, aqui, une receitas
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ela localização, bem que poderia ser Restaurante do Meio, mas ficou sendo Tasca
da Esquina o nome da casa de culinária portuguesa instalada na Alameda Itu, em São Paulo,
filial do estabelecimento original, do chef Vitor
Sobral, localizado em Lisboa.

tradicionais e contemporâneas da gastronomia
lusitana com produtos nativos do Brasil. A casa
abre de terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h
às 23h30. Aos domingos, das 12h às 16h.
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