
                                                                                  
                                                              

                                                                                                                                     

                                                                                                           
AGENDA DE OBRIGAÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS PARA OUTUBRO / 2016  
 

  
I M P O R T A N T E 

 
1) Esta agenda contém as principais obrigações a serem cumpridas nos prazos previstos na 
legislação em vigor. Contém, basicamente, obrigações tributárias, trabalhistas e 
previdenciárias, de âmbito federal, estadual e municipal, relacionadas com a atividade 
comercial e de prestação de serviço. 
 
2) A agenda foi elaborada com base na legislação vigente em 26.09.2016. Recomenda-se 
vigilância quanto a eventuais alterações posteriores. Elaborada pelo Dr. Celso Baldan. 
 
 
     OUTUBRO / 2016  
 
 
 D S T Q Q S S 
    
             1    
  2  3  4  5  6  7   8 
  9 10 11 12* 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24* 25 26 27 28 29   
 30 31 

  
 

 

(*) 12/10 - Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida. Este feriado foi negociado, podendo o comércio 
abrir, nos termos da Cláusula 69ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2016. Acesse nossa página na internet 
http://www.sindilojasfor.org.br/ e veja as condições para abertura. 

(*) 24/10 – Dia do Comerciário. Os estabelecimentos comerciais não funcionarão nos termos da Convenção 
Coletiva. Acesse: http://www.sindilojasfor.org.br/ . 
 
(1) Os feriados civis ou nacionais são declarados em lei federal. Os religiosos (dias de guarda) constam de lei 
municipal, que deve ser verificada segundo a tradição local (Lei 9.093/1995).  
Lembra-se: A ocorrência desses feriados pode acarretar a antecipação dos prazos previstos nesta Agenda. 
 
(2) A Resolução do Banco Central do Brasil (Bacen) nº 2.932, de 28.02.2002 – DOU de 04.03.2002, altera e 
consolida as normas que dispõem sobre o horário de funcionamento das instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como acerca dos dias úteis para fins 
de operações praticadas no mercado financeiro. 



 
 

Até dia Obrigação Histórico 

5 
(4ª feira) 

IRRF 
Pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores 
ocorridos no período de 21 a 30.09.2016, incidentes sobre rendimentos de aplicações 
financeiras, juros sobre capital próprio, prêmios, multas e vantagens. (3º dia útil). 

ICMS 
Último dia para recolhimento do ICMS devido nos casos em que a legislação exija a 
emissão da Nota Fiscal em Entrada, no mês de setembro/2016 (art. 74, III, do 
RICMS/CE).  Vencimento até o 5º dia do mês subseqüente. 

6 
(5ª feira) 

Salário de 
Setembro/2016 

Pagamento dos salários mensais. 
 
Nota: O prazo para pagamento dos salários mensais é até o 5º dia útil do mês 
subseqüente ao vencido (art. 459, CLT). Pela Convenção Coletiva acordada entre o 
SINDILOJAS e o Sindicato dos Comerciários para o exercício de 2016, quando os 
dias de pagamento coincidirem com sábados, domingos e feriados, o pagamento será 
efetuado no dia útil imediatamente anterior aos respectivos dias. 

7 
(6ª feira) 

FGTS 

Depósito em conta bancária vinculada dos valores relativos ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes à remuneração paga ou devida em 
setembro/2016 aos trabalhadores. O vencimento é o dia 07 de cada mês, 
antecipando-se quando cair em dia não-útil. 

GFIP 

Envio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social (GFIP), até o dia 7 do mês seguinte àquele em que 
a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha 
ocorrido outro fato gerador de contribuição à Previdência Social. 

INSS Doméstico 
Recolhimento, até o dia 7 de cada mês, das contribuições previdenciárias devidas 
pelos trabalhadores domésticos (parte empregado e parte empregador). 

Cadastro Geral de 
Empregados e 

Desempregados 
(CAGED) 

Envio ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) da relação de 
admissões e desligamentos de empregados ocorridos em setembro/2016 (art. 1º, §1º, 
da Lei no 4.923, de 23 de dezembro de 1965). 

10 
(2ª feira) 

GPS – Envio ao 
Sindicato 

Envio ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre os 
empregados da cópia da Guia da Previdência Social (GPS) relativa à competência 
setembro/2016. 

ICMS - ECF 

O fabricante, o importador, o estabelecimento de empresa distribuidora ou 
revendedora e o estabelecimento usuário que promover a saída interna ou 
interestadual de Entrega de Arquivo Eletrônico - ECF, novo ou usado, deverão 
enviar à Secretaria da Fazenda, por meio de acesso ao serviço de senhas, até o 10º dia 
de cada mês, o arquivo eletrônico contendo a relação de todos os equipamentos ECF 
comercializados no mês anterior, independentemente do local de destino do 
equipamento. (Artigo 10 da Instrução Normativa nº 17 de 06.05.2010). 

ISS 

O recolhimento deverá ser efetuado até o dia 10 pelas empresas, pessoas a elas 
equiparadas e contribuintes sujeitos ao imposto por estimativa, com relação aos 
serviços prestados no mês anterior. Fundamento: Art. 71, II, "a", "b" e "d", 
do Decreto nº 11.591/2004; Art. 210, parágrafo único, da Lei nº 5.172/1966 e Art. 
132, § 1º, da Lei nº 10.406/2002 (CC). 

14 
(6ª feira) 

IRRF 
Pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores 
ocorridos no período de 01 a 10.10.2016, incidente sobre rendimentos de 
beneficiários identificados, residentes ou domiciliados no País. 

ICMS – GIDEC 
Entrega da Guia Informativa de Documentos Fiscais Emitidos e Cancelados –
GIDEC, pelos contribuintes usuários de documentos fiscais, referente a 
setembro/2016. 

ICMS - EFD 

Os contribuintes obrigados à entrega de arquivo digital, contendo a totalidade das 
informações econômico-fiscais e contábeis, e outras de interesse do Fisco, 
correspondentes às operações e às prestações ocorridas no período compreendido 
entre o primeiro e o último dia de setembro de 2016, deverão fazê-lo até o dia 15 do 
mês subseqüente ao período a que se refere. 

17 
(2ª feira) 

Previdência Social 
(INSS) 

Recolhimento da contribuição previdenciária mensal, relativa à competência de 
setembro/2016 e trimestral, devidas pelos contribuintes individuais, pelo facultativo e 
pelo segurado especial que tenha optado pelo recolhimento na condição de 
contribuinte individual, bem como pela cooperativa de trabalho em relação à 
contribuição descontada dos seus associados como contribuinte individual. 

20 
(5ª feira) 

Previdência Social 
(INSS) 

Recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à competência 
setembro/2016, devidas pela empresa e equiparada, inclusive da retida sobre cessão 
de mão-de-obra ou empreitada e da descontada do contribuinte individual que lhe 
tenha prestado serviço. 

IRRF 
Recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte relativo aos fatos geradores 
ocorridos no mês de setembro/2016, incidente sobre rendimentos de beneficiários 
identificados, residentes ou domiciliados no País.  

 



 
 
 

Até dia Obrigação Histórico 

20 
(5ª feira) 

Previdência Social 
(INSS) 
PAES 

Pagamento da parcela mensal acrescida de juros pela Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), pelos contribuintes que optaram pelo Parcelamento Especial de Débito 
(PAES) perante a Previdência Social (INSS), de acordo com a Lei nº 10.684/2003. 

Previdência Social 
(INSS) 
PAEX 

Pagamento do parcelamento excepcional de débitos pelas pessoas jurídicas que 
optaram pelo parcelamento excepcional da Previdência Social (MP n. 303/2006, arts. 
1º, 8º e 9º). 

Cofins/CSLL/Pis-
Pasep – Retenção na 

fonte 

Recolhimento das contribuições retidas na fonte sobre remunerações pagas por 
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, relativas a fatos geradores ocorridos no 
mês de setembro/2016. 

ICMS – CGF 
Os demais contribuintes inscritos no Cadastro Geral da Fazenda deverão recolher o 
ICMS, até o 20º dia do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador. (Art. 74, 
inciso II do RICMS/CE). 

ICMS-ST 

Os contribuintes substitutos, atacadistas e varejistas, nos casos de ICMS Substituição 
Tributária devido por entradas, por saídas, o retido na fonte e o ICMS decorrentes 
das operações próprias, deverão recolher o imposto, até o 20º dia do mês 
subsequente. Fundamento: Alínea "a" do Inciso II do artigo 74 do RICMS, aprovado 
pelo Decreto nº 24.569 de 31/07/1997. 

ICMS-ST 

Os contribuintes credenciados em prazo excepcional, nos casos de ICMS 
Substituição Tributária por entrada interestadual, do ICMS Antecipado de que trata o 
art. 767 do RICMS/CE e do ICMS Diferencial de Alíquotas, deverão recolher o 
imposto até o 20º dia do mês subsequente. Fundamento: Alínea "b" do Inciso II do 
artigo 74, aprovado pelo Decreto nº 24.569 de 31.07.1997. 

SIMPLES 
NACIONAL 

Pagamento, pelas microempresas (ME) e pelas empresas de pequeno porte (EPP) 
optantes pelo SIMPLES, do valor devido sobre a receita bruta do mês de 
setembro/2016. 

24 
(2ª feira) DCTF Mensal 

Apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais mensal, com 
informações referentes aos fatos geradores ocorridos no mês de agosto/2016. 

25 
(3ª feira) 

IRRF 
Pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores 
ocorridos no período de 11 a 20.10.2016, incidente sobre rendimentos de 
beneficiários identificados, residentes ou domiciliados no País. 

COFINS 

Pagamento da contribuição cujos fatos geradores ocorreram em setembro/2016: 
*Cofins – Demais Entidades ...................................................................código: 2172 
*Cofins – Fabricantes/Importadores de veículos em substituição 
tributária...................................................................................................código: 8645 
*Cofins Não-Cumulativa..........................................................................código 5856 

PIS/PASEP 

Pagamento da contribuição cujos fatos geradores ocorreram em setembro/2016: 
*PIS/Pasep – Faturamento (cumulativo)............................................ código: 8109 
*PIS/Pasep – Não cumulativo (Lei 10.637/2002)...............................código: 6912 
*PIS/Pasep – Folha de salários...........................................................código: 8301 

31 
(2ª feira) 

CSLL – Apuração 
Mensal 

Pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro devido, no mês de setembro/2016, 
pelas pessoas jurídicas que optaram pelo pagamento mensal do IRPJ por estimativa. 

CSLL – Apuração 
Trimestral 

Pagamento da 1ª quota da Contribuição Social sobre o Lucro devida, no 3º trimestre 
de 2016, pelas pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral do IRPJ (com base 
no lucro real presumido ou arbitrado). 

IRPF (Carnê-leão) 
Recolhimento do Imposto de Renda pela pessoa física que recebeu de outra pessoa 
física rendimentos do trabalho e do capital do mês de setembro de 2016. 

IRPF – Lucro na 
alienação de bens ou 

direitos 

Pagamento, por pessoa física residente ou domiciliada no Brasil, do Imposto de 
Renda devido sobre ganhos de capital (lucros) percebidos no mês de setembro/2016 
auferidos com a alienação de bens e direitos. 

IRPJ 
 Ganho de Capital 

A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá recolher o Imposto de Renda 
incidente nos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente, 
devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, nos termos da legislação 
aplicável às demais pessoas jurídicas no Cód./0507.  

FINOR 
FINAM 

FUNRES 

1. Recolhimento do valor da opção com base no IRPJ devido, no mês de 
setembro/2016, pelas pessoas jurídicas que optaram pelo pagamento mensal do IRPJ 
por estimativa (aplicação em projetos próprios) – Finor (Código 9017); Finam (Cód. 
9032); Funres (Código 9058). 
2. Recolhimento da 1ª parcela do valor da opção com base no IRPJ devido no 3º 
trimestre de 2016, pelas pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral do lucro 
real – Finor (Código 9004), Finam (Código 9020) e Funres (Código 9045). 

REFIS 
Último dia para recolhimento, pelas pessoas jurídicas optantes pelo Programa de 
Recuperação Fiscal da parcela mensal devida com base na receita bruta e 
parcelamento alternativo. 

 
 



 
 
 

Até dia Obrigação Histórico 

31 
(2ª feira) 

IR – 
Renda Variável 

Pagamento do Imposto de Renda devido sobre ganhos líquidos auferidos, no mês de 
setembro/2016 por pessoas jurídicas e físicas, inclusive às isentas em operações 
realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem 
como alienações de ouro, ativo financeiro e de participações societárias, fora de 
bolsa. 

IRPJ – Apuração 
Mensal 

Pagamento do Imposto de Renda devido no mês de setembro/2016 pelas pessoas 
jurídicas que optaram pelo pagamento mensal do imposto por estimativa. 

IRPJ – Apuração 
trimestral 

Pagamento da 1ª quota do Imposto de Renda devido, no 3º trimestre de 2016, pelas 
pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral, com base no lucro real, 
presumido ou arbitrado. 

PAES 
Pagamento pelas pessoas físicas e jurídicas, inclusive microempresas e empresas de 
pequeno porte, optantes pelo Parcelamento Especial da parcela mensal. 

PAEX 
Pagamento do parcelamento excepcional de débitos pelas pessoas jurídicas optantes 
pelo SIMPLES e demais pessoas jurídicas. (MP 303/2006) 

Ingresso SIMPLES 
NACIONAL  

As prestações relativas ao Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional - 2009 
deverão ser pagas mensal e sucessivamente, com vencimento no último dia útil de 
cada mês. 

Parcelamento Lei nº 
11.941/2009 

Prazo para pagamento do parcelamento da Lei nº 11.941/2009 – REFIS. 

SIMPLES 
NACIONAL 

Pagamento do parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional, de que trata 
o art. 79 da Lei Complementar nº 123/2006 e a Resolução CGSN nº 4/2007. 

Contribuição 
Sindical Patronal 

Recolhimento, até o último dia útil de cada mês, da contribuição sindical patronal à 
respectiva entidade de classe. Fundamento: art. 587 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Contribuição 
Sindical  

(empregados) 

Recolhimento da Contribuição Sindical descontada dos empregados no mês de 
setembro de 2016, admitidos no mês de agosto de 2016. 

 

 


