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PROJETO DE LEI N.08/2015(LEIS DE PLACAS)

F

oi apresentado no dia 10 de fevereiro de 2015, pelo Vereador Wilton
Brito, Projeto de Lei N.08/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de painel nos Edifícios Residenciais e Comerciais no
Município do Recife para fixação de placas em favor dos proprietários e dos
Corretores de Imóveis.
O Projeto de Lei definido em reunião com o secretário de Mobilidade e
Controle Urbano João Braga, com o Vereador Brito e com Representantes de
Entidades ficou bem encaminhado. Sendo assim, a Audiência Pública
marcada para o dia 19 deste mês, na Câmara Municipal do Recife foi
cancelada.
O Conselho de Pernambuco tem envidado seus melhores esforços e apoio à
aprovação deste projeto de Lei, que trará benefício não só a categoria como
também a população em geral.

CRECI ESCLARECE SOBRE O SIMPLES NACIONAL
ATRAVÉS DE PALESTRA.

D

esde 1° de janeiro de 2015, a categoria de Corretores de Imóveis de
todo o Brasil está inclusa ao regime tributário diferenciado,
simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
14.12.2006, Simples Nacional, que permite aos profissionais agilidades na
abertura de empresas e na significativa redução da incidência tributária de seus
rendimentos.
Só que o que era para facilitar, vem causando muitas dúvidas e controvérsias
para quem não aderiu ainda, e para quem não sabe como aderir.
Por conta destes contratempos os Creci’s de vários estados prepararam uma
cartilha com dicas, distribuídas e fornecidas em downloads gratuitos para
auxiliar cidadãos. Mas, o Conselho de Pernambuco fez diferente. Na tarde da
última quarta-feira (04/03), lotou o auditório da Faculdade de Ciências da
Administração no Recife, para uma Palestra com o Consultor Contábil Wilker
Ponciano, que esclareceu a cerca de questões como: como aderir? Qual o
início da nova carga tributária? Qual alíquota irei pagar?É vantagem optar
pelo SIMPLES? O que muda para os corretores? Qual cálculo do valor a
recolher? Existe contribuição individual ao INSS? Outros pontos como,
cancelamento, base de cálculo, valor a recolher, parcelamento de débitos,
escrituração, também se fizeram presentes na tarde movimentada.
A explanação perdurou mais de duas horas, com perguntas e competências nas
respostas do palestrantes, onde se constatou um resultado positivo devido a
interação do público com o professor.
Quem estiver interessado (a) em participar de momentos como este poderá
acessar o site: www.creci-pe.gov.br, e participar das enquetes fornecida na
página , com novos temas.
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