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Em abril de 1984 foi fundado
na vizinha cidade de Visconde do Rio
Branco, o escri tór io CONCOR
Contabilidade Ltda. Uma empresa que
conta com a experiência, tradição e
idoneidade alcançados em seus 28
anos de parceria com indústrias,
comércios e prestadores de serviços
de toda região.

De acordo com os sócios
proprietários da Concor Contabilidade
Ltda, a empresa fundamenta-se no
respeito a ética. Seu objetivo é atingir

maior qualidade, buscando sempre
proporcionar treinamentos a seus
colaboradores e minimizar as
distâncias com seus cl ientes
investindo, em ampla interação. “

”,
relembram os sócios.

Na

oportunidade, é importante lembrar da

figura do Dr. Jair Roberto da Silva (in

memoriam), fundador, grande

incentivador, exemplo de vida e

companheiro de todas as horas

Desde janeiro passado, as empresas AR
Resolution Consultoria e o Breve Relato vêm
ensaiando uma parceria de sucesso. No começo os
atendimentos eram feitos às quar tas feiras
(semanalmente) e, atualmente, o atendimento em
serviços de Certificação Digital são realizados
diariamente na sede do Breve Relato.

De acordo com o diretor da AR Resolution
Consultoria, Décio Tomaz, a parceria realizada com
o Breve Relato é sucesso garantido. “Primeiramente

agradeço aos contabilistas de Ubá e região por

confiar no trabalho realizado há cinco anos pelo

Breve Relato, tendo a assessoria de comunicação

como frente dos negócios. Facilitando assim, a

entrada da AR Resolution em Ubá e região. Estamos

empenhados no serviço de Certificação Digital das
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Diretoria Concor Contabilidade

empresas indicadas pelos contabilistas

associados ou não ao Breve Relato e estamos

indo muito bem. A AR Resolution está disposta a

contribuir e participar dos eventos promovidos

pelos contabilistas de Ubá e região, como

também realizar os serviços de Certificação

Digital dos escritórios com o melhor preço

garantido”, explanou Décio Tomaz.

>> Contabilistas opinam sobre o MF/Ubá - Pág. 02

>> Instrução Normativa RFB 1.331/2013 - Pág. 02
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CONCOR Contabilidade: Há quase três décadas
promovendo o sucesso entre as empresas

AR Resolution Consultoria e Breve Relato realizam atendimento
diário em Certificado Digital em Ubá e região

Contabilidade e Assessoria Empresarial

(32) 3531-5466
Avenida Cristiano Rôças, 215 - Centro - Ubá - MG

Tel. (32) 3532-4444

Rua João Guilhermino, 18 - 1º Andar - Centro - Ubá - MG

Cliente e
Agente de
Registro
durante o
atendimento
do
Certificado
Digital



PAPELARIA MAPEPAPELARIA MA

� 3532-2891

Avenida Cristiano Rôças, 27 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá - MG

papelariamape@yahoo.com.brBREVE RELATO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.
JP - 013.567 / CNPJ: - (32) 8824-717917.464.916/0001 - 03

Impressão: Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios.
Jornalista Responsável: Thiago dos Santos Rocha

Tiragem: 1000 exemplares.

“Fornecemos toda linha de material para escritório"

Março de 2013

Dicas
Breve Relato:

Prorroga o prazo de entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo a
fatos geradores ocorridos nos meses de outubro de
2012 a fevereiro de 2013.

Art. 1º Fica prorrogado para o 5º (quinto) dia útil do mês
de maio de 2013 o prazo de entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo a
fatos geradores ocorridos nos meses de outubro de
2012 a fevereiro de 2013.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também
aos casos de extinção, incorporação, fusão, cisão
parcial ou cisão total que ocorrerem nos meses de
outubro de 2012 a fevereiro de 2013.

Fonte: RFB

A unidade Minas Fácil/Ubá está
em pauta novamente entre os
contadores. Desde que o processo de
abertura de firmas em Ubá transferiu – se
para Belo Horizonte, os contabilistas
parecem estar sem solução diante da
problemática.

De acordo com o contabilista
Wilian Aurélio (WAO Contabilidade), o
principal alvo não são os funcionários da
unidade e sim o sistema.

, explanou.
Wilian aponta ainda que os

funcionários do Minas Fácil tentam o que
podem para tornar o sistema mais
simples mas a burocratização é imensa.

Para a contabilista Ana Ciotti
(Anabel Contabilidade), a esperança do

órgão em admitir um analista em sua
sede para dar continuidade a abertura de
firmas na própria cidade é ainda uma
esperança.

disse.
A inda segundo Ana, os

funcionários do Minas Fácil deveriam
também evitar que os processos voltem
com pendência.

Outra crítica apontada por
contabilistas tem sido a demora na
conclusão de respostas da Consulta de
Viabilidade.

“Minha critica é

ao sistema, que nos obriga cumprir

coisa que deveriam ser cumpridas em

momentos diversos ao que se encontra

a cobrança e a necessidade imposta

pela Prefeitura de Ubá. Sempre digo e

afirmo que estamos vivendo um

retrocesso, mas sou voto vencido e

felizmente ou infelizmente necessito de

trabalhar e de exercer minha função.

Acredito que precisamos sim de todas

as obrigações cumpridas, não sou

contra leis e regras, mas sou contra a

forma de instituí-las e também por

entender que nosso sistema não esta

preparado para tanto”

“A minha incerteza ao sistema cada vez

mais complexo e mais burocráticos, ou

melhor, “burocráticos”, uma vez ouvir

falar em desburocratização, mas afirmo

que esta afirmação não deve a ver com o

significado real da palavra e sim de seus

Antônimos. Então viva a burocracia!”

“Ainda acredito que um dia

possa voltar a abrir firmas em Ubá sem

ter que mandar processo para Belo

Horizonte. A Prefeitura deve rever isso

urgentemente”,

“Deveria passar as

orientações no local, pois não

instruímos os nossos funcionários do

setor”.

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas
Gerais informa:

“Conforme Dec. 46.115 de 27/12/2012 retificado
MG de 29/12/2012, o item 28 da parte 1 do Anexo I do
Regulamento do ICMS (RICMS) aprovado pelo Dec.
43.080 de 13/12/2002, passa a vigorar com a seguinte
redação”:

28 – Saída em operação interna e interestadual de
31/012/2013 veículo automotor novo, com preço de
venda a consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos a
tributos incidentes, não superior a R$70.000,00 (setenta
mil reais), nas aquisições efetuadas por pessoa portadora
de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autista.

28.1 Fica dispensada o estorno do crédito na
saída de mercadoria beneficiada com isenção prevista
neste item.

28.2 O benefício a que se refere este item será
transferido ao adquirente do veículo, mediante redução no
seu preço

Maiores detalhes sobre o decreto, poderá ser
facilmente consultado na página da Secretaria de Estado de
Fazenda:

Lembramos a todos os proprietários de veículos
automotivos, que os meses de janeiro, fevereiro e março
vencem as parcelas do IPVA. Todas as agências bancárias
de nosso município, bem como todas as casas lotéricas já
estão recebendo o IPVA, Tx. Anual de Licenciamento de
Veículo (cujo último dia será 01/04/2013) e o seguro
DPVAT.

www.fazenda.mg.gov.br

ANTONIO DE PÁDUA DA ROCHA
Coordenador de Educação Fiscal –

RECEITA ESTADUAL - UBÁ

1) Em qualquer situação de
B A I X A d e u m a e m p r e s a
(Empresário Individual, LTDA ou
Eireli) deverá conter no processo o
cartão CNPJ.

2) O contabilista deverá
informar no Módulo Integrador a
Data de Início do Mandato dos
empresários.

3) No livro diário, a data
relacionada ao NIRE depois da
transformação é a data, de quando
surgiu a empresa na JUCEMG.

4) Processos protocolados
no Minas Fácil Ubá deverão ser
recebidos até às 15 hs (horário que
envia o malote para Belo Horizonte).

Instrução Normativa
RFB 1.331/2013

INFORMAÇÕES  SOBRE  IPVA/2013
E ISENÇÃO DE ICMS PARA PESSOAS

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Contadores voltam a falar do Minas Fácil/Ubá



03Março de 2013

ORCOL
Contabilidade

Rua Coronel Júlio Soares, 301 - Centro
Tel.: 32.3532-4363 - Cel.: 8852-4332

E-mail: orcol@orcol.com.br

Cláudio Fernando de Souza

Daniela Soares de Souza Lima

Contabilidade com Credibilidade

* Contabilidade

* Aberturas de Firmas

* Imposto de Renda

* Contabilidade

* Aberturas de Firmas

* Imposto de Renda

MATRIZ:
CEP - 36.520.000 -

FILIAL:

CEP - 36.555.000 - Ervália - MG - Tel./Fax: (32) 3554-1126 / 3554-1628CEP - 36.555.000 - Ervália - MG - Tel./Fax: (32) 3554-1126 / 3554-1628
corel@konet.com.br

Visconde do Rio Branco - MGVisconde do Rio Branco - MG
Trav. Souza Lima, 22 - Centro - Tel./Fax: (32) 3551-4122

Rua Sagrado Coração de Jesus, 70 -  Fundos - Centro

Av. Dr. Carlos Soares, 388 | Centro | Visconde do Rio Branco/MG

(32) 3551-2707

Assessoria Contábil

AR Resolution Consultoria e Breve Relato realizam atendimento
diário em Certificado Digital em Ubá e região

Desde janeiro passado, as empresas
AR Resolution Consultoria e o Breve Relato vêm
ensaiando uma parceria de sucesso. No começo
os atendimentos eram feitos às quartas feiras
(semanalmente) e, atualmente, o atendimento em
serviços de Certificação Digital são realizados
diariamente .

De acordo com o diretor da AR
Resolution Consultoria, Décio Tomaz, a parceria
realizada com o Breve Relato é sucesso garantido.
“

, explanou Décio Tomaz.
Para o jornalista e editor do Breve

Relato, Thiago dos Santos Rocha, o principal
motivo que resultou a parceria foi o atendimento
diário.

Ainda de acordo com o jornalista, o
contabilista sempre será a principal atração do
negócio. “

”.
Segundo o Agente de Registro da AR

Resolution Consultoria, Renato Bressan, o
atendimento e a demanda tem sido satisfatória.

A AR Resolution Consultoria é uma
empresa especializada em Consultoria em Gestão

Empresarial e Tecnologia da Informação. Atua em
nichos de mercado onde necessitam de
especialização e atendimento diferenciado na
certificação digital.

A empresa é parceira da ,
referência nacional em certificação digital. O
cliente é acompanhado no processo de
certificação, desde a venda até a emissão de seu
Certificado Digital. Com escritório na Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro, possui filiais em Juiz de
Fora e Ubá. Uma das suas especialidades é o
atendimento a executivos e a projetos no local de
sua conveniência, com rapidez, eficiência e
conforto aos clientes.

O certificado digital é um arquivo
eletrônico armazenado em uma mídia digital que
contém os dados do seu titular, pessoa física ou
jurídica, utilizado para relacionar tal pessoa a uma
chave criptográfica e atesta a identidade,
garantindo confidencialidade, autenticidade e o
não repúdio nas transações comerciais e
financeiras por elas assinadas, bem como a troca
de informações com integridade, sigilo e
segurança. Desta forma, o certificado digital
identifica quem somos para as pessoas e para os
sistemas de informação.

A técnica de assinatura digital é uma
forma eficaz de garantir autoria de documentos
eletrônicos. Em agosto de 2001, a Medida
Provisória 2.200-2 de 24 de agosto de 2001
garantiu a validade jurídica de documentos
eletrônicos e a utilização de certificados digitais

para atribuir autenticidade e integridade aos
documentos. Este fato tornou a assinatura digital
um instrumento válido juridicamente.

Após o vencimento do prazo de
validade de um certificado digital, este é
automaticamente considerado expirado, ou seja,
quaisquer documentos assinados após a data de
sua expiração não possuirão validade legal.

Os documentos que forem assinados
durante o período válido do certificado tem sua
validade assegurada por tempo indeterminado. É
como uma carteira de identidade expirada por
algum motivo: o usuário ainda é identificado por
ela, por conter sua assinatura, dados e foto,
porém, não pode exercer sua cidadania ou
apresentá-la em
qualquer situação como documento de
identificação legal.

na sede do Breve Relato

Primeiramente agradeço aos contabilistas de

Ubá e região por confiar no trabalho realizado há

cinco anos pelo Breve Relato, tendo a assessoria

de comunicação como frente dos negócios.

Facilitando assim, a entrada da AR Resolution em

Ubá e região. Estamos empenhados no serviço de

Certificação Digital das empresas indicadas pelos

contabilistas associados ou não ao Breve Relato e

estamos indo muito bem. A AR Resolution está

disposta a contribuir e participar dos eventos

promovidos pelos contabilistas de Ubá e região,

como também realizar os serviços de

Certificação Digital dos escritórios com o melhor

preço garantido”

“Percebi na AR Resolution Consultoria,

através do Décio Tomaz uma vontade imensa de

empreender em nossa região. Com isso, fiz as

adaptações necessárias no escritório para melhor

poder atender aos clientes e aos contabilistas, já

que mensalmente estamos realizando grupos de

estudos com contabilistas associados ao Breve

Relato. Isso fortalece muito a parceria entre Breve

Relato, AR Resolution e contabilistas. É

fundamentado nisso que criamos esse vínculo”

As parcerias realizadas com o Breve

Relato tem sempre um beneficio a acrescentar

aos contabilistas. Diversas empresas já aderiram

ao Breve Relato. No caso da AR Resolution

estamos estudando a melhor forma de “premiar”

ou conceder um grande desconto na Certificação

Digital do escritório contábil associado ao Breve

Relato. Agradeço as indicações das empresas

que fazem conosco o serviço de Certificado

Digital. Uma outra novidade é que em breve

estaremos firmando uma parceria com a

OAB/Ubá, através do senhor Miguel Gasparoni

que preside a instituição

“Cada vez mais pessoas estão se tornando

nossos clientes e parceiros no campo da

certificação digital. À medida que um escritório de

contabilidade nos indica pela segunda, terceira ou

quarta vez, percebemos que temos feito nosso

serviço com qualidade e excelência. Isso nos

deixa contentes e motivados”.

CERTISIGN

O diretor da AR Resolution Consultoria, Decio
Tomaz, em seu escritório no Rio de Janeiro.

Rua Raul Soares, 74 - Loja C - Centro - Tocantins - MG
Praça Guarurama, 116 - Lojas 13,15 e 17 Centro - Piraúba - MG

“33 anos”
ROCHA
CONTABILIDADE

de 1
6

97

E-mail: controcha@gmail.com

Tocantins

Piraúba
3574-1582

3573-1599
Paulo Sérgio Corrêa SenaPaulo Sérgio Corrêa Sena

Tel.: Escritório
(32) 3532-5872
Tel.: Escritório
(32) 3532-5872

Tel.: Celular
(32) 9985-1103

Tel.: Celular
(32) 9985-1103

Tel.: Residência
(32) 3577-1280
Tel.: Residência
(32) 3577-1280

Rua Treze de Maio, 95 - lj 113 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá - MGRua Treze de Maio, 95 - lj 113 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá - MG

Sena ContabilidadeSena Contabilidade

Sebastião VieiraSebastião Vieira

Av. Padre Macário, 331- Centro

Tocantins/MG - CEP 36512-000

Av. Padre Macário, 331- Centro

Tocantins/MG - CEP 36512-000

Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593

contabilidadecontabilidade

(32) 3531-6514(32) 3531-6514

E-mail: camiloto@uai.com.br
Rua Antenor Machado, 260 - Sala 302
Centro - Ubá - Minas Gerais

4040
AnosAnos
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cobrado um valor proporcional, ou se o juiz
julgar excessiva a quantia estipulada pelo
contrato.

Percebe-se pelas explicações
acima que a cláusula de permanência, além de
lícita, representa na verdade uma troca justa
entre as partes. Pelo acordo, tanto a empresa
quanto o empregado se beneficiam.

É preciso, entretanto, prestar
atenção a determinados detalhes antes de
assinar contratos de permanência. Algumas
empresas distorcem a sistemática acima
descrita, e estipulam cláusulas consideradas
ilegais pelos tribunais.

O Tribunal Superior do Trabalho,
TST, julgou ilícita a cláusula de permanência de
um contrato de trabalho firmado entre o Banco
Itaú e um de seus empregados. A cláusula
previa que o funcionário do banco receberia
uma gratificação, que deveria ser devolvida ao
banco caso deixasse o emprego em um prazo
de 18 meses. É nítido que esta cláusula não
possui os mesmo objetivos da cláusula
descrita no início do artigo. Neste caso o que o
banco pretendia era “comprar” o funcionário
para que este renunciasse a um direito
constitucional, o de exercer livremente sua
profissão.

Cláusulas consideradas ilegais

O que é?

Legalidade da cláusula

Prazo de permanência e valor da multa

O mercado de trabalho vive há
algum tempo uma situação um tanto quanto
peculiar. Enquanto muitos desempregados se
queixam por não conseguirem se recolocar no
mercado, muitos empregadores dizem não
conseguir preencher determinadas vagas.
Conforme a mídia vem noticiando, a principal
explicação dada pelas empresas é a de que não
encontram profissionais com a qualificação
desejada para determinadas vagas.

Para driblar esta situação, muitas
empresas decidiram investir em seus
funcionár ios, fornecendo cursos de
capacitação, e treinamentos para que aquele
funcionário (antigo ou recém-contratado) atinja
o nível de qualificação desejado pela empresa.

Quando uma empresa investe em
determinado funcionário, o faz por apostar que
uma melhor qualificação trará benefícios à
própria empresa, embora os cursos e
treinamentos recebidos pelo funcionário o
beneficiem diretamente. O objetivo é contribuir
para o crescimento do empregado enquanto
profissional, para que este, produzindo mais e
melhor, contribua para o crescimento da
empresa, de modo que tanto a empresa como o
empregado se beneficiam.

A empresa, entretanto, precisa se
certificar de que, uma vez realizados os cursos e
treinamentos, o empregado não pedirá
demissão. Se isto ocorresse todo o dinheiro
investido naquele funcionário beneficiaria seu
próximo empregador, e a empresa que o treinou
não receberia o retorno esperado de seu
investimento.

Para evitar situações como esta, é
comum que o contrato de trabalho traga uma
cláusula de permanência, que visa manter o
empregado na empresa por determinado tempo

após a conclusão do curso oferecido, sob pena
de pagar determinada indenização pelo
investimento da empresa.

A Consolidação das Leis Trabalhistas não trata
expressamente do tema, mas pela leitura da
norma não se vislumbra nenhum impedimento à
cláusula de permanência acima descrita.

Segundo Sérgio Pinto Martins -
professor titular de Direito do Trabalho da
Faculdade de Direito da USP e Juiz do TRT da 2ª
Região - é uma escolha do empregado aceitar
fazer o curso oferecido pela empresa. Para o
Sérgio P. Martins, não se trata da renúncia
antecipada de um direito, e não há ilegalidade na
cláusula de permanência, que deve prever prazo
de permanência de no máximo dois anos (prazo
máximo possível para um contrato de trabalho
por tempo determinado).

O tempo de permanência aceito por
grande parte da doutrina e jurisprudência como
razoável é de até dois anos, mas há casos de
prazos maiores que foram aceitos pelos
tribunais. Em relação a este prazo, deve ser
analisado o caso concreto para melhor apreciar
sua proporcionalidade, em função do
investimento feito pelo empregador, e das
demais peculiaridades do caso.

Em relação ao valor da multa a ser
paga pelo empregado que deixar a empresa
antes do término do período de permanência,
este varia caso a caso, mas deve ser um valor
razoável e compatível com a situação do
empregado e o investimento realizado pela
empresa. Vale lembrar que por meio de ação
judicial este valor pode ser alterado caso o prazo
tenha sido parcialmente cumprido para que seja

Dr. José Domiciano Soares Jr.

OAB/MG 99.204

Rua Cel. Carlos Brandão, 99
Sala 203 - Centro - Ubá/MG

Tel/Fax: (32) 3532.9988
Cel: (32) 9965.2364

jdsj@duba.com.br

Imposto é uma quantia em
dinheiro, paga obrigatoriamente por
pessoas ou organizações a um
governo. Devido à ocorrência de um
fator gerador, calculado mediante a
aplicação de uma alíquota a uma base
de cálculo. O imposto sobre a renda é
um dos impostos mais conhecidos.
Sendo que, o IR ultrapassou a marca
de 80 anos em 2004, tendo sido
criado, pela Lei Orçamentária n.
4.625, de 31 de dezembro de 1922,
sua exigência iniciou-se em 1924, em
razão de modificações trazidas em 31
de dezembro de 1923, por meio da Lei
Orçamentária n. 4.783, de 31 de
dezembro de 1923. Imposto de Renda
é um imposto cobrado de cada pessoa
ou empresa existente no país.

Para efeito de exercer
atividade econômica, a pessoa física
pode atuar como autônomo ou como
sócio de empresa ou sociedade
simples, conforme o caso. O IRPF é
um imposto federal que incide sobre a
todas as pessoas que tenham obtido
um ganho acima de um determinado
valor mínimo. Anualmente este

contribuinte é obrigado a prestar
informações pela Declaração de
Ajuste Anual - DIRPF, para apurar
possíveis débitos ou créditos
(restituição de imposto). Sendo
calculado com base em sua renda. A
alíquota é variável e proporcional à
renda tributável (alíquota progressiva).

Contribuintes com renda
até determinado valor são considera-
dos isentos. O pagamento de
impostos é um dever do cidadão. É
também um dever do Estado informar
para onde vão os recursos recolhidos.
Eles são fundamentais para promover
o crescimento econômico e o
desenvolvimento social do País.

O d i n h e i r o q u e o
contribuinte paga em impostos é
utilizado diretamente pelo Governo
Federal, parte considerável retorna
aos estados e municípios para ser
aplicada nas suas administrações.
Recursos importantes são destinados
à saúde, à educação, à programas de
transferência de renda e de estímulo à
cidadania, como o Fome Zero e o
Bolsa Família.

Parte dos recursos obtidos
com impostos vai para programas de
geração de empregos e inclusão
social, tais como: plano de reforma
agrária; crédito rural para a expansão
da agricultura familiar; plano de
construção de habitação popular;
saneamento e reurbanização de áreas
degradadas nas cidades.

Outra parte dos impostos
arrecadados é destinada à: constru-
ção e recuperação de estradas;
investimentos em infra-estrutura;
construção de portos, aeroportos;
incentivos para a produção agrícola e
industrial; segurança pública; estímulo
à pesquisa científica, ao desenvolvi-
mento de ciência e tecnologia; cultura
e esporte, e defesa do meio ambiente.

OpiniãoOpinião
Por: José Maurício de Paula

*Bacharel em Ciências

Contábeis pela FECEA - Faculdade Estadual

de Ciências Econômicas de Apucarana –

Apucarana/PR

CRC/MG 078165/O-3

Fone: (32) 3531-0765
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FÁCIL

Rua XV de Novembro, 53 - Centro
Rua São José, 233 - Centro

Telefones: (32) 3531 - 4143 / 3532 - 1008

IPRF (Imposto de Renda Pessoa Física)

ENDEREÇO DE ATENDIMENTO:

TELEFONE:  (32) 3021 - 2550 /  (32) 9121 - 0698

RUA XV DE NOVEMBRO, 319 - 2º ANDAR - CENTRO - UBÁ-MG

E-MAIL: CONTATO@BREVERELATO.COM.BR

Cláusula de permanência em contrato de trabalho



Em abril de 1984 foi fundado na vizinha cidade de Visconde do Rio Branco, o
escritório CONCOR Contabilidade Ltda. Uma empresa que conta com a experiência,
tradição e idoneidade alcançados em seus 28 anos de parceria com indústrias,
comércios e prestadores de serviços de toda região.

De acordo com os sócios proprietários da Concor Contabilidade Ltda, a
empresa fundamenta-se no respeito a ética. Seu objetivo é atingir maior qualidade,
buscando sempre proporcionar treinamentos a seus colaboradores e minimizar as
distâncias com seus clientes investindo, em ampla interação. “

”, relembram os
sócios.

O escritório CONCOR Contabilidade Ltda pela sua dimensão se presta além da
escrituração contábil/fiscal a consultoria a seus clientes: “

”.
Segundo o sócio proprietário da Concor Contabilidade, Ivan Gaspar Coelho, a

missão é prestar serviços de contabilidade, auditoria e perícias com excelência e
inovação, utilizando o conhecimento de forma consciente e compartilhada em prol do
crescimento dos nossos clientes, conciliando capital e trabalho, realização profissional e
lucro, sucesso e integridade. “

”.
Para os diretores da Concor Contabilidade Ltda, a função de um contador não

deve se limitar a apurar os impostos e manter a contabilidade em dia, o contador deve
contribuir com todas as áreas da empresa com o objetivo de oferecer ao empresário as
ferramentas necessárias para a preservação do seu patrimônio e a gestão dos negócios.

Ele deve ter informações que lhe ofereçam condições para avaliar o desempenho e os
resultados da empresa, não só da apuração dos resultados mensais, mas de que
maneira ele foi alcançado.

Atualmente, o escritório Concor Contabilidade Ltda conta com um quadro de 22
colaboradores divididos em todos os departamentos Contábil, Fiscal, Pessoal, RH e
Registro.

De acordo com o também sócio proprietário da Concor Contabilidade, Nivaldo
Messias da Rocha, não há dificuldade para o contabilista firmar no mercado de trabalho.
“

”.
A Concor Contabilidade Ltda deseja à todos os clientes e parceiros

primeiramente, saúde, paz e sucesso e que o: “Senhor, nos ajude a dizer a Verdade
diante dos fortes e a não
dizer ment i ras para
ganhar o aplauso dos
fracos.. .Se nos der
fortuna, não nos tire a
r a zão , se nos de r
sucesso, não nos tire a
humildade, se nos der a
humildade, não nos tire a
dignidade....E que nos
ensine a amar aos outros
como a nós mesmos...”

Na oportunidade, é

importante lembrar da figura do Dr. Jair Roberto da Silva (in memoriam), fundador,

grande incentivador, exemplo de vida e companheiro de todas as horas

Haja vista que atualmente não

há possibilidade em desassociar deste requisito, mantemos ainda um atendimento

personalizado com visitas periódicas as empresas para conhecermos suas

necessidades

Para isso a cada dia conclama junto a seus colaboradores

funcionários, que continue buscando a eficiência e o domínio em face à legislação geral,

pois, são os funcionários a mola mestra do sucesso da CONCOR Contabilidade Ltda

Há espaço para todos os profissionais da área contábil em nossa região, o que dificulta

a expansão do trabalho é a visão ultrapassada por parte de alguns, que o profissional

contábil ainda é um mero apurador de impostos, quando na realidade o mercado nos

exige constante aperfeiçoamento e que nossa atuação seja também como um

consultor
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Quando nos propomos a falar sobre Ansiedade nos
deparamos com uma pequena dificuldade por conta das
inúmeras metáforas e definições encontradas em livros leigos,
internet, televisão e outros veículos de informação que passam
uma noção equivocada a respeito do que vem a ser esse
fenômeno.

Na atualidade, com a disseminação constante de
informações pela internet, televisão, e outros meios de
comunicação, e a crescente concorrência, cada vez mais
acirrada e desleal, a ansiedade faz suas “vítimas” sem
descriminação. Desde jovens em idade escolar, na preparação
para um vestibular, trabalhadores com vasta experiência e etc.,
não fazendo distinção quanto a gênero, idade ou classe social.

Para esclarecer este mal entendido e tentar definir de
forma mais clara o que vem a ser ansiedade, podemos dizer que
esta é um estado de excitação fisiológica em que respostas do
organismo tais como taquicardia, hiperventilação, sudorese,
tremores, e em quadros mais avançados como no Transtorno
de Ansiedade Generalizado – TAG, insônia, dificuldade de
concentração, dores de cabeça, de estomago e musculares,
etc. Podem também estar associadas a estes sintomas físicos
vários estados emocionais como ira, irritabilidade, mudanças
drásticas e repentinas do humor e outros.

Mas quais são os motivos de ficarmos ansiosos,
então?

A resposta para essa pergunta seria infinitamente
longa, pois cada indivíduo pode possuir uma situação
específica que lhe deixe apreensivo e desencadeie sua
ansiedade. Seja a entrega de um importante trabalho ou prova
na escola, um prazo ou tarefa a ser cumprido no trabalho que
possa lhe render uma promoção ou mesmo aquela viagem que
já vem planejando há tanto tempo e com tanto apreço. As
situações são as mais diversas possíveis e a mesma situação
pode gerar ansiedade em uma pessoa enquanto que para outra
não passa de um acontecimento banal.

Nesse sentido, as situações que mais nos geram
ansiedade são aquelas em que a possibilidade de haver um
ganho ou, principalmente, uma perda significativa de algo que
desejamos está envolvida. Tendemos a nos esquivar deste tipo
de situação para evitarmos esta perda daquilo que nos é caro,
mas fazendo isso, tomando este caminho mais rápido e com
menos riscos, também deixamos de ter ganhos maiores e, o
que é a verdadeira fonte do problema, deixamos de resolver
aquele problema de uma só vez e que pode voltar para nos
“assombrar” outras vezes, aumentando ainda mais nosso nível
de ansiedade.

ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL

Assessoria em Segurança do Trabalho
e Higiene Ocupacional

Assessoria em Segurança do Trabalho
e Higiene Ocupacional

Grupo PLAMEF:

Por isso, em muitas das vezes conseguimos achar
esses caminhos secundários para aliviarmos a ansiedade e
nos esquivarmos daquelas situações complicadas, mas é
quando não conseguimos mais fazer isto que a ansiedade se
manifesta de forma mais forte e gera um grande desconforto e
sofrimento.

Quando observamos os sintomas no inicio do
transtorno, ou mesmo quando só há um leve desconforto, o
tratamento psicológico pode ser muitíssimo bem sucedido
sem a necessidade de um tratamento medicamentoso como
nos casos mais avançados de ansiedade em que é feito a
administração de medicamentos ansiolíticos por um psiquiatra
em paralelo ao tratamento psicológico.

Por fim, o aviso que é necessário que todos
entendamos é o de que devemos tratar nossa saúde
psicológica com o mesmo cuidado que deveríamos ter como
nossa saúde física, pois mais e mais pessoas adoecem em
escolas, empresas e em todos os locais onde estamos
inseridos por conta de fatores muitas vezes exclusivamente
psicológicos.

O QUE É ANSIEDADE?

Samuel Freitas de Castro

Plamef – Medicina do Trabalho

Clínica Ser Natural

CRP 04/37321
Psicólogo Clínico

Pós-Graduando em Planejamento Educacional
Cel: (32) 8806-7924

Rua Padre Gailhac, 112 – Centro, Ubá

Rua Santo Antônio, 298 – Centro, Ubá

samuelfcastro@hotmail.com

CONCOR Contabilidade: Há quase três décadas promovendo o sucesso entre as empresas

Equipe CONCOR Contabilidade



Contabilidade

Consultoria Empresarial

Planejamento Tributário

Wilian Aurélio de Oliveira

Contador - CRC/MG 60.611

(32) 3541-1891

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá

Mendes
Abertura - Encerramento

Transferência de Empresas

Imposto de Renda - Contabilidade em Geral

Rua da Paz, 122 - Centro - Ubá/MG
Fone/Fax: (32)3532 - 7898

E-mail: mendes.contabil@yahoo.com.br

Assessoria Contábil
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O Governo Federal visando combater a “Guerra dos Portos”,
através da Resolução nº13/2012 do Senado Federal estabeleceu a
alíquota de 4% para o ICMS incidente nas operações interestaduais com
“bens e mercadorias importados do exterior”, diminuindo os efeitos dos
benefícios fiscais concedidos por estados, ou seja, não houve redução
do ICMS, e sim uma transferência da arrecadação do ICMS para o estado
destino da mercadoria. O que parece simples gerou uma série de
consequências e polêmicas, que implica alteração nas operações dos
setores de compras, comercial, sistemas, contábil e fiscal das empresas
que compram e revendem estas mercadorias.

Ao importar um produto terá que pagar
na importação o ICMS em regra geral de 18%, e caso revenda para outros
estados vai utilizar a alíquota de 4% com isto haverá risco de acumular
créditos, que não é simples a restituição. Outro dado preocupante foi o Ajuste Sinief 19/2012 que obriga a
indicação do valor de importação da mercadoria, e a partir dele é possível encontrar ou presumir a formação do
preço de venda pelo comprador ou concorrente, existem empresas que estão conseguindo liminares na
Justiça que não representam segurança jurídica, e também impedem a indústria que utiliza o produto como
matéria prima, de se beneficiar da alíquota de 4%, forçando a adotar a alíquota interestadual de 7% ou 12%.

conseguir formar um preço
competitivo, pois vai pagar em regra geral 18% de ICMS contra o fornecedor de fora do estado que vai pagar
4%, e convencer o seu cliente a avaliar seu preço considerando que sua empresa gera um crédito maior de
ICMS.

Avaliar qual fornecedor é mais vantajoso na hora da compra
(dentro do estado, fora do estado, ou produto similar nacional), sempre levando em consideração os créditos
do ICMS.

Avaliar se após a industrialização a
mercadoria tem conteúdo de importação superior a 40%, pois nesta situação ela pode se beneficiar da alíquota
de 4%.

Nas vendas não haverá alteração; já na aquisição de mercadorias de
fora do estado deverá recolher a antecipação do ICMS a diferença entre o percentual da alíquota interna (7%,
12% ou 18%) e a alíquota de 4%.

Aumento do valor do ICMS
substituição tributária uma vez que a mercadoria entrará com crédito 4%; e também terá aumento da MVA
Ajustada, pois será considerada para este cálculo a alíquota interestadual de 4%.

Adequação ao Ajuste Sinief nº 20/2012, que criou novas origens de mercadorias
(primeiro número do CST), trazendo agora novos códigos que indicam se é uma mercadoria importada:
diretamente, estrangeira adquirida no mercado interno, estrangeira sem similar nacional adquirida no mercado
interno, dentre as outras origens; informações e documentos exigidos nas obrigações fiscais.

Alguns impactos das mudanças:
Empresa importadora:

Empresa que comercializa estes produtos dentro do estado:

Empresa Adquirente destes produtos:

Empresa que utiliza estes produtos como matéria prima:

Empresa Simples Nacional:

Cálculo da Substituição Tributária na aquisição de outros estados

Sistemas:

:

*Este texto não tem a pretensão de definir conceitos ou regras, sendo apenas o entendimento

particular.
Alex Camillôtto: Contador, Consultor e Perito, Sócio da empresa Camillôtto Contabilidade Ltda,

Pós-Graduado em Auditoria e Contabilidade Financeira.

Sistemas  Contábeis  e  Gerenciais

Tel

32 3532-2230

(32) 3551-4243
www.concor.com.br

CONTABILIDADE LUCARELLI

Av. Cristiano Roças, 274 / LJ 03 • Centro • Ubá • MG

TEL.: (32) 3532-1393

escol@escolnet.com.br

Efeitos práticos nas empresas da Alíquota
4% do ICMS nas operações interestaduais

com bens e mercadorias Importadas
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Título da dívida pública não se
presta à quitação de tributos,
c o m p e n s a ç ã o , d a ç ã o e m
pagamento, depósito, garantia ou
caução. Esse foi o entendimento da
5.ª Turma Suplementar que, ao julgar
recurso interposto por V.P. Carvalho,
manteve sentença que julgou
improcedente pedido para que fosse
aceita a caução e substituída a dívida
constante das execuções fiscais pelo
título da dívida pública interna federal,
bem como restituição do valor
excedente.

Na apelação a V.P Carvalho
sustentou que a sentença proferida
pelo Juízo de Primeiro Grau
“confronta com os preceitos contidos
nos Títulos da Dívida Pública”. Nesse
sentido, destacou, “nossos tribunais
têm vastíssimo assunto”. Com tais
argumentos, requereu a reforma da
sentença.

O re la tor, ju iz federa l
convocado Wilson Alves de Souza,
explicou em seu voto que a pretensão
do apelante é ofertar a Apólice da
Dívida Pública n.º 2.043,692 como
forma de pagamento de dívida fiscal.
“Observe-se que o referido título não
se presta à quitação de tributos,
c o m p e n s a ç ã o , d a ç ã o e m
pagamento, depósito, garantia ou
caução, eis que, por não ter cotação
em bolsa, afigura-se ilíquido”,

destacou.

O m a g i s t r a d o c i t o u
precedente do próprio Tribunal
Regional Federal da 1.ª Região no
sentido de que “ainda que fosse
reconhecido ser a parte autora
proprietária de créditos oriundos de
títulos emitidos pelo Governo Federal
no início do século passado, tais
créditos não poderiam ser utilizados
para compensação tributária,
conforme jurisprudência consolidada
pelos Tribunais Pátrios”.

Ainda segundo o relator, a apólice da
dívida pública ofer tada por V.P
Carvalho, emitida no ano de 1939,
encontra-se prescrita, eis que não foi
resgatada por seu portador.

Com tais fundamentos, o
relator manteve a sentença proferida

pelo Juízo de Primeiro Grau, pelo que
negou provimento à apelação. A
decisão foi unânime.

Turmas Suplementares – A 5ª Turma
Suplementar é uma das sete turmas
criadas, excepcionalmente, para o
Mutirão Judiciário em Dia, em curso
no TRF da 1ª Região desde fevereiro
de 2011.

O mutirão tem o objetivo de
julgar 53 mil processos ingressos no
Tribunal até o fim de 2006, em
cumprimento às metas 2, de 2009 e
2010, estipuladas pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Cada
turma suplementar é composta de
dois juízes federais convocados e
presidida por um desembargador
federal do TRF.

Títulos da dívida pública não podem ser utilizados
para pagamento de débitos tributários

(32) 3532-6213
(32) 8898-3861

www.soaresdesenvolvimentos.com.br soaresdesenvolvimentos@hotmail.com

“Transformando ideias em Soluções”

ERP ideal para pequenas e médias empresas. Gestão financeira,
Controle de estoque, NF-e, Escrita fiscal, Ordens de Serviço,

Planejamento e Controle de Produções para Indústrias de Confecções
entre outros.

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO

SEM CUSTO OU COMPROMISSO



E-mail: sao.carlo@uol.com.br
contabilidadesn@hotmail.com

Rua José Campomizzi, 240/A - Centro - Ubá - MGFONE: (32) 3532-3665FONE: (32) 3532-3665
escritoriocontabiliza@yahoo.com.br

Contabiliza

Rua São José, 249 - 2º andar - Centro
Ubá - Minas Gerais

Tel.: (32) 3532-2215

ASSESSORIA CONTÁBIL

LCR Assessoria Contabil Ltda.

Tel.: (32) 3532-3642
(32) 3531-5837

E-mail: mercuri@uai.com.br

Av. Cristiano Rôças, 240 - Sala 101
Centro -Ubá - Minas Gerais

Escritório Mercúrio
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GRANDES OFERTAS
DA COLCHÕES E

MÓVEIS PAROPAS

GARANTIMOS MONTAGEM
COM RAPIDEZ E QUALIDADE

Você aqui é de casa!

CONFIRA AS OFERTAS ESPECIAIS PARA OS
ASSOCIADOS DO BREVE RELATO NO SITE:

www.breverelato.com.br

Praça Armando Bigonha, 20 - Telefone: 3531-8770
Av. Cristiano Roças, 28 - Telefone: 3532-2617

REDIRECIONAMENTO DO DBE PARA A JUCEMG

Fonte: Jucemg

“As vezes, mesmo quando o contabilista, seleciona a opção O ATO

CONSTITUTIVO/ALTERADOR (que

seria no caso a opção CORRETA) o DBE tem sido casualmente direcionado à Receita. Isso

raramente acontece e passa pelo Minas Fácil. Para que o contabilista possa dar

continuidade no processo sem erro, segue abaixo o procedimento”:

NÃO FOI REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE

Para que o DBE seja direcionado para a Junta Comercial quando o ato ainda não foi
registrado , estamos fazendo o seguinte procedimento:
1) Cancelar o DBE que está sendo direcionado para a Receita;
2) Recuperar o DBE no coleta WEB que receberá um outro número;
3) Ir em identificação : Excluir a Natureza Jurídica correta , colocar uma outra natureza
jurídica qualquer, e imediatamente voltar para a natureza jurídica correta.

Nesse momento, o sistema irá perguntar se o ato constitutivo já foi registrado no órgão
competente e o contribuinte irá informar que "NÃO".
Finalizar o recibo.
Exemplo natureza juridica 206-2
Exclui 206 -2
Inclui outra natureza jurídica qualquer.
Retorna para natureza jurídica 206-2. Nesse momento irá perguntar se o ato constitutivo
já foi registrado no órgão competente. Informar NÃO.
Finalizar

Jucemg atende em sede mais moderna
Desde segunda-feira, 18 de fevereiro, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

está atendendo na Rua Sergipe, 64 Centro, em Belo Horizonte. Em suas novas instalações, a
Jucemg continua a prestar os mesmos serviços, como registro de abertura, alteração, extinção
de empresas e outros documentos de interesse do empresário, emissão de certidões
simplificadas, de inteiro teor e específicas, além de autenticação de livros mercantis,
informações e bloqueio de Cadastro de Pessoa Física – CPF, em casos de roubo ou extravio do
documento, munido de um Boletim de Ocorrência - BO.

A Jucemg está trabalhando com o agendamento online dos serviços de entrada e
devolução de livros mercantis e informações. Tudo para fornecer um serviço de qualidade, de
forma ágil e eficiente.

A mudança para o novo endereço compõe um conjunto de ações de modernização
da autarquia, que atualmente é reconhecida pelo Departamento Nacional de Registro do
Comércio - DNRC e Sebrae Nacional como a melhor Junta Comercial do País, e representa
também um marco importante no ano em que completa 120 anos, seguido dos esforços
empenhados para sua certificação na norma ISO 9001.

» Telefone geral: (31) 3235-2300 | jucemg@jucemg.mg.gov.br
» Informações: (31) 3219-7900 | faleconosco@jucemg.mg.gov.br
» Ouvidoria: ouvidoria@jucemg.mg.gov.br

Contatos:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Rua Sergipe, 64 – Centro de Belo Horizonte, MG. Cep: 30130-170

Telefone: (32) 3532-2682


