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ESCOL Assessoria e Contabilidade Lucarelli Ltda:
Uma geração que contabiliza sucesso nas empresas
Em plena ditadura militar no Brasil
em 1968, precisamente o dia 1º de abril, o
Escol Assessoria e Contabilidade Lucarelli
Ltda era fundado pelo contabilista José
Jurandir Lucarelli. O escritório que na
época foi apelidado carinhosamente como
“Escritório do Lucarelli” (até hoje os
clientes mais antigos assim o chamam)
despontava – se pela dinâmica e alto
gabarito.
Segundo o contabilista e sócio
proprietário do escritório Escol Assessoria
e Contabilidade Lucarelli Ltda, José
Jurandir Lucarelli, desde sua fundação até
os dias de hoje muita coisa mudou. “Iniciei

Diretoria Escol Assessoria e Contabilidade Ltda

Minas Fácil/Ubá institui normas para
abertura de firmas na cidade
deverão ser checadas na frente do
contribuinte para depois protocolar”,
disse o agente administrativo Cléber
Antônio.

Para fins de esclarecimentos a
coordenação do Minas Fácil/Ubá traz ao
conhecimento de todos algumas medidas
para tornar mais célere e responsável a
abertura de firmas na cidade a partir de
dezembro deste ano.
Em reunião feita pelos próprios
colaboradores do Minas Fácil/Ubá ficou
decidido que toda a documentação deverá ser
entregue no ato para protocolizar. “Não pode
estar faltando nenhum documento. A
documentação que envolve as partes da
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais,
Prefeitura Municipal de Ubá, Receita Federal

INDICADORES FINANCEIROS
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Dólar Paralelo (R$/US$)
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tudo sozinho, levava trabalhos para casa,
passando algumas noites trabalhando
para cumprir com as obrigações”,
relembra.
Atualmente o escritório Escol
Assessoria e Contabilidade Lucarelli Ltda
está sob o comando das duas filhas que
seguiram a carreira gloriosa do pai:
Janaina e Marluce Lucarelli, mas sempre
contando com sua experiência,
inteligência e supervisão. “Nosso pai é
mais que um parceiro, ele é nosso porto
seguro”, disseram as filhas com muita
emoção.

Sebastião Vieira
Av. Padre Macário, 331- Centro
Tocantins/MG - CEP 36512-000

ROCHA
de 1
97
6

“33 anos”

Tocantins
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E-mail: controcha@gmail.com
Rua Raul Soares, 74 - Loja C - Centro - Tocantins - MG
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Minas Fácil/Ubá já tem nova coordenação
Há pouco mais de um mês a
unidade Minas Fácil/Ubá está sob
nova coordenação. Foi contratada
pela Adubar (Agência de
Desenvolvimento de Ubá e Região),
entidade parceira da Prefeitura
Municipal, a bacharel em Ciências
Contábeis, Glauce Tonietto Amancio.
Segundo Glauce, a principal
meta hoje, a ser trabalhada, é diminuir
o prazo de abertura de firmas na
cidade. “O ideal é que seja de 9 dias
para menos. Com isso iremos
distribuir melhor as funções de cada
colaborador, para que todos
desempenhem sua função com
eficiência e obtermos um melhor
resultado. Além disso, desde o início

do mês passado estamos atendendo
normalmente na parte da manhã”,
disse.
A figura de um coordenador
na unidade Minas Fácil é a chave
principal para dar continuidade nas
aberturas de firmas na cidade (antes
era enviado via malote para Belo
Horizonte) e também para agilizar
outros processos como alteração e
baixa.

a) O ideal é que as Consultas de
Viabilidade sejam feitas até sexta feira
às 13 hs. Para que possam ser
respondidas no final da tarde e não
contarem prazo aos sábados e
domingos.
b) A modalidade EIRELI não
permite ao empresário ter outra EIRELI
e sim, ser sócio cotista de outras
empresas (Sociedade Empresária
Limitada).
c) As devidas assinaturas no
processo deverão estar idênticas ao
documento autenticado apresentado.
Caso contrário, reconhecer firma na
capa e em uma via do contrato.

Através do Breve Relato, a
nova coordenadora se colocou à
disposição de novas ideias dos
contabilistas para simplificar o
atendimento. “A principio como sou
nova no Minas Facil e ainda não

d) No Módulo Integrador ao
preencher os dados do sócio
administrador é necessário informar a
data de início de mandato do mesmo.
A coordenadora do MF/Ubá, Glauce Amancio

Agendamento da opção pelo
Simples Nacional - 2013 já está disponível
Já está disponível o serviço de
agendamento da opção pelo Simples
Nacional. Esse serviço objetiva facilitar o
processo de ingresso no regime tributário
simplificado Simples Nacional. Assim o
contribuinte pode manifestar o seu
interesse pela opção para o ano
subsequente, antecipando as verificações
de pendências impeditivas ao ingresso no
Regime.
Dessa forma, o contribuinte poderá
dispor de mais tempo para regularizar as
pendências porventura identificadas.
funcionalidade estará disponível
entre o dia 1º (primeiro) de novembro e o
dia 28 (vinte e oito) de dezembro de 2012,
no Portal do Simples Nacional.
Não havendo pendências, a
solicitação de opção para 2013 já estará
confirmada. No dia 01/01/2013, será

conheço todo o processo, fica um
pouco difícil de responder essa
pergunta, porém gosto muito de
trazer para o ambiente de trabalho
novas idéias, metodologias
diferentes. Mas não quer dizer que
essa ideia esteja descartada ”,
finalizou.

Dicas
Breve Relato:

gerado o registro da opção pelo Simples
Nacional, automaticamente.
Caso sejam identificadas
pendências, o agendamento não será aceito.
O contribuinte poderá regularizar essas
pendências e proceder a um novo
agendamento até 28/12/2012.
Após este prazo, a empresa ainda
poderá solicitar a opção pelo Simples
Nacional até o último dia útil do mês de
janeiro.
No mesmo período do agendamento,
é possível o cancelamento do agendamento
da opção por meio de aplicativo
disponibilizado no Portal do Simples
Nacional.
Não haverá agendamento para opção
pelo SIMEI.
Não haverá agendamento para
empresas em início de atividade.

Assessoria de Comunicação - Jornalistas Associados Ltda.
JP - 013.567 / (32) 8824-7179
Jornalista Responsável: Thiago dos Santos Rocha
Impressão: Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios.
Tiragem: 1000 exemplares.

TRIBUTOS - CONCEITO E
CARACTERÍSTICAS
A palavra “tributo”, deriva do latim
“tributum”. Diz respeito aquilo que por
dever, é entregue ao Estado.
Explicando melhor, o que diz o
Código Tributário Nacional (CTN), “toda
prestação pecuniária” – todo pagamento
obrigatório ao estado, “instituída em lei” –
sem lei que o institua, não existe tributo, ou
seja, o tributo é um dever do cidadão e é
instituído por lei. A finalidade principal dos
tributos é servir de meio para o
atendimento às necessidades financeiras
do Estado de modo que este possa realizar
sua função social.
Nosso espaço é pequeno para
traduzirmos todas as características
principais do tributo, mas importante
deixar norteado para o cidadão que o
Estado sem o tributo, não teria condições

PAPELARIA MA
MAPE

de atender a demanda dos desafios
sociais.
Se nos situarmos na história,
veremos que desde sua origem, o conceito
e as características vem sendo alterado,
afastando aos poucos a idéia da
imposição para dar lugar a consciência na
par ticipação e construção de uma
sociedade mais justa e humana.
Construir um mundo mais digno,
mais humano e justo, certamente é o
sonho das pessoas que buscam a viver
com qualidade e que “haja vida em
abundância”, com oportunidades para
todos e coragem para vencer os desafios.
ANTONIO DE PÁDUA DA ROCHA
Coordenador de Educação Fiscal
– RECEITA ESTADUAL - UBÁ

& 3532-2891
papelariamape@yahoo.com.br

“Fornecemos toda linha de material para escritório"
Avenida Cristiano Rôças, 27 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá - MG
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Minas Fácil/Ubá institui normas para abertura de firmas na cidade
Para fins de esclarecimentos a coordenação do
Minas Fácil/Ubá traz ao conhecimento de todos algumas
medidas para tornar mais célere e responsável a abertura de
firmas na cidade a partir de dezembro deste ano.
Em reunião feita pelos próprios colaboradores do
Minas Fácil/Ubá ficou decidido que toda a documentação
deverá ser entregue no ato para protocolizar. “Não pode estar
faltando nenhum documento. A documentação que envolve as
partes da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais,
Prefeitura Municipal de Ubá, Receita Federal deverão ser
checadas na frente do contribuinte para depois protocolar”,
disse o agente administrativo Cléber Antônio.
Outra questão problemática é com relação a vistoria
da Fiscalização Municipal e da Vigilância Sanitária Municipal
que quando não conseguem cumprir os prazos para fazer a
diligência,o contador deverá aguardar o parecer dos mesmos.
“Colocar pendência na documentação não significa
retardar o andamento da abertura de firmas. Ela só acontece
em casos como: quando o contribuinte não reúne a
documentação necessária, quando a Fiscalização ou
Vigilância Sanitária não conseguem em tempo hábil, vistoriar o
local ou quando há erro no contrato ou DBE”, apontou Cléber
Antônio.
A Consulta de Viabilidade está sujeita ao Fisco da
Prefeitura para confirmar o endereço do estabelecimento in
loco. “Colocamos a informação para confirmar a resposta do
Fiscal pelo telefone 3531-4332. Quando o Fiscal Reprova o
endereço, nós entramos em contato com o Contador
imediatamente para o seu conhecimento”, explicou Cléber.
O agente administrativo Cléber Antônio salientou
ainda que a unidade Minas Fácil/Ubá acompanha o

desenvolvimento do Processo de Alvará dentro da Prefeitura
até ser completado o ciclo da formalização. “O contador pega a
documentação da empresa após a sua formalização. O Alvará
é emitido e entregue pelo Setor de Tributação”, finalizou.
Segue abaixo alguns pontos importantes para
que os contabilistas e empresários entendam sobre o
processo de abertura de firmas em Ubá:
1) Após realizar a Consulta de Viabilidade, a Jucemg dá o
parecer ao Nome Empresarial proposto. Simultaneamente,
a Consulta de Viabilidade chega no Minas Fácil/Ubá e pode
ser aprovada ou não de acordo com o IPTU (se há débitos
ou não), pela atividade (se pode ou não realizar a atividade
no local) ou pelo endereço (há a conferência do endereço
no Cadastro Municipal). Lembrando que caso for zona
rural ou o endereço não tiver cadastrado, o usuário deverá
fazer o cadastro do endereço na Prefeitura.
2) Finalizada essa primeira parte, a Consulta de Viabilidade
chega para seu usuário com a reposta ou DEFERIDA ou
INDEFERIDA. Se for indeferida, estará contendo a
explicação. Caso for deferida, o usuário reunirá a
documentação necessária para dar entrada na firma.
Lembrando que as respostas automáticas do SEMAD ou
Corpo de Bombeiros nada tem haver com o Minas Fácil ou
Prefeitura (são fornecidas pelos próprios órgãos
competentes). Quando a atividade envolve a Vigilância
Sanitária na Consulta de Viabilidade acionamos o Setor
para deliberação da mesma. Igual se faz com o fiscal do
Setor de Fiscalização.

3) O Habite é substituído pela escritura averbada ou a
Declaração de Ausência de Risco que libera o Alvará
Provisório por validade de 90 e mais 90 dias. O AVCB é
substituído também pela Declaração de Ausência de Risco
nos casos da cor da bandeira verde e para a bandeira
amarela solicita junto com a Declaração o Protocolo da
entrada do Projeto contra incêndio no Corpo de Bombeiro.
Quando a bandeira é amarela ou vermelha e o endereço da
empresa, for somente para correspondência aceita uma
Declaração, informando que o endereço vai ser usado
somente para correspondência e a autorização do acesso
do fisco, junto com a Declaração de Ausência de Risco.

O agente adminstrativo, Cléber Antônio, a coordenadora do MF/Ubá,
Glauce Amancio, o Gerente de Integração de Sistemas e Processos
da Jucemg, Henrique Petrocchi e a Gerente da Adubar, Patrícia
Costa.

Mendes
Assessoria Contábil
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

(32) 3551-2707
Av. Dr. Carlos Soares, 388 | Centro | Visconde do Rio Branco/MG

* Contabilidade
* Aberturas de Firmas
* Imposto de Renda
MATRIZ: Trav. Souza Lima, 22 - Centro - Tel./Fax: (32) 3551-4122
CEP - 36.520.000 - Visconde do Rio Branco - MG
FILIAL: Rua Sagrado Coração de Jesus, 70 - Fundos - Centro
CEP - 36.555.000 - Ervália - MG - Tel./Fax: (32) 3554-1126 / 3554-1628
corel@konet.com.br

Contabilidade e Assessoria Empresarial

Tel. (32) 3532-4444
Rua João Guilhermino, 18 - 1º Andar - Centro - Ubá - MG

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

Wilian Aurélio de Oliveira
Contador - CRC/MG 60.611

(32) 3541-1891

Contabilidade
Consultoria Empresarial
Planejamento Tributário

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá

ORCOL

Cláudio Fernando de Souza
Daniela Soares de Souza Lima

Contabilidade
Contabilidade com Credibilidade

Rua Coronel Júlio Soares, 301 - Centro
Tel.: 32.3532-4363 - Cel.: 8852-4332
E-mail: orcol@orcol.com.br
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MUDANÇAS CONTABÉIS EM 2013
Por: José Maurício de Paula

As empresas já devem se
preparar para as mudanças fiscais do
próximo ano de 2013, que podem trazer
ganhos para diversos setores. Uma delas
impacta na área de agronegócios: a partir
de 2013, as laranjas passarão a ter
suspensão de Programa de Integração
Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), quando utilizadas na industrialização de suco de laranja a serem
exportados e, para os industrializadores
adquirentes foi concedido crédito
presumido.
As empresas tributadas pelo
lucro real contarão no próximo ano com
novos incentivos que permitem a dedução
de até 1% do Imposto de Renda por conta
de doações e patrocínios efetuados em
prol de ações e serviços ao Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e
ao Programa Nacional de Apoio à Atenção
da Saúde da Pessoa com Deficiência.
Também a partir de 2013 será
implantado depois de cinco anos da
criação do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), a Receita
Federal do Brasil vai implantar a partir de
Janeiro de 2013, a Escrituração Fiscal
Digital Social (EFD Social). O objetivo é
eliminar, numa primeira etapa, o papel
usado na impressão de folhas de

pagamento e, numa segunda fase, o Livro
de Registro de Empregados. Com a
mudança, serão reunidos num só arquivo
informações hoje prestadas em separado a
diversos órgãos públicos, como Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), Receita e
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A principal novidade que será
introduzida pelo chamado Sped Social, é a
conferência automática de dados, que
ficarão disponíveis numa base única. Na
verdade, o Sped Social vai unificar créditos
previdenciários e trabalhistas, para facilitar
o trabalho do Fisco.
O que o Sped Social, além da
folha de pagamento e do registro de
empregados, vai transmitir num único
arquivo informações prestadas em
separado, atualmente, no Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados
(Caged), Relação Anual de Informações
Sociais (Rais), Declaração de Imposto de
renda Retido na Fonte (Dirf), Guia de
Recolhimento Rescisório do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (GRRF) e o
Manad, um manual do qual constam todas
as informações necessárias para a
geração do arquivo digital a ser
apresentado à Secretaria da Receita
Previdenciária, para ser entregue ao
Auditor Fiscal da Previdência Social.
As informações fornecidas

pelos contribuintes servirão para alimentar
os sistemas de bancos de dados do
Cadastro Nacional de Informações
Sociais, do Ministério do Trabalho, e de
créditos com registros de todas as
contribuições apuradas e devidas.
O prazo para as pequenas e
médias empresas convergirem para o
novo padrão contábil IFRS (International
Financial Reporting Standards) vence em
janeiro de 2013. Aquelas que não
migrarem para o novo sistema poderão ser
multadas.
O processo é irreversível e
todas as empresas deverão se adaptar e
estarem preparadas para produzir
demonstrações financeiras e contábeis
com números que retratarão com maior
clareza e transparência a situação
financeira e patrimonial da empresa.

*Bacharel em Ciências
Contábeis pela FECEA - Faculdade Estadual
de Ciências Econômicas de Apucarana –
Apucarana/PR
CRC/MG 078165/O-3
Fone: (32) 3531-0765

"EQUIPARAÇÃO SALARIAL" (MUITAS VEZES UM PROBLEMA CRÔNICO
NA GESTÃO DO CONTENCIOSO TRABALHISTA NA EMPRESA)
Há um determinado tipo de pleito
judicial em matéria trabalhista contra sua empresa,
que por melhor organizada que ela seja, em
havendo um número considerável de funcionários,
vai sempre aparecer: "o pedido de equiparação
salarial".
Por vezes, há mesmo pessoas em
funções idênticas, exercidas desde a mesma
época, com ganhos diferentes na companhia, com
a equiparação salarial sendo mesmo devida e tudo
mais. No entanto, quando não é bem esse o caso,
o que a empresa tem para se defender?
Um bom advogado, diriam alguns.
Caberia então apenas ao advogado da empresa, já
na sua defesa judicial e em audiência, com as
provas que lhe são fornecidas, atuar sobre o
convencimento do Juiz, demonstrando as
distinções de cargos e salários, com parâmetro no
artigo 461, parágrafos 1º e 2º da CLT:
Art. 461. Sendo idêntica a função, a
todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo
empregador, na mesma localidade, corresponderá
igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade
ou idade.
§ 1º Trabalho de igual valor, para os
fins deste Capítulo, será o que for feito com igual
produtividade e com a mesma perfeição técnica,
entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço
não for superior a 2 (dois) anos.
§ 2º Os dispositivos deste artigo não
prevalecerão quando o empregador tiver pessoal
organizado em quadro de carreira, hipótese em
que as promoções deverão obedecer aos critérios
de antiguidade e merecimento.
Então, já durante a audiência, com o
início da instrução, o Magistrado certamente
quererá ouvir o "paradigma" na qualidade de
testemunha, indicado para equiparação salarial na
inicial. A empresa também terá interesse na oitiva

para esclarecer as coisas. Entretanto, no momento
da efetivação dessa prova que se inicia, entram em
ação vários fatores, compreensíveis apenas no
âmbito do entendimento dos problemas
complexos, que geralmente não são levados em
conta, tais como:
- o constrangimento do "paradigma",
no geral homem de valor, assim considerado
também entre seus colegas. É natural que este
relute em afirmar diretamente que possui várias
capacidades, responsabilidades, maior
produtividade ou perfeição técnica, para além
daquele reclamante, seu ex-colega de trabalho
(agora desempregado e em dificuldades), com
quem muitas vezes conviveu e ombreou por anos
na realização de suas tarefas cotidianas. Este
"paradigma", lembrando o que diz meu colega
Cícero Bucci, poderá vir a ser uma testemunha em
juízo para a "canonização do reclamante",
deixando de ser realista seu depoimento;
- mesmo quando o "paradigma"
tenha objetividade e assertividade para responder
às perguntas que lhe são formuladas pelo Juiz,
talvez ele não consiga, em poucas palavras
explicar quais são as funções que tecnicamente
exerce, quais os equipamentos manuseados,
quais as responsabilidades e processos
envolvidos, em cada turno, em cada diferente setor
da fábrica ou ainda diferenças sutis de produção e
exigências técnicas para as diferentes funções;
- assim como o "paradigma", as
demais testemunhas trazidas por ambas as partes
serão geralmente trabalhadores, operários,
pessoas da linha de produção. Não são pessoas
que se pretendam eloqüentes ou didáticas nas
explicações sobre questões internas relativas ao
seu trabalho na empresa. Mesmo assim,
responderão a perguntas, feitas durante uma
instrução processual (geralmente apressada pela

extensa pauta forense), tais como: "O que o
senhor faz na empresa?" "O que o seu ex-colega
fazia?" Responderão assim a perguntas cujas
respostas talvez não sejam suficientes para o
entendimento da questão;
- o ônus da prova pertence à
empresa, conforme a Súmula nº 6, inciso VIII, do
Tribunal Superior do trabalho, ou seja, cabe à
empresa a prova de "fato impeditivo, modificativo
ou extintivo da equiparação salarial".
Em última análise, o problema da
"equiparação salarial", que se manifesta em
processos judiciais movidos contra a empresa,
reside fundamentalmente nas expectativas e
frustrações, no natural anseio de ascensão do
ser humano, na humana necessidade do
reconhecimento pelo trabalho, como também no
ressentimento por ter sido preterido para o cargo.
A gênese da questão está enfim na infinidade de
nuances e partes delicadas desse ser emocional
que constitui uma pessoa, frente à complexidade
de se administrar um grande número de
indivíduos envolvidos nas diferentes etapas da
produção de uma empresa.
De qualquer forma, ao lidar
adequadamente com essa questão complexa, ao
nosso ver a empresa estará economizando com
isso muita saúde organizacional e dinheiro.

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
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FÁCIL

PAG FÁCIL

Rua XV de Novembro, 53 - Centro
Rua São José, 233 - Centro
Telefones: (32) 3531 - 4143 / 3532 - 1008
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ESCOL Assessoria e Contabilidade Lucarelli Ltda: Uma geração que contabiliza sucesso nas empresas
Em plena ditadura militar no Brasil em 1968, precisamente o dia 1º de abril, o Escol
Assessoria e Contabilidade Lucarelli Ltda era fundado pelo contabilista José Jurandir
Lucarelli. O escritório que na época foi apelidado carinhosamente como “Escritório do
Lucarelli” (até hoje os clientes mais antigos assim o chamam) despontava – se pela
dinâmica e alto gabarito.
Segundo o contabilista e sócio proprietário do escritório Escol Assessoria e
Contabilidade Lucarelli Ltda, José Jurandir Lucarelli, desde sua fundação até os dias de hoje
muita coisa mudou. “Iniciei tudo sozinho, levava trabalhos para casa, passando algumas
noites trabalhando para cumprir com as obrigações”, relembra.
Atualmente o escritório Escol Assessoria e Contabilidade Lucarelli Ltda está sob o
comando das duas filhas que seguiram a carreira gloriosa do pai: Janaina e Marluce
Lucarelli, mas sempre contando com sua experiência, inteligência e supervisão. “Nosso pai
é mais que um parceiro, ele é nosso porto seguro”, disseram as filhas com muita emoção.
A empresa conta ainda com 13 colaboradores sendo desmembrada por
departamentos (Gerência, Departamento de Protocolo informatizado, Departamento Fiscal,
Pessoal e Contábil).
De acordo com a contabilista e sócia proprietária Janaina Lucarelli a empresa
desenvolve um trabalho de contabilidade e assessoria contabil diferenciada. “Orientamos
previamente nossos clientes, auxiliando as empresas na tomada de decisões, além disso,
oferecemos assistência contábil por telefone, e-mail, vídeos, comunicados e também
pessoalmente. Um dos diferenciais que nosso escritório possui é o departamento de
protocolo informatizado, que funciona através de um excelente sistema, contando com a
eficiência de nossos colaboradores especializados que estão envolvidos nesse processo”,
frisou Janaina.
O escritório Escol Assessoria e Contabilidade Lucarelli Ltda proporciona aos
clientes segurança e tranqüilidade. A equipe de trabalho constantemente passa por cursos
intensivos, palestras e seminários a fim de aprimorar cada vez mais os conhecimentos e
garantir o maior patrimônio da empresa que são os clientes.

Ainda segundo Janaina “a missão do Escol Assessoria e Contabilidade Lucarelli
Ltda é oferecer segurança às empresas que nos dão a honra de nos escolher para prestar
serviços inerentes a área da contabilidade, realizando sempre com muita responsabilidade
e comprometimento um trabalho com integridade moral e ética profissional”.
A contabilista e sócia proprietária Marluce Lucarelli, afirma que o trabalho do
profissional contabil deve ser realizado por profissionais sérios que pretendem fazê-lo de
forma correta, sem burlar as leis e os princípios da contabilidade, realizando o trabalho do
inicio ao fim da forma que é exigida, sem enganar seus clientes.
O contabilista José Jurandir Lucarelli afirma que só haverá espaço em Ubá e em
qualquer lugar para todos os contabilistas se os profissionais trabalharem com seriedade e
ética. “É preciso haver uma conscientização dos empresários do valor que tem uma
contabilidade, que eles deveriam refletir e ter um novo olhar para a real importância da
e x i s t ê n c i a d a
contabilidade, não se
preocupando apenas com
valores dos honorários
contábeis mas sim, com a
qualidade dos serviços
prestados”, finaliza.
Empresas nascem de
sonhos, há mais de 40
anos ajudamos a
realizar o seu, por isso
tenha certeza que seu
sucesso será resultado
de suas escolhas. Venha
para o ESCOL.

Equipe ESCOL Contabilidade

NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
Por Diogo Cardoso de Oliveira (Eng. Seg. Trabalho)
A NR 4 diz respeito aos Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho –
SESMT. Estes são realizados por uma equipe de
profissionais contratados pela empresa com objetivo de
promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador
no seu ambiente de trabalho.
O dimensionamento do SESMT vincula-se à
graduação do risco da atividade principal e ao número total
de empregados do estabelecimento, podendo incluir os
seguintes profissionais, de acordo com os quadros I e II da
referida NR: médico do trabalho, enfermeiro do trabalho,
auxiliar de enfermagem do trabalho, engenheiro de
segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho.
O quadro I da NR 04 relaciona a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE com
correspondente Grau de Risco para fins de
dimensionamento do SESMT. Como exemplo a Fabricação
de móveis com predominância de madeira é definida com
grau de risco três e a Confecção de peças de vestuário é
definida com grau de risco dois.

Para determinar a composição do SESMT é
observado o quadro II da NR 04, na qual este é
demonstrado abaixo:
Cabe ao SESMT aplicar os conhecimentos de

Grupo PLAMEF:
ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL

Assessoria em Segurança do Trabalho
e Higiene Ocupacional

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho no
ambiente de trabalho e a todos os seus componentes,
inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir e
controlar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador;
Determinar ao trabalhador a utilização de EPIs;
Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto
ao cumprimento do disposto nas NR's aplicáveis às
atividades executadas na empresa; Manter permanente
relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de
suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la,
conforme dispõe a NR 05; Promover a realização de
atividades de conscientização, educação e orientação
dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do
trabalho e doenças ocupacionais; Entre outras atividades
correlatas.
Para que o funcionamento do SESMT atinja seus
objetivos, é necessário que a política visando à segurança
e a saúde do trabalhador seja bem definida e garantida
pela direção da empresa e pela conscientização de cada
trabalhador em todos os níveis hierárquicos.
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DECORE UM DOCUMENTO IMPORTANTE E
RECONHECIDO PELA SOCIEDADE
As instituições financeiras ansiavam por um documento
contábil que comprovasse os rendimentos de pessoas físicas,
especialmente os profissionais autônomos, com a finalidade de
subsidiar decisões sobre concessão de financiamento, de limites de
cheques especiais, de cartão de crédito e outras transações que
exigiam comprovação de rendimentos dos seus clientes.
Para atender a essa necessidade dos bancos, o
Conselho Federal de Contabilidade instituiu a Declaração
Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE), em 1993,
conceituando-a como um documento contábil apto a fazer prova de
informações sobre percepção de rendimentos em favor de pessoas
físicas, a qual, ao longo de sua vigência obteve reconhecimento da
sua utilidade pela sociedade em geral.
A DECORE passou por várias reformulações no decorrer
dos anos até se chegar ao modelo atual, previsto na Resolução CFC
1.364/2011.
Somente contabilistas em situação regular perante o CRC, inclusive
quanto a débito de qualquer natureza, podem expedir a DECORE.
Sua emissão dá-se por meio eletrônico, devendo ser preservadas
as informações e as características do modelo constante no
Sistema.
A DECORE-Eletrônica foi criada com a finalidade de aprimorar as informações originadas da
Contabilidade, oferecer maior segurança por meio de autenticação automática e código de segurança e,
também, para facilitar e agilizar a sua emissão.
A Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE Eletrônica - será emitida via
internet, disponível no endereço eletrônico do CRC de cada estado.
A Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE Eletrônica - será emitida em
1 (uma) via destinanda ao beneficiário, ficando armazenado no Banco de Dados do CRC o documento emitido
para conferências futuras por parte da Fiscalização. Esta via da DECORE Eletrônica será autenticada por meio
da Declaração de Habilitação Profissional - DHP Eletrônica - instituída pela Resolução CFC nº 1.363/2011, de
25 de novembro de 2011.
A Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE Eletrônica - somente poderá
ser utilizada dentro de 90 (noventa) dias de sua emissão, devendo estar evidenciado o rendimento auferido no
período em questão.
É importante salientar que a DECORE Eletrônica deverá estar fundamentada nos registros do Livro
Diário ou em documentos autênticos e que a prestação de contas poderá ser efetuada eletronicamente,
cabendo ao Setor de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade fazer as verificações cabíveis quanto
à sua correta aplicação.
A documentação legal que serviu de lastro para a emissão da Declaração Comprobatória de
Percepção de Rendimentos - DECORE Eletrônica - ficará sob a responsabilidade do profissional da
Contabilidade que a emitiu, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para fins de fiscalização por parte do Conselho
Regional de Contabilidade.
A legislação do CFC ainda prevê que o profissional da contabilidade que descumprir as normas
estará sujeito às penalidades previstas na legislação pertinente.
Rodrigo Baía, Técnico em Contabilidade CRC-MG 64.526
(Escritório de Contabilidade Rocha Ltda.)

Sistemas Contábeis e Gerenciais
Tel

32 3532-2230

LCR Assessoria Contabil Ltda.

LINDISSEY E LEYSE

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

Escritório Mercúrio

E-mail: mercuri@uai.com.br
Av. Cristiano Rôças, 240 - Sala 101
Centro -Ubá - Minas Gerais

ASSESSORIA CONTÁBIL

Tel.: (32) 3532-2215
Rua São José, 249 - 2º andar - Centro
Ubá - Minas Gerais

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

TEL.: (32) 3532-1393
escol@escolnet.com.br

(32) 3551-4243
www.concor.com.br
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, DE 28 DE SETEMBRO DE 2012
Protocolo que celebram os Estados
signatários e o Distrito Federal, por intermédio de
suas Secretarias de Fazenda, Finanças, Receita
ou Tributação visando ao fortalecimento das
relações entre si e com os demais entes
federativos, bem como da atuação conjunta em
assuntos de interesse comum.
Os Estados e o Distrito Federal, neste ato
representados pelos respectivos Secretários de
Estado da Fazenda, Finanças ou Tributação,
considerando o disposto no inciso XXII do art. 37 da
Constituição Federal, incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003,
segundo o qual "as administrações tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, atuarão de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de
cadastros e de informações fiscais, na forma da lei
ou convênio;"
Considerando, assim, a necessidade de adotar,

hospedar e compar tilhar sistemas de
processamento de dados e informações mediante
uso de infraestrutura comum capaz de maximizar a
relação custo-benefício;
considerando, ainda, a necessidade de estreitar
a interação entre as Fazendas estaduais e de
promover a reflexão sobre as grandes questões
fiscais e tributárias, com o objetivo de formular
soluções consistentes e benéficas para o Poder
Público e, sobretudo, para o cidadão;
considerando, por fim, que essa reflexão requer
o aprofundamento de temas cuja abordagem
conjunta poderá favorecer a prática efetiva de um
federalismo de cooperação e do processo
recorrente de harmonização que esta escolha
enseja;
Resolvem celebrar o presenteP R O T O C O L O
Cláusula primeira Fica instituído o Consórcio
Nacional de Secretarias de Fazenda - Consefaz,
incumbido de promover a integração entre as
Secretarias de Fazenda, Finanças, Receita e
Tributação dos Estados e do Distrito Federal e a
articulação conjunta desses órgãos em matérias de
interesse comum, visando otimizar a gestão
financeira e tributária das respectivas unidades
federativas.
Cláusula segunda Compete ao Consefaz:
I - promover ações e atividades de interesse da
gestão fiscal, financeira e tributária dos Estados e do
Distrito Federal;
II - promover e estimular o amplo debate sobre
matérias de natureza fiscal, notadamente, quando
concernentes à tributação e às finanças dos

Estados e do Distrito Federal, inclusive por meio da
realização de encontros, mesas redondas,
seminários, conferências, estudos, pesquisas e
cursos;
III - incentivar e apoiar o desenvolvimento, a
cooperação, a troca de experiências e a
harmonização de projetos, estudos e pesquisas de
interesse da área fiscal, tributária e financeira dos
Estados e do Distrito Federal;
IV - promover a cooperação técnica e científica
no âmbito nacional e internacional nas áreas de
administração financeira e tributária, contábil, de
gestão, comportamental, de modernização e de
outras de interesse dos signatários;
V - desenvolver soluções e sistemas de
interesse das áreas da administração tributária,
financeira e contábil dos estados;
VI - envidar e direcionar esforços conjuntos no
sentido de viabilizar a instalação física adequada à
hospedagem e abrigo das soluções e sistemas
tecnológicos desenvolvidos;
VII - promover ações para o fortalecimento da
gestão de recursos humanos, com ênfase em áreas
de conhecimento e de capacitação;
VIII - firmar parcerias e acordos com entidades
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais,
visando ao fortalecimento da infraestrutura de
tecnologia da informação, criação e
desenvolvimento de ferramentas, realização de
estudos e pesquisas, bem como a capacitação de
servidores, assim como realizar as diversas
competências previstas neste Protocolo;
IX - promover a troca de experiências, ideias e

propostas com o objetivo de contribuir para o
aperfeiçoamento do federalismo fiscal no Brasil.
Parágrafo único. As atribuições relacionadas
nos incisos I a IX, tendo em vista a especificidade,
poderão ser implementadas por intermédio da
Cogef, do Encat, Fórum Fiscal dos Estados
Brasileiros, GDFAZ, Gefin ou IEFE - Brasil.
Cláusula terceira No cumprimento de suas
atribuições, respeitando a autonomia e as
peculiaridades dos estados signatários, o Consefaz
envidará esforços para fortalecer as relações entre
as Fazendas Estaduais e do Distrito Federal e, como
facilitador da articulação entre estas, onde houver
divergência, compromete-se a zelar
pela preservação do equilíbrio e da harmonia.
Cláusula quarta O Consefaz atuará conforme
previsto em seu regimento interno, que disporá
sobre sua estrutura organizacional.
§ 1º - O Coordenador dos Secretários de
Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos
Estados ou Distrito Federal junto ao Confaz, adotará
as providências necessárias para a elaboração e
aprovação do Regimento Interno.
§ 2º - O atual modelo de constituição do
Consefaz poderá ser revisto a qualquer tempo
visando ao interesse dos estados signatários.
Cláusula quinta Os signatários se
comprometem a disponibilizar servidores
qualificados para atuarem junto ao Consefaz, na
medida de suas possibilidades, mantidos os
vínculos e direitos e obrigações dos mesmos com
as respectivas secretarias estaduais.

“Transformando idéias em soluções
para sua Empresa”
Desenvolvimentos de Sistemas

SISTEMA COMERCIAL
Soluções:

CONTÁBEIS

GERENCIAIS
PARA CONFECÇÕES

Controle matéria prima ( Produção e Estoque ).
Impressão de ordem de corte.
Relatório de matéria prima utilizada por coleção.
Mapa de controle.
Impressão de etiquetas.
PARA COMERCIO E INDUSTRIA

EM GERAL

Estoque matéria prima.
Estoque produto final.
Contas a Pagar/Receber.
Controle de entradas de mercadoria.
Nota Fiscal de serviço eletrônica.
Controle de cheques Emitidos/Recebidos.
Fluxo de caixa.

Praça Guido Marliere,30 Sala 510, 5º Andar
Ubá - MG Cep: 36500-000

www.soaresdesenvolvimentos.com.br
atendimento@soaresdesenvolvimentos.com.br

Gerador de arquivo SINTEGRA.
Gerador de arquivo SPED - FISCAL/PIS-COFINS/CONTÁBIL.
Emissão rápida e fácil da Nota Fiscal Eletrônica.
Automação de cálculos de impostos.
Envio de E-mail das Nf-e automatizado.
Relatórios gerenciais.
Outras Soluções

Backup fácil.
Banco de dados seguro.
Importação de dados(Cliente)pelo CNPJ.
Integração com sintegra/Receita Federal.

Solicite-nos uma apresentação
de nosso sistema!

“SEM CUSTOS”

(32) - 3532-6213
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Você aqui é de casa!
GRANDES OFERTAS
DA COLCHÕES E
MÓVEIS PAROPAS
CONFIRA AS OFERTAS ESPECIAIS PARA OS
ASSOCIADOS DO BREVE RELATO NO SITE:
www.breverelato.com.br

GARANTIMOS MONTAGEM
COM RAPIDEZ E QUALIDADE
Praça Armando Bigonha, 20 - Telefone: 3531-8770
Av. Cristiano Roças, 28 - Telefone: 3532-2617

Pelo muito que
você tem
representado
para nós, o
Breve Relato
quer dedicar
aos escritórios
contábeis
associados,
parceiros, colaboradores e a Ascont os
melhores votos de um Natal cheio de
PAZ! E que o Ano Novo que está
chegando seja repleto de conquistas!

Boas Festas e Feliz 2013!!!

Empreendedor Individual poderá alterar ou
cancelar registro através do Portal do Empreendedor
Os Empreendedores Individuais poderão utilizar, a partir de 27 de
novembro, o Portal do Empreendedor - www.portaldoempreendedor.gov.br - para
alterar dados ou cancelar registros. A medida é instituída por resoluções que visam
agilizar os processos, mediante a geração e transmissão de arquivos eletrônicos
para arquivamento pelas Juntas Comerciais.
Atualmente, para alterar ou cancelar o registro, o Empreendedor
Individual precisa ir pessoalmente numa das unidades da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais e em outros estados também na Receita Federal,
Secretaria da Fazenda do Estado e Prefeitura. Com a mudança, será possível
resolver todas essas questões somente por meio do portal.
A Jucemg receberá até 13 de novembro os processos de alteração e
extinção de Empreendedor Individual. Até o dia 21 de novembro todos os processos
relativos à essa categoria serão deferidos ou indeferidos, além de cadastrados no
sistema da Jucemg, cumprindo a determinação do Departamento Nacional do
Registro do Comércio. Os processos que se encontram pendentes poderão ser
reapresentados na Junta Comercial até a referida data, para isto é fundamental o
acompanhamento e adequação no prazo estabelecido.
As alterações e extinções de Empreendedor Individual poderão sofrer
breve interrupção no país, o que não caracteriza descontinuidade do serviço por se
tratar de razões de ordem técnica e estando sobre prévio aviso.
Fonte: Jucemg

Contabiliza

contabilidadesn@hotmail.com

E-mail: sao.carlo@uol.com.br
FONE: (32) 3532-3665

Rua José Campomizzi, 240/A - Centro - Ubá - MG

escritoriocontabiliza@yahoo.com.br

contabilidade

(32) 3531-6514
E-mail: camiloto@uai.com.br
Rua Antenor Machado, 260 - Sala 302
Centro - Ubá - Minas Gerais

4A0nos

