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Em meados do ano de 1991, a internet e seus
avanços tecnológicos eram pouquíssimos conhecidos
no mundo afora. A Data C surgia tímida neste mesmo
ano porém com grande qualidade para desenvolver
aplicativos adequados para automação de todas as
áreas de empresas de contabilidade, indústria e
comércio.

O empreendedorismo do jovem Luiz Eduardo
Mantovani fez a diferença quando na época começou a
criar programas para escritórios contábeis cuja
finalidade era, entre outras, atender ao Departamento
Pessoal.

No ano de 2000, para melhor atender a maior parte
de seus clientes, a Data C veio para Ubá, se instalando

na Rua Santa Cruz. A essa altura a Data C já havia
conquistado o mercado contábil de Tocantins e região.

Segundo o diretor proprietário da Data C, Luiz
Eduardo Mantovani, a missão da Data C é ser uma
referência em soluções de tecnologia e serviços que
for taleçam a gestão de nossos clientes.

, explanou Luiz.

“Os
contadores do futuro desempenham inúmeras tarefas
que abrangem desde a gestão econômica da
companhia, apuração de resultados,bem como, falam
de ética, flexibilidade e visão de futuro, hoje sendo fator
importante na tomada de decisões do empreendedor
com relação às questões monetárias, dando suporte
mercantil, fiscal e tributário à empresa”
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DATA C, pioneirismo na automação
dos escritórios contábeis
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Minas Fácil/Ubá informa aos contabilistas
sobre abertura de firmas em Ubá
A abertura de firmas em

Ubá ainda gera alguma dúvida para
empresários e contabilistas. O Breve
Relato apurou algumas dicas para
orientação de quem deseja abrir
uma firma em Ubá.

A abordagem em tópicos
como “Consulta de Viabilidade”,
“Habite – se” e “Declaração de
Ausência de Risco” estão sendo
e s c l a r e c i d o s p a r a o s
empreendedores.
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Dicas Breve Relato:

Após o período de entrega da declaração de
imposto de renda pelas pessoas físicas do País, que
se encerrou no último dia 30 de abril, chegou a vez
das empresas quitarem suas contas com a Receita
Federal do Brasil.

Os documentos devem ser transmitidos pela
internet, por meio do programa Receitanet, com a
utilização de um certificado digital válido, até o dia 28
de junho por todas as empresas do País, com
exceção das optantes pelo Simples Nacional e as que
ficaram inativas no ano passado, casos que exigem
declarações específicas. O programa gerador da DIPJ
já está disponível para download no site da Receita
Federal do Brasil:

O contribuinte que não entregar o documento
ou perder o prazo estará sujeito à multa de 2% por
mês de atraso, calculada sobre o total do imposto
devido. Os valores mínimo e máximo são correspon-
dentes a R$ 500 e a 20% do imposto de renda
declarado.

Já os casos de erros ou omissão identifica-
dos pela Receita Federal serão penalizados em R$ 20
para grupo de dez informações com problemas.

A DIPJ é usada pelas empresas no pagamen-
to dos seguintes tributos: Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) , Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) , Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Programa de Integração Social (PIS) . Por meio da
declaração, a Receita tem acesso ao balanço das
empresas e pode fazer o cruzamento com outras
declarações, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) .

Não precisam apresentar a declaração as
pessoas jurídicas que fizeram a opção pelo Simples
Nacional, os órgãos públicos, as autarquias, as
fundações públicas e as pessoas jurídicas inativas.

www.receita.fazenda.gov.br

Serviços de Malote:

Certidão Simplificada para MEI:

Baixa e Alteração de MEI:

Fale Conosco:

Atendimento Minas Fácil/Ubá:

A unidade Minas
Fácil/Ubá atende diariamente com o serviço
de malotes. O malote é fechado às 15 hs e
enviado para Belo Horizonte. Os processos
costumam voltar em até 4 dias úteis.

A
Jucemg não está liberando mais a certidão
simplificada para MEI.

A Jucemg não
realiza as operações de baixa e alteração de
MEI (exceto se a empresa for passar para o
Simples). O procedimento é realizado no
Portal do Empreendedor (www.portaldoem-
preendedor.gov.br)

Usuários do Minas
Fácil/Ubá poderão sanar suas dúvi-
das/informações através do faleconos-
co@jucemg.mg.gov.br OU pelo telefone (31)
3235 - 7900

Na parte
da manhã o atendimento na unidade funciona
das 8:00 hs às 12:00 hs com os atendentes
Carlos Júnior e Glauce Amancio. Os telefones
são: (32) 3301 – 6703 e 3301 – 6705. Na
parte da tarde o atendimento funciona de
12:00 às 17:00 com toda equipe e inclusive o
telefone 3301 – 6704.

Conforme disposição do Ajuste SINIEF 27, de
21/12/2012, a partir de 1º de maio de 2013 será
obrigatório o preenchimento e a entrega da Ficha de
Conteúdo de Importação (FCI), bem como, a
indicação do número da FCI na Nota Fiscal eletrônica
(NF-e) emitida para as operações a que se refere o
Ajuste SINIEF 19/2012, de 07/11/2012.

Para cumprimento de tal obrigatoriedade a
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
comunica que, por meio da Secretaria Executiva da
COTEPE, foi disponibilizado em 23/04/13, em
ambiente de produção, para download, o Programa
Validador/Transmissor dos dados relativos à Ficha de
Conteúdo de Importação – FCI de que dispõe o Ajuste
SINIEF 19/2012.

a) O objeto social da filial tem que constar no objeto da
Matriz. Caso a filial tenha alguma atividade que a Matriz não
exerça, necessariamente na redação do objeto da Matriz tem
que constar a mesma, não classificando a cnae,desta atividade
para a Matriz na RFB e JUCEMG.

b) As ressalvas são assinadas pelos mesmos signatários
que assinaram o livro, não precisando colocar novamente
tradução e função dos mesmos.

c) Para efetuar um certificado digital de um MEI, deve – se
fazer qualquer alteração na Jucemg (para obter um
Requerimento de Empresário)

d) No livro diário na Razão Social é OBRIGATÓRIO a
expressão ME/EPP quando a empresa for enquadrada na
Jucemg

e) A Declaração de ausência de Risco deverá conter
reconhecimento de firma do engenheiro e do empresário

Imposto de Renda: chegou a vez das empresas

Minas Fácil/Ubá divulga serviços
aos seus usuários
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O Breve Relato apurou algumas
dicas para orientação do contabilista que
deseja abrir uma firma em Ubá. Segue
abaixo as orientações:

Ao preencher a Consulta de
Viabilidade os dados fornecidos são os
primeiros contatos com os órgãos
envolvidos na abertura da empresa. Por
isto é importante antes de preencher a
Consulta de Viabilidade você questionar
ao empresário sobre a numeração do
endereço informado se confere com a do
estabelecimento e se existe a numeração
predial fixada definitiva; se o endereço é
cadastrado na Prefeitura Municipal; se o
endereço é atualizado com o do
estabelecimento e com o da Prefeitura
Municipal (no caso tem necessidade de
constar o complemento no endereço.
Ex.: é uma loja, ou várias lojas A, B ou C,
é uma garagem que transformou em
ponto comercial ou é uma residência

com complemento Fundos ou sobrado),
se o estabelecimento tem o Habite da
Prefeitura Municipal, ou escritura
averbada, ou protocolo da legalização do
imóve l no "Ubá Lega l " ; se o
estabelecimento tem o AVCB (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiro) ou
protocolo de entrada do Projeto Contra
Incêndio na solicitação do AVCB.

O proprietário do imóvel para
requerer o habite tem o "Programa Ubá
Legal", criado pela Prefeitura Municipal
como incentivo da regularização do
imóvel junto a Prefeitura Municipal. Com
a documentação exigida, em mãos, você
protocola o Pedido de Habite no Setor de
Protocolo da PMU, a documentação:
DAC; Escritura do imóvel (Xerox); Cópia
da Identidade e do CPF; Projeto em 2
vias; Laudo do RT indicando o estágio da
obra; Certidão Negativa de tributos
municipais; Arquivo em CD (projetos e

fotos); Fotos reveladas (4): laterais,
fundos e frente; Conta de água, luz,
telefone ou IPTU (anteriores a 2008);
Declaração de Habitabilidade; Termo de
Anuência (caso haja abertura de vão a
menos de 1,50 com divisa); Fração Ideal
de acordo com a norma vigente, se for o
caso.

Lembrando que o setor de
Urbanismo da PMU está a disposição
para eventuais orientações a respeito da
regularização do seu imóvel na PMU.

A declaração de ausência
de risco tem validade para a
substituição do Certificado do
Corpo de Bombeiro, com a
l i be ração do a l va rá de
funcionamento provisório (no
prazo de 90 dias e mais 90) para
o estabelecimento com até 200
m2 e para os empreendimentos

com atividades de baixo risco de
incêndio.

O Setor de Fiscalização da
Prefeitura Municipal também consulta a
cor da bandeira, que informa o grau de
risco, na analise do Corpo de Bombeiro
na Consulta de Viabilidade, para sua
deliberação do Processo de Alvará de
Funcionamento.

A declaração de ausência de risco
acompanhada do ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) substitui o
habite, liberando o alvará provisório.

1 - CONSULTA DE VIABILIDADE

2 - HABITE - SE

3 - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE RISCO

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

MINAS FÁCIL/Ubá esclarece algumas dicas para contabilistas
no quesito abertura de firmas em Ubá

Sede Minas Fácil

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

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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Em tempos de Copa
do Mundo se aproximando,
ainda mais em território
nacional, é de se esperar que
recebamos bem os atletas e
empresas do Brasil e de outros
países. A AR Resolution
Consultoria vem fazendo sua
parte e tem mostrado que sabe
bater um bolão no campo da
certificação digital. Uma de
suas mais recentes parceiras é
a F I F A , F e d e r a ç ã o
Internacional de Futebol
Associado. Desde o final de
2012, a FIFA tem sido atendida
pela Resolution, tanto na sede
da empresa, no Rio de Janeiro,
quanto no local de preferência
da Federação e de seus
representantes.

Para Decio Tomaz,
diretor da AR Resolution,

comenta como está sendo
está parceria:

”.
Em Ubá/MG, a AR

Resolution Consultoria vem
fazendo um trabalho de
sucesso em parceria com o
Breve Relato. Alguns atendi-

mentos estão sendo feito fora
da cidade como Rodeiro e
Visconde do Rio Branco. Para
o jornalista e editor do Breve
Relato, Thiago dos Santos
Rocha, o atendimento na sede
do escritório contábil traz
conforto e qualidade para os
clientes. “Costumo visitar
escritórios contábeis fora de
Ubá e aproveitando a oportuni-
dade realizamos o serviço de
certificação digital no seu
local. Isso é gratificante para
nós e para os contadores”,
finalizou.

A AR Resolution está
preparada para fazer diversos
tipos de certificados digitais:
como e-CPF, e-CNPJ, NFe,
certificados de servidores,
assinatura eletrônica em
documentos, entre outros.

“Devido ao
momento em que a FIFA está
passando com o campeonato
mundial de futebol ser aqui no
Brasil em 2014, ela tem
necessitado de empresas que
atendam aos padrões de
qualidade e disponibilidade,
pois o tempo para seus
executivos está escasso. Com
estas necessidades foi
escolhida a Resolution e
inclusive já validamos certifi-
cado digital até mesmo dentro
de aeroporto, aproveitando o
tempo de espera de seus
executivos

O Dia Nacional do Respeito ao
Contribuinte foi instituído pela Lei
12.325 de 15 de setembro de 2010,
como uma data de conscientização
cívica a ser celebrada, anualmente,
no dia 25 de maio. Tem como objetivo
mobilizar a sociedade e os poderes
públicos para a conscientização e
reflexão sobre a importância do
respeito daquele que financia o
Estado.

A atividade tributária é a forma
sustentável do Estado obter recursos
para financiar os serviços essenciais
a serem prestados à sociedade, e
também uma forma de promover
mudanças e reduzir as desigualdades
sociais. Para que isso ocorra, é
essencial a participação do cidadão,
não só no controle da arrecadação
dos recursos públicos, mas,
principalmente, da sua aplicação.

Assim, em nossa sociedade a
figura do contribuinte é muito
importante, e este tem um papel
f u n d a m e n t a l p a r a o b o m
funcionamento do Estado na busca
do bem comum. Este contribuinte
tem direitos e deveres, ou seja, tem o
dever de pagar os tributos devidos
mas tem o direito de ser tratado com

respeito, de participar e acompanhar
os gastos públicos e, principalmente,
tem o direito à informações
adequadas ao cumprimento de suas
obrigações tributárias e a um serviço
público eficaz e de qualidade.

Nesse sentido, a Receita Federal
do Brasil, tem buscado oferecer ao
cidadão melhores condições de
atendimento, tanto presencial como a
distância, a fim de que este possa
cumprir suas obrigações tributárias
em tempo hábil e de forma eficaz. Em
respeito ao cidadão a RFB vem
trabalhando para proporcionar
con fo r to e ass is tênc ia aos
c o n t r i b u i n t e s p o r m e i o d a
simplificação de procedimentos e da
intensificação do atendimento à
distância.

Pe l o C e n t r o V i r t u a l d e
Atendimento ao Contribuinte,
chamado de e-CAC, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br , o
contribuinte cidadão tem diversos
serviços à disposição, podendo
acompanhar o processamento de
s u a d e c l a r a ç ã o , p e s q u i s a r
restituições ou débitos, certidões
negativas, tirar guias de pagamentos,
solicitar parcelamentos, emissão do

comprovante do CPF e muito mais.
O atendimento presencial em

nossas unidades tem buscado a
redução nos tempos de espera e
também a melhoria na qualidade da
prestação dos serviços. Para isto, foi
d i s p o n i b i l i z a d o t a m b é m o
agendamento para atendimento com
hora marcada em todas as unidades.

As dúvidas sobre assuntos
tributários podem ser encaminhadas
à RFB, por meio da internet, no
e n d e r e ç o
www.receita.fazenda.gov.br , na
opção “FALE CONOSCO”.

A Receita Federal tem priorizado
o investimento nas ações que visam a
melhoria da relação de integração
fisco-cidadão. Assim, por meio da
conscientização da sociedade e de
seus agentes públicos, através de
esclarecimentos e, sobretudo, de
transparência quanto às normas de
funcionamento das atividades de
arrecadação e de fiscalização, será
possível assegurar os direitos e por
outro lado, os deveres inerentes à
preática de manutenção do Estado.

Artigo enviado pela unidade
RFB/Ubá

PAG FÁCIL

P
A
G

$ $

$ $

$

$ $

$ $

$

FÁCIL

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

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

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

AR Resolution bate um bolão na certificação digital:
do Brasil para o mundo

25 de maio – DIA NACIONAL DO RESPEITO AO CONTRIBUINTE



Em meados do ano de 1991, a internet e seus avanços tecnológicos eram
pouquíssimos conhecidos no mundo afora. A Data C surgia tímida neste mesmo ano
porém com grande qualidade para desenvolver aplicativos adequados para
automação de todas as áreas de empresas de contabilidade, indústria e comércio.

O empreendedorismo do jovem Luiz Eduardo Mantovani fez a diferença
quando na época começou a criar programas para escritórios contábeis cuja
finalidade era, entre outras, atender ao Departamento Pessoal.

No ano de 2000, para melhor atender a maior parte de seus clientes, a Data C
veio para Ubá, se instalando na Rua Santa Cruz. A essa altura a Data C já havia
conquistado o mercado contábil de Tocantins e região.

Com o advento da informática e a facilidade na aquisição de computadores, as
empresas tendiam a investir mais efetivamente no setor de automação, fato este que
serviu para consolidar definitivamente a Data C nesse ramo, já que seu objetivo
sempre foi buscar desenvolver soluções inteligentes e práticas para o mercado
contábil e empresarial utilizando ferramentas e recursos que buscam otimizar,
facilitar e inovar a vida do profissional no segmento em que atua.

Atualmente instalada na Praça do Rosário, em Ubá, a Data C conta com uma
equipe de profissionais altamente qualificados para oferecer a seus clientes soluções
completas no desenvolvimento de sistemas para diversos setores, tais como
escritórios contábeis, indústrias moveleiras, atacadistas, varejistas, confecções,
laticínios, entre outros, por meio de um suporte diferenciado que supre todas as suas
necessidades. Para tanto, essa equipe disponibiliza ferramentas dinâmicas, flexíveis
e fáceis de usar. Além disso, para proporcionar maior comodidade aos seus clientes e
parceiros, a Data C mantém uma política de visitas periódicas para estreitar o

relacionamento pessoal e prestar qualquer tipo de assistência necessária, sem que
haja custo adicional. Por ser uma empresa afinada com as necessidades do
mercado, ela trabalha com metodologias cuidadosamente elaboradas e que estão em
constante desenvolvimento, pois há um real investimento em tecnologia de ponta.

Segundo o diretor proprietário da Data C, Luiz Eduardo Mantovani, a missão da
Data C é ser uma referência em soluções de tecnologia e serviços que fortaleçam a
gestão de nossos clientes. “Os contadores do futuro desempenham inúmeras tarefas
que abrangem desde a gestão econômica da companhia, apuração de
resultados,bem como, falam de ética, flexibilidade e visão de futuro, hoje sendo fator
importante na tomada de
decisões do empreendedor
com relação às questões
monetárias, dando suporte
mercantil, fiscal e tributário à
empresa”, explanou Luiz.

“Nosso objetivo é que
nossos clientes produzam
mais, melhor e de maneira
mais eficiente e rentável.
Fazer com que pessoas e
tecnologia unam forças e
caminhem lado a lado,
independente de onde
estiverem”, finalizou.
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É indiscutível a importância do trabalho para o ser
humano. Ele é fonte de status perante a sociedade, é o local
onde a maioria das pessoas tem o maior contato social e é
através dele que recebemos o principal reforçador
generalizado que conhecemos: o dinheiro.

Por possuir esta característica tão central na vida do
homem é que o trabalho além de imensa importância
também ganha um caráter de regulador de algumas funções
vitais na vida do ser humano, influenciando diretamente em
sua saúde. Muitas doenças ocupacionais já estão entre as
mais incidentes do mundo, daí a crescente preocupação com
a saúde do trabalhador, sua segurança e bem-estar.

Dentre estas doenças ocupacionais uma área que
antigamente era pouca preocupação por parte tanto de
empregadores quanto de colaboradores, por acreditarem que
seus sintomas são passageiros é a área dos Transtornos
Psicológicos associados ao trabalho. Porém, na atualidade
onde há cada vez mais concorrência, jornadas de trabalho
desgastantes, remuneração flutuante ou insuficiente, um
sentimento de menos valia por parte de algumas classes de
trabalhadores, ambientes de trabalho inapropriados, e
outros, há uma crescente e alarmante demanda de casos
desses transtornos psicológicos, alguns deles bem
preocupantes.

Dentre os transtornos psicológicos mais comuns
advindos de atividades ocupacionais podemos citar o
estresse, o grande vilão do trabalhador da atualidade que
pode, em casos mais severos, causar cansaço excessivo,
taquicardia, dores musculares e de cabeça, irritabilidade, ira
e levar a problemas ainda mais sérios como doenças
cardíacos.

Outro transtorno que muito se tem falado é a
Síndrome de Burnout ou Estafa que pode ser entendida como
um estado de desgaste emocional e físico muito grande por
parte daquela pessoa que se dedica com afinco a uma causa,
como o caso de profissionais da saúde, professores, mas
não se restringindo somente a estes.

Vários outros transtornos psicológicos podem ser
citados aqui para se ter uma melhor idéia da importância de
se estar sempre atento a esta esfera da saúde do trabalhador,
como por exemplo: Transtornos de Ansiedade e

Depressão, Transtornos Alimentares, do sono, da
sexualidade e da atenção, sendo que este último pode ter
relação direta com muitos acidentes fatais e/ou quase fatais
em empresas que possuam um alto risco de perigo em certas
funções.

Por estes motivos é de grande importância que os
empresários e os próprios trabalhadores estejam sempre

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:

atentos para o surgimento de certos sintomas que podem
indicar o surgimento de transtornos psicológicos. Estar
sempre atento para estes sintomas significa poder agir em
função de uma recuperação do trabalhador sem que seja
necessário o afastamento.

Tendo-se observado a necessidade de uma
intervenção são várias as foras de tratamento, variando
desde o tratamento psicoterápico com profissionais da
psicologia até, quando assim for necessário, tratamento
medicamentoso com o psiquiatra. Valendo sempre lembrar
que um grande passo para se evitar que um transtorno
psicológico com fonte no ambiente de trabalho se
estabeleça é exatamente manter nosso ambiente saudável
através de algumas situações simples de se implantar: zelar
pela segurança dentro do estabelecimento, criar um canal de
comunicação bem estabelecido que permita a todos serem
ouvidos, delimitar de forma correta as jornadas de trabalho
com a intenção de que o desgaste do colaborador não seja
muito grande e obviamente, não deixar de encaminhá-lo a
um profissional da saúde quando se reparar os sintomas já
mencionados.

Com respeito ao trabalho e à saúde do trabalhador
muitos casos deste tipo podem ser evitados ou tratados de
forma a não trazer sofrimento permanente à pessoa.

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

Equipe Data C

DATA C, pioneirismo na automação dos escritórios contábeis

SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR
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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

NOVAS MUDANÇAS NO ICMS
FIM DA GUERRA FISCAL ENTRE OS ESTADOS?

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS é um tributo cuja competência de
cobrança é dada aos Estados pela Constituição Federal
e segundo dados da Fazenda Nacional, atualmente é o
imposto que possui maior participação na arrecadação
direta, sendo responsável por 20,5% e com isso se
torna a principal fonte de receita dos Governos
Estaduais e alvo das principais discussões atinentes à
reforma tributária dada a sua atual forma de tributação.

Recentemente a Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal aprovou projeto de lei que prevê a unificação gradual
das alíquotas do ICMS cobradas em operações interestaduais com o objetivo de por fim
à guerra fiscal que este tributo proporciona entre os Estados.

Hoje as operações interestaduais possuem duas alíquotas. A maior parte dos
estados cobra 12% de ICMS em transações do tipo. A exceção acontece quando as
mercadorias ou serviços têm como origem as regiões Sul e Sudeste (menos o Espírito
Santo) e destino os demais Estados. Neste caso, a alíquota é de 7%.

A proposta do Governo Federal é a unificação das alíquotas para todos os
Estados e chegasse, gradativamente, a 4% até 2025. O governo quer aumentar a
competitividade nacional, já que os impostos elevam o custo Brasil. A nova legislação
também reduz a margem de manobra para a concessão de incentivos irregulares: com
uma tributação menor, os incentivos passam a ter menos peso e ficam menos atrativos.
Dessa forma, a nova legislação desestimularia a guerra fiscal.

Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Espírito Santo se posicionaram contra a
unificação por acharem que tal imposição tributária possa tirar-lhes a competitividade.
Do outro lado, como a maior parte da produção industrial e da população está no Sul e
no Sudeste, essas regiões terão prejuízos de arrecadação mais significativos num
primeiro momento.

O projeto já sofreu algumas emendas que, clarividente, não agrada todos os
envolvidos e, enquanto não aprovado o projeto de lei, a guerra fiscal entre os Estados
continuará prejudicando o desenvolvimento do País contribuindo para elevação do
Custo Brasil e, principalmente, da carga tributária suportada pelos empresários em
razão das medidas protetivas adotadas por cada Estado.

Vinícius do Vale
Advogado e Contador

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
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A isenção do ICMS foi criada

pelo Decreto estadual nº 46.221, de

17 de abril de 2013 e a suspensão

instituída pelo Decreto nº 46.227,

sendo que a nova norma convalida

a aplicação dessa isenção do

imposto de 18 a 27 de abril/13,

suspendendo ainda, a isenção até

1º de junho.

O Estado de Minas Gerais

resolveu suspender a isenção do

ICMS na prestação de serviço de

transporte rodoviário de carga

interestadual, tendo em vista ao

pleito das próprias transportadoras,

que segundo nota do departamento

jurídico do Sindicato das Empresas

de Transportes de Carga do Estado

de Minas Gerais (Setcemg), com a

isenção, deveriam ser adaptadas as

operações e renegociados os

contratos, mas não teria havido

tempo hábil para isso.

A alíquota do imposto para

esse tipo de transporte é de 7% ou

12%, conforme o destino da

mercadoria.
A cobrança do ICMS do setor

é feita por meio da substituição

tributária - quando uma única

empresa da cadeia recolhe o

imposto em nome das demais.

Segundo o site da Secretaria da

Fazenda, o valor do tributo por este

regime será aquele calculado

mediante a aplicação, sobre a

respectiva base de cálculo, da

alíquota estabelecida para a

prestação, deduzida a parcela de

20% a título de crédito presumido

de que trata o inciso XXIX do artigo

75 da Parte Geral do Regulamento

do ICMS.

(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

Está suspensa a isenção de ICMS na prestação de serviço
de transporte rodoviário de carga interestadual
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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

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

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


