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CONTEL CONTABILIDADE: Uma família cuidando da sua empresa
Há 15 anos, precisamente em
primeiro de junho de 1999, a contadora
Maria Goret Vieira, com apoio dos seus
irmãos resolvia montar seu próprio
negócio. Surgiu a Contel Contabilidade
Ltda.
Atualmente com seis
colaboradores graduados em curso
superior contábil e administrativo, sendo
que alguns deles possuem experiência
de mais de 35 anos de mercado. A
equipe executa com eficiência o
exercício de suas tarefas dentro das
áreas (contábil, fiscal, pessoal e
administrativa), ajudando seus clientes a
tomar suas decisões para que os

mesmos alcancem seus objetivos e os
resultados sejam satisfatórios.
Segundo a contadora Maria da
Conceição Vieira é necessário pesquisar
e estudar toda a legislação fiscaltributária diariamente. “A orientação
necessária a todas as áreas da empresa
responsáveis por emissão, registro ou
trâmite de documentos fiscais, visa
prevenir incorreções e prejuízos à
empresa, bem como a conformidade às
exigências legais. Atender e
acompanhar os trabalhos prestando
todos os esclarecimentos necessários,
visando a agilidade e qualidade do
trabalho da contabilidade”, resumiu.

Diretoria Contel Contabilidade
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EFD-IRPJ: Dicas importantes!
1)






Empresas do Lucro Real:
Ter muito cuidado com a DIPJ deste ano
referente ao ano calendário 2012 e situações
especiais em 2013 a ser entregue até 28/06/13,
pois a Receita irá tomar como base os valores
finais declarados nesta, juntamente com o ECD
(Escrituração Contábil Digital) para fins de
abertura de saldos da EFD-IRPJ;
Conferir se os saldos credores acumulados de
Prejuízos Fiscais (IRPJ) e a base negativa da
Contribuição Social (CSLL) estão corretos de
acordo com os valores declarados na DIPJ, já
que são créditos tributários a serem
compensados pelos contribuintes nas futuras
EFD-IRPJ;
Ter todos os controles detalhados dos valores
escriturados no programa Fcont quanto às
eliminações dos valores para fins de RTT
(Regime Tributário de Transição) previsto na Lei
nº 11.941/09;



Possuir todas as contas contábeis conciliadas
e controladas para fins fiscais no Lalur (Livro de
Apuração do Lucro Real) parte “A” e “B”, pois
Receita Federal irá verificar se os valores
contábeis escrituradas na ECD serão validados
de acordo com a legislação tributária.

2)
Empresas do Lucro Presumido/Imunes e
Isentas:

Possuir todas as contas contábeis conciliadas.
Com a extinção da DIPJ, talvez deverão também enviar
o Sped Contábil.

Manter a disposição da fiscalização todas as
planilhas de cálculo das bases tributárias, conforme o
caso.
A escrituração do EFD-IRPJ iniciará a partir do
exercício de 2013 e o prazo de entrega do primeiro
EFD-IRPJ será até 30/06/2014 (Último dia útil do mês
de junho do ano subseqüente ao ano-calendário de
referência) conforme previsto no art. 4º da IN RFB
989/09.

>> Minas Fácil - Pág 02
>> Saiba sobre a SLGP - Pág 02
>> VT em dinheiro é permitido? - Pág 03
>> Veja mais sobre a COAF - Pág 06
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Dicas Breve Relato:
Certidão simplificada

Certidão de inteiro teor

Descrição: A certidão simplificada é um extrato de
informações que espelha a situação atual da empresa de
acordo com os atos arquivados.

Descrição: A certidão de inteiro teor é a fotocópia dos atos
arquivados pela empresa na Junta Comercial.

Valor:
·

·

Valor:
·
Certidão Simplificada (via Jucemg):
R$ 17,00
Certidão Simplificada (via Web): R$ 10,00

Certidão específica
Descrição: A cer tidão específica é o extrato de
informações particularizadas solicitadas para finalidade
de comprovação de dados constantes de atos
arquivados. Cada certidão específica contém até três
informações solicitadas pelo requerente.
Valor:
·
·

Certidão Específica - Sociedade Anônima:
R$ 83,00
Certidão Específica - Outros tipos Jurídicos:
R$ 54,00

Certidão de inteiro teor tradicional (impressa em papel
pela Jucemg):

Empresário individual: R$ 15,00 (por ato arquivado);
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: R$ 38,00 (por
ato arquivado);
Sociedade Empresária, exceto por ações: R$ 38,00 (por ato
arquivado);
Sociedade por ações, Empresa Pública ou Cooperativa: R$ 64,00
(por ato arquivado).
·

Certidão de inteiro teor digital (solicitada e
disponibilizada pela internet):
Empresário individual: R$ 9,00 (por ato arquivado);
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: R$ 24,00 (por
ato arquivado);
Sociedade Empresária, exceto por ações: R$ 24,00 (por ato
arquivado);
Sociedade por ações, Empresa Pública ou Cooperativa: R$ 37,00
(por ato arquivado).

Restituição de valores ao
cidadão-usuário
O cidadão-usuário tem direito a restituição de
importância recolhida indevidamente a título de DAE Documento de Arrecadação Fiscal. O pedido é feito mediante
preenchimento de formulário (disponível no link
http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/informacoes+restituicao
-de-preco), que deverá ser protocolado em uma das
unidades da Jucemg.
O cidadão-usuário pode esclarecer suas dúvidas e
acompanhar seu pedido de restituição pelo e-mail
restituicao@jucemg.mg.gov.br. A Junta Comercial não
fornece informações sobre restituição via telefone, somente
por e-mail.
A restituição de pagamento ocorre em casos, como
recebimento indevido de pedido (empresas já extintas),
desistência do serviço e também para duplicidade de
pagamentos de DAE.

a) O prazo para fazer a homologação
do contrato, após acabar o aviso
prévio trabalhado seria no último
dia trabalhado ou no primeiro dia
posterior
b) A HomologNet estará sendo
implantada em Ubá a partir do dia
04 de agosto
c) A CND (Certidão Negativa de
Débitos) dos contribuintes está
disponível gratuitamente no site
da Prefeitura Municipal de Ubá
para fins de abertura de firmas na
cidade.

Sociedade Limitada de Grande Porte
– Aprovação das contas anuais dos administradores
e deliberação sobre o balanço patrimonial e o de
resultado econômico – Artigo 1.078, do Código Civil
A Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, determina que se aplique às sociedades
de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as
disposições da Lei nº 6.404, 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de
demonstrações financeiras.
Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos daquela Lei, a sociedade ou
conjunto de sociedades sob o controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total
ou superior a R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual
superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
Com o objetivo de facilitar o atendimento à legislação, a Junta Comercial de Minas
Gerais, sob a orientação técnica do Departamento de Registro Empresarial e Integração –
DREI (à época DNRC), editou a Instrução de Serviço Nº IS 03/2010, que dispõe sobre os
procedimentos a serem observados para arquivamento da ata de reunião/assembleia de
sócios que deliberar sobre a tomada de contas anuais dos administradores das sociedades
limitadas de grande porte.
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“Fornecemos toda linha de material para escritório"
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Vale Transporte em dinheiro:
É ou não permitido?
O Vale-Transporte (VT) é utilizável em todas as
formas de transporte coletivo público urbano ou, ainda,
intermunicipal e interestadual com características
semelhantes ao urbano, operado diretamente pelo poder
público ou mediante delegação, em linhas regulares e com
tarifas fixadas pela autoridade competente.
O vale-transpor te constitui benefício que o
empregador antecipará ao trabalhador para utilização
efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho
e vice-versa. Trata-se de uma obrigação do empregador,
salvo se este proporcionar, por meios próprios ou
contratados, o transporte do empregado.
Muitos questionamentos giram em torno da
obrigação em fornecer o benefício em razão da distância em que o empregado mora da empresa, mas
como a legislação não se manifesta sobre esta questão, uma vez comprovado a necessidade e tendo o
empregado feito a opção em receber o VT, deve ser concedido.
Para o contador Mário Célio Varela (Sistéu Contabilidade), o vale transporte é um beneficio e é
pago apenas para quem usa o transporte coletivo para ir ao trabalho, nos grandes centros é muito
utilizado, mas em cidades pequenas como Ubá é utilizado apenas por uma pequena parcela dos
trabalhadores que gozam deste beneficio. “Não existe determinação legal de distância mínima para que
seja obrigatório o fornecimento do Vale-Transporte, então, o empregado utilizando-se de transporte
coletivo por mínima que seja a distância, o empregador é obrigado a fornecê-los, Mas se o empregado não
quiser utilizar do vale transporte tem de deixar isto por escrito e assinado”, comentou o contador.

eSocial fica para
2015
O Governo adiou pela quinta vez o
cronograma do eSocial e jogou para 2015 a
obrigatoriedade de adesão ao novo sistema.
Também conhecido como folha de pagamento
digital, ele unifica em um ambiente online
todas as informações fiscais, previdenciárias
e trabalhistas que as empresas são obrigadas
a enviar ao governo. Agora, a previsão é de que
o sistema comece a funcionar a partir do meio
do ano que vem - primeiro, só para as grandes
empresas.
O cronograma para as demais
empresas ainda está em discussão, assim
como as regras, que deverão ser
simplificadas. No futuro, o eSocial será
obrigatório para todas as empresas do País,
desde os Microempreendedores Individuais.

Mendes
Assessoria Contábil
ASSESSORIA CONTÁBIL

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

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

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

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

Tel: (32) 3551 - 3353
Rua Major Felicíssimo, 65 - Sala 01 - Centro - Visconde do Rio Branco - MG

Contabiliza

“Consolidando Credibilidade no setor que atua”
Rua Treze de Maio, 95, Loja 113, Centro - Ubá - MG
Telefones: (32) 3532-5872 / (32) 3532-2113 / Cel: (32) 9985-1103 9911-5733
senacontabilidade@gmail.com

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

FONE: (32) 3532-3665
escritoriocontabiliza@yahoo.com.br
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A economia brasileira pós Copa do Mundo

As previsões sobre os
benefícios que a Copa traria para a
economia do país antes das
manifestações de junho de 2013 seriam
as ampliações dos setores de serviços;
fluxo adicional de turistas no evento e
pós-evento; e exposição internacional do
país.
Muitos não entendem que
essa exposição sendo positiva faz com
que o país tenha possibilidades de lucros
futuros, essa exposição é uma vitrine
onde vários países vão poder conhecer o
que o Brasil tem a oferecer, e não pensem
vocês que o país só tem problemas, tem
muita beleza, muita criatividade, muito
talento, e se alguém ainda acredita que
os outros países são um paraíso, sintolhes informar, não são, eles têm
problemas como nós, só que nós só
observamos não estamos vivendo no
dia-a-dia os problemas deles, então não
se iluda. Além do que o fluxo turístico
traria até então uma entrada significativa
de divisas direcionadas para os setores
de hotelaria, transporte, comunicação,
cultura, lazer e comércio varejista.
Entender a Copa de uma
forma mais ampla seria interessante para
todos, até para os que vão para as ruas
manifestar, estar ciente do que podem

Por: José Maurício de Paula
exigir do que é certo e errado sobre os
investimentos e de que forma essas
manifestações poderiam ser, para que ao
invés de assustar tanto os brasileiros
como os estrangeiros pela violência
fosse uma amostra de civilidade, de
patriotismo, de direitos. Algumas
indagações são feitas diariamente e
vemos na mídia, principalmente na
internet, todo tipo de informação
equivocada, acredito a melhor forma de
protestar é se informar, protestar com
ganho de causa, sabendo o que
realmente está acontecendo e o que
realmente precisa ser exigido, a imagem
que esses protestos com violência
passam lá fora é que o país está em
guerra civil, e não de um país que está
lutando pelos seus direitos, e essa
imagem trás danos a economia
brasileira.
Algumas questões que
precisam ser esclarecidas são: Como
vem sendo organizado o mundial de
2014? De onde sai o dinheiro? Quem são
os responsáveis por executar as obras?
Haverá benefícios permanentes para a
sociedade – o famoso legado?
Mas o que o Brasil vai levar
com a Copa para muitos economistas só
será possível analisar depois do evento,

Copa do Mundo:
Como evitar
fraudes virtuais
A Copa do Mundo está cada vez
mais próxima e os torcedores alucinados
com a busca por roupas, acessórios e
produtos personalizados, além de outros
inúmeros sites que forneçam mais detalhes
sobre os jogos. Apesar disso, os
profissionais de segurança na internet
alertam sobre a necessidade de se ficar
atento com os hackers.
Segundo eles, há diversos sites
perigosos disfarçados de legítimos que
podem invadir o sistema do internauta,
inclusive na hora de comprar os ingressos
da Copa. E uma das principais dicas
oferecidas por esses especialistas é
observar se o endereço do site começa com
“HTTPS”, que garante a autenticidade do
site.

pois nem mesmo o impacto econômico
imediato da Copa nem seu legado devem
ser expressivos.
Alguns economistas ainda
lembram que o impacto em países do
primeiro mundo é diferente dos países
em desenvolvimento, pois os primeiros
têm uma estrutura consolidada e que
raros os casos não necessitam de
investimos estruturais, sendo que o
segundo, precisa desses investimentos.
Para alguns estudiosos brasileiros, há
indução ao crescimento do PIB, porque
no Brasil praticamente tivemos a
construção e reforma de 12 estádios e
isso produz um grande impacto, pois
gera demanda agregada em uma série de
setores ligados à construção civil. O
impacto só não será maior por conta da
fragilidade da economia brasileira.

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

A MAIOR CERTIFICADORA
COM OS MELHORES PREÇOS:
PRODUTO
e-CPF A1
e-CPF A3 somente certificado
e-CPF A3 com smart card
e-CPF A3 com token

R$ 105,00
R$ 175,75
R$ 194,00
R$ 327,50

PRODUTO
e-CNPJ A1
R$ 157,00
e-CNPJ A3 somente certificadoR$ 233,00
e-CNPJ A3 com smart card R$ 266,00
e-CNPJ A3 com token
R$ 378,00
PRODUTO
NF-e Pessoa Juridica Tipo A1
NF-e Pessoa Juridica Tipo A3
somente certificado
NF-e Pessoa Juridica Tipo A3
com smart card
NF-e Pessoa Juridica Tipo A3
com token

R$ 256,50
R$ 418,00
R$ 441,00
R$ 544,00
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CONTEL CONTABILIDADE: Uma família cuidando da sua empresa
Há 15 anos, precisamente em primeiro de
junho de 1999, a contadora Maria Goret Vieira, com
apoio dos seus irmãos resolvia montar seu próprio
negócio. Surgiu a Contel Contabilidade Ltda.
Atualmente com seis colaboradores
graduados em curso superior contábil e
administrativo, sendo que alguns deles possuem
experiência de mais de 35 anos de mercado. A equipe
executa com eficiência o exercício de suas tarefas
dentro das áreas (contábil, fiscal, pessoal e
administrativa), ajudando seus clientes a tomar suas
decisões para que os mesmos alcancem seus
objetivos e os resultados sejam satisfatórios.
Segundo a contadora Maria da Conceição
Vieira é necessário pesquisar e estudar toda a
legislação fiscal-tributária diariamente. “A orientação
necessária a todas as áreas da empresa responsáveis
por emissão, registro ou trâmite de documentos
fiscais, visa prevenir incorreções e prejuízos à
empresa, bem como a conformidade às exigências
legais. Atender e acompanhar os trabalhos prestando
todos os esclarecimentos necessários, visando a
agilidade e qualidade do trabalho da contabilidade”,

resumiu.
O administrador de empresas, Lucas Vieira
Lima, agora engajado com sua mãe Maria Goret na
administração do escritório, procura dar seguimento
ao trabalho trazendo novas idéias e visões para
atender a demanda do mercado. Para ele, a
contabilidade está ganhando espaço junto aos
gestores no sentido de ser uma ferramenta de suporte
às grandes decisões.
Maria Goret Vieira afirma ainda que o
contador esta assumindo um novo per fil,
principalmente em relação às microempresas, pois os
empresários deste setor nem sempre trazem em seu
currículo conhecimento suficiente para entender e
atender os impactos da sua empresa. “O contador
passa a ser seu fiel consultor e orientador. Para ela,
permanecer no mercado torna-se imprescindível
prestar serviço com excelência e eficácia”, finaliza.
A missão da Contel Contabilidade é oferecer
serviços aos clientes com segurança e credibilidade,
de maneira rápida e eficaz, dentro dos mais altos
padrões éticos, legais e de qualidade, buscando
qualificar continuamente sua equipe, superando as

expectativas dos seus clientes e ser reconhecida
como um centro de excelência e referência em
serviços contábeis.
A equipe do escritório Contel Contabilidade
agradece primeiramente a Deus por nos abençoar
nesta caminhada e a todos nossos clientes e amigos
que contribuem para o nosso sucesso e crescimento,
pois o nosso escritório é resultado do apoio e
confiança depositados em nosso trabalho.

Equipe Contel Contabilidade
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COAF – CONSELHO DE CONTROLE DE
ATIVIDADES FINANCEIRAS
MAIS UMA OBRIGAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE
Apesar do profissional da Contabilidade
não participar da gestão e das operações praticadas
por seus clientes (pessoas jurídicas e físicas), seus
serviços contábeis devem estar previstos e
amparados em contratos de acordo com o que
dispõe a Resolução CFC n° 987/2003, assim como
devem observar os princípios e as normas
profissionais e técnicas específicas.
A referida Resolução aplica-se inclusive
aos profissionais e organizações contábeis que se
enquadram no limite de faturamento do Simples
Nacional. A exceção refere-se à não necessidade de
formalização de política de prevenção à lavagem de
dinheiro e ao financiamento do terrorismo e aos
procedimentos adicionais previstos no § 1º do artigo
2º, devendo cumprir os demais dispositivos
estabelecidos na Resolução.
O disposto na Resolução apresentada
neste boletim tem efeitos a partir de 1° de janeiro de
2014. Tais informações devem possuir:
a) Quando pessoa física: nome completo, CPF,
número do documento de identificação, órgão
expedidor ou, se estrangeiro, dados do passaporte
ou carteira civil; e enquadramento em qualquer das
condições previstas no artigo 1° da Resolução Coaf
n° 15/2007; enquadramento na condição de pessoa
politicamente exposta, nos termos da Resolução
Coaf n° 16/2007.
b) Quando pessoa jurídica: razão social, CNPJ, nome
completo, (CPF) e número do documento de
identificação e órgão expedidor ou, se estrangeiro,
dados do passaporte ou carteira civil, dos demais
envolvidos; e identificação dos beneficiários finais
ou o registro das medidas adotadas com o objetivo
de identificá-los, nos termos do artigo 7°, bem como
seu enquadramento na condição de pessoa
politicamente exposta, nos termos da Resolução
Coaf n° 16/2007, registro do propósito e da natureza
da relação de negócio, data do cadastro e, quando
for o caso, de suas atualizações; e as
correspondências impressas e eletrônicas que
suportem a formalização e a prestação do serviço.
Os profissionais e organizações contábeis deverão

manter o registro de todos os serviços que prestarem
de acordo com o previsto no artigo 10 da Lei nº 9.
613/1998 e ar tigo 8º da Resolução CFC nº
1.445/2013. Tais registros deverão conter:
a) identificação do cliente;
b) descrição pormenorizada dos serviços prestados
ou das operações realizadas;
c) valor da operação;
d) data da operação;
e) forma de pagamento;
f) meio de pagamento;
g) o registro fundamentado da decisão de proceder,
ou não, às comunicações de que dispõe o artigo 9°,
bem como das análises de que trata o artigo 3º da
mesma resolução.
Deverão ser comunicadas ao COAF todas
as operações consideradas suspeitas de acordo
com os artigos 9º e 11 da Lei nº 9.613/1998,
regulados pelo artigo 1º, 9º e 10 da Resolução CFC
nº 1.445/2013. Cabe salientar que as operações
relacionadas no artigo 10 da mesma Resolução CFC,
d e v e m s e r c o m u n i c a d a s a o C O A F,
independentemente de análise ou de qualquer outra
consideração. São elas:
A posição do profissional contábil
quando da informação prestada ao COAF não é de
investigador ou até mesmo denunciante dos atos
praticados por seus clientes. Tais comunicações
(quando efetuadas) são informações protegidas por
sigilo e não possuem caráter de denúncias.
Estão sujeitos a penalidades, os
profissionais e organizações contábeis, bem com os
seus administradores que descumprirem as
obrigações previstas na Resolução CFC nº
1 . 4 4 5 / 2 0 1 3 . S u j e i t a r- s e - ã o à s s a n ç õ e s
administrativas ético-disciplinares no âmbito dos
Conselhos de Contabilidade constantes do artigo 27
do Decreto-Lei nº 9.295/1946 e do Código de Ética
Profissional do Contador (Resolução CFC nº
803/1996).
WELLINGTON BARBOSA PERON
CONTADOR
UBÁ-MG

Damata

Consultoria Ambiental
(32) 3541-2907

(32) 8407-9440 / (32) 9801-6896
E-mail: damataconsultoria@gmail.com

Rua Antenor Machado, 260, Sl. 02 - Centro
CEP 36.500-000 - Ubá – MG

Sistemas Contábeis e Gerenciais

Tel.: 32 3539-2400

Pça do Rosário, 168
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

Assessoria Contábil

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

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

contabilidade

(32) 3531-6514
E-mail: camiloto@uai.com.br
Rua Antenor Machado, 260 - Sala 302
Centro - Ubá - Minas Gerais
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2014 – UM ANO DE MUDANÇAS PARA ÁREA CONTÁBIL
Mal o ano começou e classe contábil se depara com um
grande desafio – Como atender Resolução do CFC 1445
(26/07/13) que trata das informações que deverão ser prestadas
pelos Contabilistas acerca das operações suspeitas de seus
clientes, em consonância com a lei que tornar mais eficiente a
persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro (Lei
12.683/2012, que alterou a 9.613/1998), que passou produzir
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014 !?
Se não bastasse o desafio acima, diversas outras obrigações
deverão ser cumpridas, tais como: eSocial, consolidação da
contabilidade em IFRS nas PMEs, integração da contabilidade
societária com a contabilidade fiscal (ECD – Escrituração
Contábil Digital e ECF – Escrituração Contábil Fiscal), SPED Fiscal
e Contábil para empresas do Lucro Presumido e do Terceiro
Setor, regulamentação da exigência de documentos específicos
na contratação de profissionais da área contábil, dentre outras.
Fato é que estamos vivenciando grandes e profundas
mudanças no Brasil, e nessa fase de transição a atenção precisa
ser redobrada, pois ainda há muita coisa ser realizada, com
projetos a serem concretizados no país, que envolvem as classes
contábil e empresarial.
Nesse contexto, os segmentos empresarial e contábil devem
se preparar, pois existem diversos projetos a serem
implementados, inclusive, no ambiente SPED, já para 2014 e
para os próximos anos, como lançamento de novos Sped's contas a pagar e receber, PCP, financeiro, central de balanços XBRL.
Tais desafios demandarão de muita dedicação, por meio de
estudos, reflexões e principalmente planejamento, para
implementar as mudança necessárias. Antes, muito se falava em
necessidade de mudança e adaptações para ser competitivo.

Agora, o desafio de implementar as inovações passou ser
obrigatório.
Talvez os mais desavisados não tenham percebido que o
Brasil mudou, e que as novas exigências estão todas interligadas,
seja direta ou indiretamente.
O eSocial, é um exemplo claro. Será necessário uma
reeducação cultural da sociedade, pois esse projeto exigirá que
as empresas cumpram na íntegra as normas trabalhistas, e mais,
a maioria das normas e leiautes divulgados ainda são
provisórios, e inúmeras alterações estão por vir, o que
demandará atenção dos envolvidos da implantação e adequação
dos sistemas empresariais.
Quanto a responsabilidade do Contador, tendo em vista a
Resolução CFC no. 1.445/2013, na prevenção e controle à
lavagem de dinheiro, vale lembrar que o Brasil aderiu a tratados
internacionais (Convenção de Viena de 1988) e regulamentou a
Lei Antilavagem (Lei no. 9.613/1998, alterada pela Lei no.
12.683/2012). Para atender a exigência dessas normas, os
profissionais e organizações contábeis do país deverão observar
os requisitos nela elencados, sob pena de não o fazendo serem
enquadrados em crime, podendo gerar pena de reclusão em
regime fechado de 3 a 10 anos, mais multa. Passou a ser
importante conhecer o cliente, manter o controle dos registros e
das movimentações e informar a autoridade quando tiverem
conhecimento de possíveis transações ou operações de valores
de origem ilícita.
Cumpre ressaltar que o CFC e o COAF estão atuando
conjuntamente, sendo que listagem dos profissionais que atuam
nessa área está a disposição daquele órgão. Aliado a isto, em
2003 foi criada a ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, por iniciativa do Ministério

da Justiça, como forma de contribuir para o combate sistemático
à lavagem de dinheiro no País. Consiste na articulação de órgãos
dos três poderes da República, Ministérios Públicos e da
sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção
e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, de acordo com a
SRF.
Numa avaliação final, o impacto atingirá todas as empresas
de maneira geral, havendo a necessidade de investimentos em
conformidade com as normas contábeis e fiscais, legalização
dos processos empresariais, sendo que o profissional da área
contábil terá papel fundamental nesse processo, e ainda,
entender de uma vez por todas que o mundo mudou e velhas
práticas não terão lugar nessa nova realidade. Caberá ao
Contabilista, mais do que nunca, planejar, rever métodos,
estruturas e posturas, alertando e instruindo os empresários
sobre as mudanças, impactos e riscos a que estão expostos,
com objetivo atender da modernidade da contabilidade e a sua
integração com as áreas tecnológicas, nos processos internos e
nas obrigações legais.

“Integrando informações para o sucesso dos nossos clientes”
Venha conhecer o Pró‐Loja, um produto destinado ao comércio com
recursos diferenciados que privilegiam a integração entre empresas
e suas características para o bem comum.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Integração permanente entre os módulos Cadastros, Estoque, Vendas, OS, Garantia e Financeiro.
Emissão de NF‐e e Cupom Fiscal. (Em breve emissão de nota fiscal eletrônica de serviços) com geração de sintegra.
Inovador sistema de acompanhamento de metas de vendas. Individual ou Global com posicionamento
automático da equipe de vendas. Totalmente gráfico e de fácil interpretação.
Tecnologia própria de integração cadastral via internet para facilitação da obtenção de dados do cliente.
Relatórios diversos para todos os módulos do sistema
Fluxo de Caixa / DRE

Jornal (visual) informativo e resumido dos módulos do sistema (em desenvolvimento).
Versões simples, intermediária e completa com diferentes preços para atender às necessidades da sua
empresa.

sac@cucabrasil.com.br
Telefone: (32) 3021‐1777

Praça Guido Marliére, 30 Sala 507
Ed.Chico Parma – Centro / Ubá‐MG
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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

32 3531-9801

Locação de Impressoras
Recargas para impressora
Venda de suprimentos de Informática, etc.

Rua São José, 406 - Loja C
Galeria dos Viajantes
36.500-000 Ubá/MG

Consulte tabela diferenciada para Contadores
e escritórios de Contabilidade.

LCR Assessoria Contabil Ltda.

LINDISSEY E LEYSE

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

Escritório Mercúrio

Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593

Contabilidade e Assessoria Empresarial

Sebastião Vieira

(32) 3531-5466

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

CONTABILIDADE

ROCHA
de 1
97
6

“33 anos”

Avenida Cristiano Rôças, 215 - Centro - Ubá - MG

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

* 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

Tocantins
3574-1582
Piraúba
3573-1599

E-mail: controcha@gmail.com
Rua Raul Soares, 74 - Loja C - Centro - Tocantins - MG
Praça Guarurama, 116 - Lojas 13,15 e 17 Centro - Piraúba - MG

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

