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Fundada em 2011, a 
Legalizar Consultoria Ambienta 
e  Assessor ia  Jur íd ica se 
es tabe leceu  no  mercado 
q u a n d o  c o n s o l i d o u  s u a 
segunda área de especialidade, 
que é a consultoria ambiental de 
i n d ú s t r i a s  e  p r o c e s s o s 
ambientais em geral. Em 2014 
passou a ser Grupo Legalizar, 
tendo agregado os serviços de 

Projetos de Engenhar ia e 
Topografia e Agrimensura, 
desenvolvendo ainda mais o 
pacote de serviços prestados 
para o mercado atual. 

Desmembrada hoje em 5 
áreas, sendo Advocacia Geral e 
espec ia l i zada  em D i re i to 
Previdenciário e Ambiental, 
Consultoria Ambiental, Projetos 
e Topografia. 
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“Consolidando Credibilidade no setor que atua”
Por apenasPor apenas

20,99!20,99!
Por apenas

20,99!

Quem precisará declarar o IR em 2016
Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2016 a 
pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2015:

a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.123,91;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior 

a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês do ano-calendário, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à 

incidência do Imposto de Renda ou realizou operações, em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas;

d) relativamente à atividade rural:
d.1) obteve receita bruta em valor superior a R$ 140.619,55;
d.2) pretenda compensar, no ano-calendário de 2015 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores 

ou do próprio ano-calendário de 2015;
e) teve a posse ou a propriedade, em 31.12.2015, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total 

superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano-calendário de 2015, encontrando-se 

nesta condição em 31.12.2015; e
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis 

residenciais cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais 
localizados no País, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos da Lei 
nº 11.196/2005, art. 39.

Os sócios proprietários do Grupo Legalizar, Gabriel Queirós e Caroline Balbino

Grupo Legalizar: 
Sua empresa legal sempre!

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

Tel.: (32) 3532-2215

ASSESSORIA CONTÁBIL

CONTABILIDADE LUCARELLI

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

TEL.: (32) 3532-1393

escol@escolnet.com.br



PAPELARIA MAPEPAPELARIA MA
& 3532-2891

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

papelariamape@yahoo.com.brBREVE RELATO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.

JP - 013.567 / CNPJ: 17.464.916/0001-03 
(32) 8824-7179 / 3531-3581 - contato@breverelato.com.br - www.breverelato.com.br

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

Tiragem: 1000 exemplares

“Fornecemos toda linha de material para escritório"
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Dicas Breve Relato:

Livro Digital
A partir do dia 07/03/2016, será obrigatória a 

apresentação para arquivamento ou autenticação, de 
forma exclusivamente digital, por meio de uso de 
certificação digital.

É composto de três partes principais: Termo de 
Abertura, Termo de Encerramento e o arquivo XML que 
contém as escriturações. Este arquivo é gerado pelo 
software de contabilidade e exportado para o Programa 
Validador Assinador (PVA). Por meio desse software, o 
usuário valida, assina e envia os arquivos para análise, 
além de consultar a situação da escrituração e emitir o 
Termo de Autenticação, documento dotado de fé pública 
para todos os fins legais, inclusive licitações.

Dessa forma, a Receita Federal tem a 
competência de administrar o PVA e direcionar os 

Termos de Abertura e Encerramento para Jucemg, que 
tem a competência de analisá-los em sistema próprio e, 
caso as informações prestadas estejam corretas, 
autenticá-los.

a) Para dar baixa no MEI não basta somente 
recor re r  ao  Por ta l  do  Empreendedor 
(www.portaldoempreendedor.gov.br), deve- se 
realizar um requerimento à Junta Comercial 
(gratuito) e protocolar na unidade Minas Fácil.

b) Reconhecendo firma da assinatura do 
administrador na capa do processo não precisa 
reconhecer firma no ato alterador e no DBE.

c) A biometria será implantada na validação dos 
certificados digitais a partir de maio de 2016.

d) Em maio de 2016 está programado para todos 
os arquivamentos da Jucemg serem da forma 
digital.

Cartão de registro profissional, 
obtido pela internet, vai substituir 

anotação na CTPS

O Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) vai 
emitir pela internet um cartão de registro profissional. A medida 
substitui as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS). 

Sistema – Por meio do Sistema, o interessado poderá ingressar 
com o seu pedido de registro profissional vir tualmente, 
acompanhar o andamento da análise da sua solicitação, consultar 
a situação de seu registro e imprimir o seu cartão de registro 
profissional.

Registro – O registro profissional é um cadastro do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social (MTPS). Ele permite que 
profissionais de quatorze categorias regulamentadas por leis 
federais ingressem no mercado de trabalho: agenciador de 
propaganda, arquivista, artista, atuário, guardador e lavador de 
veículos, jornalista, publicitário, radialista, secretário, sociólogo, 
técnico em arquivo, técnico em espetáculos de diversões, técnico 
de segurança do trabalho e técnico em secretariado.

IPVA e Taxa de Licenciamento 2016
O vencimento da 3ª (terceira) e última parcela do IPVA 2016 começa no dia 15 de março 

para os veículos de Minas Gerais com placas de finais 1 e 2. O pagamento poderá ser feito 
diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados, 
bastando informar o número do RENAVAM do veículo. 

A emissão da guia de arrecadação do IPVA 2016 também pode ser feita pelo site da SEF 
(www.fazenda.mg.gov.br) ou nas Repartições Fazendárias.

O não pagamento do IPVA 2016 nos prazos estabelecidos gera multa de 0,3% ao dia (até o 
30º dia) e de 20% após o 30º dia. Os juros são calculados sobre o valor do imposto ou das parcelas, 
acrescido da multa, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custodia (SELIC).

O contribuinte inadimplente está sujeito ainda a inscrição em dívida ativa e no cadastro de 
inadimplentes do Estado do Minas Gerais, além de ser impedido de obter o licenciamento do 
veículo.

Importante frisar que o IPVA é um Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e 
a sua arrecadação não tem vinculação direta com estradas ou com o trânsito. Do total arrecadado 
com o IPVA, 40% vão para o caixa único do Estado, 40% para o Município de licenciamento do 
veículo e 20% são repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB).

Taxa de Licenciamento

A Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV) é de R$ 85,81. O vencimento da 
TRLAV será no próximo dia 31 de março e, assim como o IPVA 2016, a taxa poderá ser paga 
diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados. 

Contabilistas presentes na unidade UAITEC assistindo
 palestra da Jucemg sobre Livro Digital

Wender Ricardo Bellosi - Chefe da Administração Fazendária de Ubá



Rua Major Felicíssimo, 65 - Sala 01 - Centro - Visconde do Rio Branco - MG 

Tel: (32) 3551 - 3353

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

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

(32) 3551-2707

Assessoria Contábil

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

Março de 2016

Nova obrigação, e-Financeira deve ser entregue até 31 de maio
Com a publicação das Instruções Normativas nºs 

1.571 e 1.580, em julho do ano passado, os contribuintes 
devem ficar atentos às novas regras da e-Financeira, que já 
estão valendo desde o 1º de dezembro de 2015, cuja 
declaração de dados de operações financeiras que deve ser 
enviadas ao fisco quando o montante global movimentado 
ou saldo em cada mês de operação for superior a R$ 2 mil 
para pessoas físicas e R$ 6 mil para as empresas.

A transmissão das informações deve ser 
acompanhada de nome, nacionalidade, residência fiscal, 
CPF, número da conta. No caso das pessoas jurídicas, há o 
acréscimo dos seguintes dados: CNPJ, Número de 
Identificação Fiscal – NIF e nome da empresa. As 
in formações dos sa ldos de contas cor rentes, 
movimentações de resgate, rendimentos, poupanças, entre 
outros de dezembro de 2015 devem ser entregues por 
bancos, seguradoras, corretoras, administradores de 
consórcios, entidades de previdência complementar e 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários até o dia 31 de 
maio.

Para o contabilista Jaime Vargas (Vargas 
Contabilidade), a partir de agora as pessoas físicas e 
jurídicas deverão ser mais cuidadosas e a melhor solução 
para elas se prepararem para esse “Big Brother Financeiro” 
é procurar o auxílio de um bom profissional de contabilidade 
e acima de tudo, seja sincero(a) com seu contador(a). 
“Com relação ao Imposto de Renda, a e-financeira 
representa mais um banco de dados em que o Leão usará 

para comparar se as informações prestadas na declaração 
de IR são realmente verídicas. Na declaração IR 2016 que 
começa em Março, o fisco só terá informações para cruzar 
referente ao período de 01/12/2015 à 31/12/2015, data 
esta a partir da qual se tornou obrigatória a e- Financeira”.

Quem transmitir a declaração com ausência de 
informações será penalizado com multa de R$ 50,00 por 
grupo de cinco dados inexatos, incompletos ou omitidos. 
Aqueles que não respeitarem o prazo de entrega terão de 
pagar R$ 5.000,00 por mês-calendário ou fração. 

A e-Financeira deverá ser enviada através do 
Sistema Público de Escrituração Digital – Sped com o uso 
de Certificado Digital. 

Já o contabilista Mário Célio Varela (Sistéu 
Contabilidade), afirma que a Receita Federal passa a ter um 
controle bem mais rigoroso da vida financeira dos 
contribuintes. As informações ficam armazenadas à 
disposição da fiscalização. Mas especialistas questionam: 
a Receita tem respaldo legal para isso? “Teremos a partir de 
agora organizarmos as nossas movimentações financeiras 
de modo que tudo que for feito de depósitos e pagto no mês 
ultrapassar o limite, tem de estar separado e guardado para 
futura conferencia e prestação de contas à Receita”.

A e-f inanceira,  que deverá ser enviada 
semestralmente, vai substituir a Declaração de Informações 
sobre Movimentação Financeira - Dimof, que não precisará 
mais ser enviada à Receita Federal para os fatos geradores a 
partir de 1º de janeiro de 2016.

ICMS em pauta
Cursos de atualização do ICMS estiveram 

em pauta neste mês de fevereiro. Abaixo 

dois eventos de sucesso realizados no 

assunto. No detalhe, no auditório da 

Aciubá, evento realizado pelo parceiro 

Peron Contabilidade (tendo a instrutora 

Eunice Fabiana). Em Visconde do Rio 

Branco, na sede da ACIV, evento realizado 

pelo Breve Relato (tendo o instrutor Paulo 

Marcos).

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 1976

E-mail: controcha@gmail.com

Tocantins
3574-1582

Piraúba
3573-1599
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O reajuste do salário 
mínimo, que passou de R$ 788,00 
para R$ 880, 00, desde o dia 
primeiro de janeiro de 2016, traz 
uma série de impactos para a 
economia. Para o trabalhador, o 
aumento de R$ 92,00 reais pode 
trazer algum alívio no começo, já 
que o repasse nos preço deve levar 
um tempinho e pode ser bem 
significativo se a produção estiver 
em baixa, para o comércio pode 
representar um lucro a mais, 
principalmente alguns setores do 
varejo, como os hipermercados e 
supermercados, pois, o aumento 
do salário mínimo traz cer to 
conforto em relação ao poder de 
compra do trabalhador. 

Para outros setores, o 
reajuste pode trazer efeitos que são 
variáveis sobre as finanças, desde 
a  d iminu ição do lucro  das 
empresas até o agravamento das 

dificuldades econômicas no setor 
público municipal. Vale lembrar 
q u e  a q u e l a s  c a t e g o r i a s 
prof iss iona is  que possuem 
acordos próprios de reajustes 
salariais não são beneficiadas com 
esse novo valor.  

Um dos setores que 
sentirão os efeitos da elevação do 
mínimo será o público e em 
especial, os pequenos municípios. 
O ano de 2015 foi marcado pela 
redução do repasse de dinheiro da 
U n i ã o  a o  F P M  ( F u n d o  d e 
Par ticipação dos Municípios). 
A l é m  d a  r e d u ç ã o ,  m u i t a s 
localidades foram afetadas com a 
queda  exp ress i va  de  suas 
arrecadações. Isto contribuiu 
também para a diminuição de 
dinheiro em caixa. Este mesmo 
cenário tenderá a se repetir em 
2016. 

Os gestores municipais, 

c e r t a m e n t e ,  e n f r e n t a r ã o 
dificuldades para cobrir a folha de 
pagamen to  dos  se r v ido res 
públicos de suas localidades. As 
empresas de iniciativa privada 
serão afe tadas d i re tamente 
quando efetuam o pagamento de 
adicional de insalubridade, sendo 
que por enquanto a base de calculo 
é sobre o salário mínimo nacional. 
Desta  forma terão impacto 
f inanceiro em toda a carga 
tributária sobre o novo valor do 
salário mínimo nacional de R$ 
880,00 desde o dia primeiro de 
janeiro de 2016.

 

 

OpiniãoOpiniãoOpinião

Por: José Maurício de Paula

*Bacharel em Ciências 

Contábeis pela FECEA - Faculdade Estadual 

de Ciências Econômicas de Apucarana – 

Apucarana/PR
CRC/MG 078165/O-3
Fone: (32) 3531-0765

GRANDES OFERTAS
DA COLCHÕES E

MÓVEIS PAROPAS

GARANTIMOS MONTAGEM
COM RAPIDEZ E QUALIDADE

Você aqui é de casa!Você aqui é de casa!Você aqui é de casa!

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

Março de 2016

O IMPACTO NA ECONOMIA DEVIDO 
AO NOVO SALARÍO MÍNIMO DE 2016
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Tel.: (32) 3532-3599
Site: www.legalizarconsultoria.com.br

Avenida Ary Barroso, 262 - B. Jardim Glória - Ubá - Minas Gerais

Março de 2016

MEI dá direito a salário-maternidade; 
veja como solicitar.

O empreendedor que 
o p t a  p e l a  c a t e g o r i a 
Microempreendedor Individual 
(MEI) tem direito, assim como 
a sua família, a cober tura 
previdenciária. No caso das 
mulheres, por exemplo, um 
dos benefícios concedidos é o 
salário-maternidade – tanto 
para os casos de gravidez 
quanto para os de adoção.

O valor é depositado 
por um período de 120 dias 
pelo INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social) em favor 
daquelas microeempreendedoras que tiverem ao menos 10 meses de contribuição até o 
momento de nascimento ou adoção da criança. O pedido pode ser feito pelo Portal da 
Previdência ou pelo 135.

A documentação apresentada nas agências do INSS é um documento de 
identificação com foto, CPF, CTPS, carnês e outros comprovantes de pagamentos ao 
INSS

Assim como outros benefícios do INSS, o valor pago ao contribuinte depende do 
período de contribuição e de quanto foi pago mensalmente nos últimos 15 meses. 
Enquanto recebe o salário-maternidade, a segurada deve continuar pagando o DAS-MEI.

Contabilidade e Assessoria Empresarial

(32) 3531-5466
Av. Padre Arnaldo Jansen, 808 - 1º Andar - Bairro Santana

Ubá - Minas Gerais

* Contabilidade* Contabilidade
* Aberturas de Firmas* Aberturas de Firmas
* Imposto de Renda* Imposto de Renda

* Contabilidade
* Aberturas de Firmas
* Imposto de Renda

MATRIZ: MATRIZ: MATRIZ: 
CEP - 36.520.000 - CEP - 36.520.000 - CEP - 36.520.000 - 

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

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

Rua Sagrado Coração de Jesus, 70 -  Fundos - CentroRua Sagrado Coração de Jesus, 70 -  Fundos - CentroRua Sagrado Coração de Jesus, 70 -  Fundos - Centro

“Happy Birthday” Camillôtto Contabilidade 
Neste ano de 2016, o informativo Breve Relato parabeniza à 

Camillotto Contabilidade pelos 45 anos de existência. Ângelo Camillotto 
Filho sócio fundador, concluiu o curso de Técnico em Contabilidade em 
1964, e iniciou seus trabalhos como funcionário do escritório do Sr. 
Pedro Contim em 1965, depois mudou-se para o Rio de Janeiro.

Em janeiro de 1971 fundou a Camillôtto Contabilidade, e se 
tornou referência em serviços contábeis de empresas do ramo de 
transpor tes e motoristas autônomos; com o surgimento do pólo 
moveleiro começou a ser procurado por estes empresários, e hoje 
atende a clientes de todos os seguimentos. 

 Seu Filho Alex Camillôtto, graduou - se em Ciências Contábeis e 
em seguida se especializou em Auditoria e Contabilidade Financeira, 
logo se tornando sócio de seu pai.

  O  e s c r i t ó r i o  C a m i l l ô t t o 
Contabilidade possui uma estrutura 
organizacional inovadora com uma 
equipe de nove colaboradores, tendo 
como missão servir bem a todos clientes 
com excelência nos serviços contábeis e 
fornecer orientações seguras para o 
desenvolvimento e crescimento de seus 
clientes. “O grande Diferencial do 
escritório é unir a Tradição e experiência, 
com a inovação e a tecnologia, com ética, 
respeito e  dedicação estabelecidas há 
45 anos”, destaca Alex Camillôtto. Formatura de Ângelo Camillôtto (1964)
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O in íc io  da co le ta  dos dados 
biométricos dos requerentes ao certificado 
digital ICP-Brasil devem ter início no dia 19 de 
março, para formação de um banco de dados, 
e, em 19 de novembro, o sistema biométrico 
deve entrar em funcionamento. No encontro, 
foi anunciada a formação de um Grupo de 
Trabalho – GT, no âmbito da Comissão Técnica 
Executiva – COTEC, para manutenção e revisão 
do sistema biométrico da ICP - Brasil. Em 
março, as entidades vão reunir-se novamente 
para verificar o andamento da implantação do 
sistema.

 A Certisign, a Autoridade Certificadora 
líder da América Latina e especialista em 
Identificação Digital, se antecipou e já está 
fazendo a coleta de dados biométricos em 
alguns locais. A previsão é de que até o final de 
abril todos os mais de 1.600 Pontos de 
Atendimento da empresa estejam adequados a 
normativa e, portanto, aptos para a validação 
com biometria.

 

Por: Miguel Arcanjo (contador e Diretor Aciubá)

Março de 2016

Sistema Biométrico é tema de encontro entre ITI e AC"s 
públicas e privadas da ICP-Brasil

RUA XV DE NOVEMBRO, 319 - CENTRO - UBÁ-MG

TELEFONES: (32) 3532-2977 / (32) 99900-0331TELEFONES: (32) 3532-2977 / (32) 99900-0331TELEFONES: (32) 3532-2977 / (32) 99900-0331

Nova Diretoria da Aciubá é empossada

Diretoria ACIUBÁ 2016/17. 
Crédito: Paulo Mendes

A noite do último dia 16/02 no auditório da Aciubá 
(Associação Comercial e Industrial de Ubá) foi marcada pela 
posse da nova Diretoria para o biênio de 2016/17. A chapa 
vencedora “Evolução”, tendo à frente o presidente eleito 
Miguel Arcanjo de Paula Batista, promete inovar a gestão da 
entidade tomando como princípio a participação de todos os 
seus diretores atuando de forma conjunta em prol do 
desenvolvimento do município de Ubá.



Fundada em 2011, a Legalizar Consultoria Ambienta e Assessoria Jurídica se 
estabeleceu no mercado quando consolidou sua segunda área de especialidade, que é a 
consultoria ambiental de indústrias e processos ambientais em geral. Em 2014 passou a ser 
Grupo Legalizar, tendo agregado os serviços de Projetos de Engenharia e Topografia e 
Agrimensura, desenvolvendo ainda mais o pacote de serviços prestados para o mercado 
atual. 

Desmembrada hoje em 5 áreas, sendo Advocacia Geral e especializada em Direito 
Previdenciário e Ambiental, Consultoria Ambiental, Projetos e Topografia.

A empresa hoje funciona como uma clínica técnico-jurídica que consegue manter 
em seu portfólio todos os serviços especializados, com uma equipe multidisciplinar para 
empresas e pessoas físicas. A equipe do Grupo Legalizar compõe da seguinte forma: 
Advogados (02) especialistas em Direito Empresarial, Cível, Administrativo, Ambiental e 
Previdenciário; Geógrafo (01) especialista em Gestão Ambiental; Topógrafo e Agrimensor 
(03) especialistas em projetos de DER/DNIT, loteamentos e cálculos de aterro e desaterro; 
Agroecólogo (01) especialista em Processos de PTRF, PRAD, Reflorestamento e 
Levantamento florístico; Biólogo (01) especialista em análise faunística, Projetos e de Gestão 
Ambiental simplificados para AAFs e Declarações de não passível; Gestor Ambiental (01) 
especialista em Processo Industriais e Gerenciamento de Resíduos; Engenheiro Geólogo (01) 
especialista em outorgas de águas e processos minerários; Engenheiro Civil (01) especialista 
em sondagem de solos e Projetos de Incêndio e Pânico; Contabilistas (02) especialistas em 
Tributação Ambiental e Gestão Empresarial.

Segundo a advogada Caroline Balbino, sócia proprietária do Grupo Legalizar, a 
missão da empresa consiste em atender de forma completa todos os nichos setoriais 
industriais da região da Zona da Mata Mineira, além de prestar serviços de qualidade e 
rapidez. “A advocacia do Grupo Legalizar conta com conhecimento em assessoria em 
diversas áreas do Direito, em especial a Previdenciária e Ambiental. 

Os demais serviços ofertados pelo Grupo Legalizar de caráter técnico são 
desenvolvidos por profissionais de diversas áreas do conhecimento, cumprindo assim o 
caráter multidisciplinar que a Gestão Ambiental  e Jurídica demanda”, frisou a advogada.

Entre os diferenciais do Grupo Legalizar podemos citar que a mesma possui 
cadastro nos principais órgãos e conselhos de classe e todos os nossos profissionais são 
especializados em áreas diversas do direito e técnicas: OAB, CREA, IBAMA, FIEMG, dentre 
outras.

De acordo com o geógrafo Gabriel Queirós, sócio proprietário do Grupo Legalizar, o  
mercado industrial e de empreendedorismo rural está cada vez menos assistido por 
profissionais gabaritados. “Atentem-se às qualificações dos profissionais que desejam 
contratar, exijam o currículo da especialidade a qual se deseja contratar o serviço e 
principalmente, em se tratando de serviços advocatícios, verifique no mercado a boa fama 
do profissional, tanto no fórum, quanto nos órgãos ambientais”.

O Grupo Legalizar oferece anualmente o Prêmio Legalizar de QUALIDADE 
AMBIENTAL aos clientes que, 
sendo indústria, poderão ser 
c e r t i f i c a d o s  p a r a  m a i o r 
competitividade com o diferencial 
ambiental em seu produto e 
processo produtivo. “Certamente 
toda pessoa ou empresa de 
futuro merece. Esse é nosso 
slogan: O NOSSO FUTURO É O 
SEU FUTURO, e o FUTURO DA 
SUA EMPRESA”, finalizou a 
advogada Caroline Balbino. 
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Grupo Legalizar: Sua empresa legal sempre!
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Tel.: 32 3539-2400Tel.: 32 3539-2400Tel.: 32 3539-2400

Pça do Rosário, 168
Centro - Ubá - MG

Sistemas  Contábeis  e  Gerenciais

(32) 8407-9440 / (32) 9801-6896 

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

E-mail: damataconsultoria@gmail.com 

Damata Damata 
Consultoria Ambiental

(32) 3541-2907

3021-2776 
8404-1501 factor@factormarcas.com.br

Rua Nicola Campanha, 102 - Derminas

Assessoria e Consultoria Contábil de Piraúba Ltda.

R. Adolfelim Corrêa, 34 - Centro - Piraúba-MG - CEP 36170-000

Tel./Fax: (32) 3573-1711

 ascon@asconpirauba.com.br

 www.asconpirauba.com.br
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Lucas Xavier (Contador)

Empreender, o próximo desafio 
do mercado contábil

Desde o início deste século profissionais da contabilidade vêm superando os desafios 
impostos pelas mudanças técnicas. Do lado contábil, este movimento se deu pelo processo de 
convergência aos padrões internacionais. Do lado fiscal, pela introdução das tecnologias tributárias, 
como o Sped.

Além disso, o ambiente tributário sempre foi hostil, sendo marcado por mais de 40 
alterações legais por dia e 11 milhões de regras. Tudo isso vem sendo trabalhado, com relativo 
sucesso, pelos profissionais. Entretanto, o setor se prepara para um novo e maior desafio, cuja 
principal mudança não é técnica.

Surge um novo momento, o da criação do mindset empreendedor. Seja o dono do 
escritório, o gestor ou o técnico, há uma imprescindível necessidade de aprender a empreender. Para 
ser bem-sucedido em seu negócio ou carreira, o profissional precisa aplicar conceitos 
importantíssimos no dia a dia do trabalho.

Em especial, líderes, empresários e gestores devem dedicar boa parte do seu tempo para 
conhecer e aplicar técnicas de gestão estratégica de negócios, pessoas, atendimento e processos. 
Enfim, chegou o momento da excelência na gestão das consultorias e organizações contábeis. 
Somente assim haverá, de fato, a oferta de serviços de alto valor agregado. Consequentemente, os 
clientes passarão a valorizar mais o trabalho desses profissionais.

A questão da conformidade legal já faz parte do cotidiano do profissional da contabilidade. 
O advento de novas tecnologias fiscais trouxe um componente inovador: a velocidade do mundo 
digital. Mas, desde sempre, há bons profissionais alertando e orientando os demais acerca destes 
temas. Não que faltem novos desafios, mas a fórmula para superá-los é a de sempre : estudar, 
estudar, estudar.

Agora, a grande transformação que está ocorrendo não é legal, mas sim no campo do 
comportamento. São poucas as organizações contábeis isentas de problemas com recrutamento, 
seleção e desenvolvimento de pessoas. Há muita reclamação, 
tanto por par te de quem contrata, quanto dos próprios 
contratados. Isso é claro sintoma de que algo está errado.

Primeiramente, é fundamental investir em gestão 
estratégica de pessoas, no sentido amplo do tema. Em segundo 
lugar, o profissional precisa entender que só conhecimento 
técnico não é suficiente para o sucesso na carreira. É 
necessário que ele seja protagonista de sua vida e busque 
atitudes empreendedoras internas, ou seja, atue como 
intraempreendedor. Desenvolva relacionamento, comunicação, 
proatividade e outras inteligências, além das meramente 
técnicas.

Enfim, se a classe contábil insistir em estudar apenas 
a legislação, e negligenciar a estratégia, a gestão e o 
desenvolvimento de habilidades compor tamentais, este 
mercado nunca será valorizado pela sociedade. 

FONE: (32) 3532-3665FONE: (32) 3532-3665FONE: (32) 3532-3665
escritoriocontabiliza@yahoo.com.br

Contabiliza

C O N T A B I L I D A D E

32 3451-1485
Av. Olyntho Almada, 20 - Nsa. Sra. de Fátima - Altolfo Dutra - MG

Romana
&
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O Convênio 93/2015 em sua 
cláusula nona, estendeu as suas 
disposições para as empresas 
optantes pelo Regime Especial 
Unif icado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Por te – Simples 
Nacional, em relação ao imposto 
devido à unidade federada de 
destino.

Esse malfadado Convênio 
transferiu para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Por te 
optantes pelo Simples Nacional a 
obrigação de complementar o 
adicional de alíquota, quando a 
venda for feita a não contribuinte do 
imposto em outro estado.

D e s s a  f o r m a ,  c o m  a 
concessão da MEDIDA CAUTELAR, 

f i c a  s u s p e n s a  p a r a  a s 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Por te optantes pela 
Simples Nacional a obrigação de 
complementar o adicional da 
alíquota do ICMS, em vendas feitas a 
não contribuinte do imposto em 
outro estado, voltando as vendas 
p a r a  o  s i s t e m a  a n t e r i o r  d e 
tributação.

É bom lembrar que esta 
MEDIDA CAUTELAR vigorará até o 
plenário do Supremo Tribunal 
Federal, julgar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 5.464/DF, o 
que não tem prazo para acontecer.

Dadas as robustas razões 
apresentadas na ADIN, entendemos 
que há  grande chance de  o 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
julgar inconstitucional a Cláusula 

N o n a  d o  C o n v ê n i o  C O N FA Z 
93/2015.

Auto, Vida, Saúde, Aluguel, 
Empresa, Transportes, Frota, 

Condomínio, Previdência.

ENDEREÇO: 

Praça São Januário, 190 - Lj 03
Ubá/MG

Email: bravo.seguros@hotmail.com

Telefone: (32) 3531-4546

Março de 2016

Medida Cautelar deferida para suspender a 
eficácia da cláusula nona do convênio CONFAZ 93/2015

* Ivan Elias Saadi 
- É advogado sócio Fundador da 

Saadi Advogados Associados.
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Sebastião VieiraSebastião VieiraSebastião Vieira

Av. Padre Macário, 331- CentroAv. Padre Macário, 331- Centro
Tocantins/MG - CEP 36512-000Tocantins/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: 42.593Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593

Contabilidade

Consultoria Empresarial

Planejamento Tributário

Wilian Aurélio de Oliveira

Contador - CRC/MG 60.611

(32) 3541-1891

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá contabilidadearaujoelino@yahoo.com.br

Rua Cel. Francisco Vieira, 41
2º Andar - B. Rosário
Rio Pomba - MG

Tel.: (32) 3571-2261
Cel.: (32) 9903-9570

CEP 36180-000

CRC/MG: 6681/0

CONTABILIDADECONTABILIDADECONTABILIDADE

ARAÚJO & LINOARAÚJO & LINOARAÚJO & LINO

Telefones: (32) 3532-5872 / (32) 3532-2113 / Cel: (32) 9985-1103 9911-5733

senacontabilidade@gmail.com

Avenida Raul Soares, 96 - Sala Térreo - Centro - Ubá - MG

Miraí/MG - Tel.: 32 3426-1274
Rio Pomba/MG - Tel.: 32 3571-1444

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

LINDISSEY E LEYSELINDISSEY E LEYSELINDISSEY E LEYSE

contabilidadesn@hotmail.com

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

Telefone: (32) 3532-2682

O Prosoft Analir 8 é uma ferramenta exclusiva desenvolvida para 

auxiliar você na análise da declaração do IRPF. O Contador aumenta a 

receita de seu escritório e diminui os riscos na entrega desta obrigação.


