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Certificação Digital: Novidades a caminho!

O contador Romerito Lodron (Romana Assessoria Contábil)

Romana Assessoria e
Consultoria Contábil: Há 2 anos
construindo oportunidades
A Romana Assessoria e
Consultoria Contábil iniciou suas
atividades na cidade de Astolfo Dutra/MG
em novembro de 2014, trazendo o que há
de mais atual na área contábil. Um sonho
concretizado por um de seus sócios e
contador responsável, Romerito Lodron.
“Precisava trazer algo diferenciado e
i n o v a d o r. A m i s s ã o d a R o m a n a
Contabilidade é oferecer ser viços
contábeis e informações gerenciais com
excelência para nossos clientes”, afirma
Romerito.

Em tempos de muita
concorrência, surgimento de várias
obrigações acessórias, alta carga
tributária, leis sendo criadas à todo
momento, o contador nos dias de hoje
requer muita dedicação e
comprometimento. Romerito acredita que
“o profissional tem que acompanhar esse
emaranhado de mudanças, pois dessa
forma consegue se antecipar e apresentar
aos clientes soluções adequadas para
cada tipo de negócio”.
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A Certisign Certificadora Digital S. A. e o
Breve Relato estão se preparando para melhor servir
os seus clientes tanto aumentando a frequência dos
atendimentos coletivos nas cidades do entorno de
Ubá quanto às urgências que podem ocorrer devido
à alguma necessidade que as empresas tenham e
estamos sempre prontos a atendê-los da melhor
maneira possível. “Os contadores destas cidades
podem entrar em contato conosco para
planejarmos juntos estes atendimentos. Temos nossas agendas fixas semanais e estamos com a
previsão de operar com dois agentes de registros a partir da segunda quinzena de dezembro, ou
seja, estamos acrescendo mais um agente de registro para melhor atender nossos clientes e
parceiros,”, afirmou o jornalista Thiago dos Santos.
A equipe do Breve Relato e da Certificação Digital agradece por toda parceria e confiança
dos escritórios contábeis em nossos serviços. “Desejamos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo à
todos! Esperamos que 2017 possa surpreender nossas expectativas e que sejam realizados
nossos sonhos... Muito Obrigado!”, finaliza.
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Dicas Breve Relato:
Abertura de firmas em Ubá na era digital
Numa conversa simples porém honesta, o Agente de Fiscalização II, exercendo o cargo de Gerente de Receita (setor
Tributação), Romero Sol, nos conta sobre a rotina de seu trabalho e alguns palpites para a sistemática da abertura de firmas na cidade na
era digital.
BREVE RELATO: A partir do dia 05/12 todos os processos da Jucemg serão da forma digital. Ou seja, a alteração, baixa e
principalmente abertura de firmas serão executados da forma digital (via Jucemg Digital). Como será o trabalho da Tributação perante as
novas regras? Exemplificando: Antes da forma digital, o contabilista dava entrada manualmente nos processos da Jucemg e parte da
Prefeitura (tudo junto). Pela forma digital, obtém um processo de abertura de firma na cidade deferido por meio da Viabilidade e com o
CNPJ pronto. Mas ainda precisa legalizar para retirar o alvará. Como a Prefeitura (setor de Tributação) terá controle dessa situação?
ROMERO SOL: Já se esperava as alterações da Junta no tocante aos procedimentos digitalizados. Fazemos algumas reflexões
para que seja essencial e venha melhorar a ação dos usuários desse sistema de coleta de dados. Existem normas e procedimentos que
regulamentam a abertura de empresas em Ubá como: Art. 39 LC 062 de 27/12/2001, LC 112 de 22/12/2009, LC 146 de 24/12/2012.
Devem ser observados até a efetiva vigência dos mesmos. As parcerias adotadas entre essa Prefeitura e a Jucemg devem prever a
tomada de decisão no tocante a boa funcionalidade dos setores. Acredito que beneficie as par tes interessadas e que os usuários do
sistema receba a otimização mais favorável deste processo.
BREVE RELATO: Você participou de encontro na Aciubá no qual foi dado uma
sugestão de minimizar o número de documentos na abertura de firmas em Ubá. Quanto ao
excesso de documentos exigidos, o que poderá ser feito de imediato para “não prender” a
firma de ser aberta? E o restante da documentação pode ser apresentada por quanto
tempo depois?
ROMERO SOL: Reflito sobre a necessidade de otimização dos estudos dos
problemas, na busca de minimizar ou maximizar funções, otimizar custos, otimizar
produtividade, otimizar processos, otimizar tempo, etc. Não é ainda o ideal o novo Decreto
n 5867 de 23/09/2016, logo depois daquela reunião tratou de reduzir alguns itens na Lista
de Documentos para Emissão de Alvará de Localização

a) As procurações para baixa de empresa devem conter poderes expressos
para tanto e mencionar, também, o nome da empresa a ser baixada.
Podem ser apresentadas digitalizadas, anexas ao processo principal,
com firma reconhecida por autenticidade ou por escritura pública.
b) As procurações podem ser apresentadas digitalizadas, com firma
reconhecida por autenticidade ou por escritura pública:
Quando da constituição de empresas em todos os tipos jurídicos;
quando for o primeiro registro da empresa sediada em outra UF, seja
para abertura de primeira filial ou inscrição de transferência de sede;
nesta hipótese e, em outras de sede fora, desnecessário o
arquivamento na Junta Comercial de origem; quando da conversão de
sociedade simples em empresária (transferência do registro do cartório
para Jucemg); quando tratar de extinção de empresas, além dos
poderes específicos firma reconhecida por autenticidade; quando tratar
de procuração outorgada por Conselheiro de Administração residente
ou domiciliado no exterior com poderes para receber citação judicial –
validade desta procuração deverá estender até três anos após o término
do prazo de gestão do Conselheiro eleito. (§ 2º do art. 146 da lei
6.404/76)
c) No procedimento do livro digital o nome empresarial deverá ser o mesmo
tanto no Termo de Abertura quanto no Termo de Encerramento (mesmo
que houve mudança durante o ano corrente)

Fachada MF/Ubá

Profissionais da contabilidade
deverão cumprir o PEPC
As mudanças realizadas na Norma de Educação Profissional
Continuada - NBC PG 12 (R1) e aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade obrigam diversas categorias de profissionais contábeis a
cumprirem o Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC).
O objetivo da norma é manter, atualizar e expandir os conhecimentos e
as competências técnicas dos profissionais da contabilidade de todo o país.
NR: O Breve Relato está em processo de cadastramento no CRCMG
para o PEPC. Os eventos propostos valerão pontos para os profissionais
participantes.

MTE adia implantação de novo modelo de a
Guia de Contribuição Sindical
De acordo com a aprovação da Portaria nº 1.261/2016, que aprova novo
modelo para a Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana (GRCSU) para
empregadores, empregados, avulsos, profissionais liberais e agentes ou trabalhadores
autônomos. O novo modelo da GRCSU deverá ser utilizado de forma obrigatória a partir de
13 de março de 2017.
A Portaria Ministério do Trabalho nº 1.261 de 26/10/2016 foi publicada no DOU
em 27/10/201. A nova regra altera a Portaria n. 521, de 4 de maio de 2016, que substitui os
anexos I e II da Portaria n. 488, de 23 de novembro de 2005, referentes à Guia de
Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (CRCSU).
Fonte: Portal MTE

Agilização de Serviços solicitados
via internet-Resolução de pendência via WEB.
No intuito de agilizar as solicitações de serviços feitas via WEB, o registro de
pendências, relativamente às alterações, reativações, inscrições e pedidos de baixa de
contribuintes, deverá ser visualizado através do protocolo da SEFAZ, no SIARE. O protocolo
da SEFAZ é diferente do protocolo do CADSIN; ele se inicia com o número 201. Através do
login de acesso ao SIARE, localiza-se o protocolo e verifica-se a pendência; constando o
tipo de pendência “Esclarecimento via Web”, após solucionada, o SIARE deverá ser
acessado novamente, conforme descrito acima, clicando no item “Prestar
Esclarecimento”, relatando as providências tomadas: pagamento, baixa/reativação
empresa cancelada, transmissão de arquivos magnéticos, etc.
Após este procedimento, o protocolo da solicitação cairá novamente na caixa do
analista do serviço, para andamento do processo. Se houver necessidade de diligência o
protocolo será encaminhado à Delegacia Fiscal, antes do deferimento.
Lembramos aos usuários do SIARE, que caso tenham dúvida, poderão se dirigir à
repartição fazendária para obter informação (passo a passo) sobre a verificação e
resolução de pendências através da internet (SIARE). Com a adoção desse procedimento,
as pendências do SIARE não serão mais informadas por telefone e não haverá necessidade
de comparecimento na AF para este fim.
Esse procedimento proporciona maior agilidade na condução dos processos de
inscrição, alteração, reativação e baixa.

& 3532-2891
BREVE 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
Jornalista Responsável: Thiago dos Santos Rocha
Impressão: Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios Tiragem: 1000 exemplares
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“Fornecemos toda linha de material para escritório"
Avenida Cristiano Rôças, 27 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá - MG
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Jucemg Digital entra em sua última fase
Do dia 05/12/2016 em diante as aberturas
de firmas em todo estado de Minas Gerais estarão
sendo pelo procedimento digital. Com isso, o
programa Jucemg Digital chega em sua fase final.
O Registro Digital consiste no envio
eletrônico dos documentos das empresas para a
Jucemg através dos cer tificados digitais. O
serviço está disponível para todos os tipos
jurídicos. Para assinatura dos documentos do
Registro Digital será utilizado o certificado digital eCPF A3.
Contudo, há também a opção de se fazer
as constituições (ou demais atos como alterações
e baixas) por meio da procuração eletrônica.
O informativo Breve Relato conversou
com os profissionais contábeis sobre o assunto
destacando os pontos positivos e negativos.
De acordo com a contadora Alexandra
Lemos (Mendes Contabilidade), a adequação do
escritório contábil diante ao programa digital foi
receptivo. “Aqui no escritório tivemos boa
aceitação, visto que agiliza nosso trabalho e as
respostas da JUCEMG, percebi que são mais
rápidas”.

Para a contadora Silvana Dorigueto (SN
Contabilidade), o gasto com o certificado digital
seria a dor de cabeça a mais para o cliente. “Para
os nossos clientes, em sua maioria, diante do
cenário econômico atual, não os agrada. Mas
todos aos poucos vão se adequando”.
O acesso ao programa Jucemg Digital
facilitou de certa forma a vida dos contadores
principalmente com o deslocamento, assinatura
de sócios, reconhecimentos de firmas, etc. Sobre
se o sistema está fluindo depende muito, pois
quem não tem conhecimento em informática pode
ter dificuldades de configuração para acesso do
mesmo. Outra questão em pauta é que o programa

torna mais uma obrigação contábil e visa dificultar
a abertura de firmas em nome “de laranjas”.
Os contabilistas Mário Varela (Sistéu
Contabilidade) e Wellington Peron (Peron
Contabilidade) alertam para uma desvantagem
sobre a procuração: “É o risco que o contador
passa a correr quando na posição de outorgado”,
afirma Varela. “Na minha opinião, não aconselho
nenhum profissional contábil a fazer esta
procuração em seu nome, pois seria mais uma
responsabilidade que iria assumir. O ideal seria
que todo sócio fizesse o certificado digital, isso
com certeza facilitaria o andamento dos serviços
perante à Jucemg”, ressaltou Peron.

“O cliente muitas vezes não entende essa
mudança a princípio, principalmente quando percebe
que o custo para a abertura/alteração/extinção de
empresas teve o seu custo elevado. Cabe a nós
contadores explicar esse novo procedimento aos nossos
clientes e deixar claro que não é uma questão de opção e
sim de obrigação a ser cumprida” Wellington Peron,
contador.

CONTABILIDADE

ARAÚJO & LINO
CRC/MG: 6681/0
Rua Cel. Francisco Vieira, 41
2º Andar - B. Rosário
Rio Pomba - MG

Tel.: (32) 3571-2261
Cel.: (32) 9903-9570
CEP 36180-000

contabilidadearaujoelino@yahoo.com.br

Avenida Raul Soares, 96 - Sala Térreo - Centro - Ubá - MG
Telefones: (32) 3532-5872 / (32) 3532-2113 / Cel: (32) 9985-1103 9911-5733
senacontabilidade@gmail.com

contabilidade

CONTABILIDADE LUCARELLI

(32) 3531-6514

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

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

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

CONTABILIDADE

ROCHA
de 1
97
6

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

Tocantins
3574-1582
Piraúba
3573-1599

ASSESSORIA CONTÁBIL

E-mail: controcha@gmail.com

Tel.: (32) 3532-2215

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Por: José Maurício de Paula
A cada dia mais empresas
se vêem com a necessidade de obter
e fornecer informações o mais rápido
possível tanto para: atender ao fisco,
para par ticipar de licitações,
captação de recursos externos e
prestar contas à sociedade.
Sendo assim, o tempo e a
tecnologia se tornam primordiais aos
Contadores. Se tornam aliados das
empresas nesta demanda se
atualizando e acompanhando as
principais mudanças no cenário
Federal, Estadual e Municipal para
indicar e colaborar para que o
contribuinte possa usufruir lhe
trazendo benefícios financeiros
dentro da legalidade.
O Registro Digital foi
implantado em 2012 e, é um
processo que permite às empresas
enviarem documentos pela internet à
Junta Comercial do Estado de Minas
(Jucemg), tem como um dos ganhos
da utilização do procedimento é a
mobilidade, com a falta de tempo fica
difícil para as pessoas se deslocarem

até a Jucemg, para entregar os
documentos. Já com o registro
digital, o processo pode ser feito a
qualquer momento e em qualquer
lugar, outra vantagem é a segurança
jurídica na utilização do registro
digital, como a assinatura dos sócios
das empresas é eletrônica, isso
impede que haja falsificação dos
documentos, tendo ai mais
confiabilidade.
A aber tura de uma
empresa demora, em média, uma
semana e, após a adesão de todos os
tipos de companhias ao registro
digital, o período do processo pode
cair para dois dias. Para ter acesso
ao sistema, basta ter acesso à
internet, possuir Certificado Digital
A3 e disponibilizar arquivo em
formato PDF/A.
Com a obrigatoriedade do
registro digital, 7.400 folhas de papel
não serão mais utilizadas por dia,
conforme estimativa da Jucemg,
entrando ai a questão da
conscientização referente ao meio

ambiente. A previsão também é de
que 36 mil processos tramitarão de
forma eletrônica por mês.
Se por um lado há
otimismo por parte da Jucemg, por
outro há receio por par te de
especialistas. Um desses receios é
que quando se trata de processo
eletrônico sempre há conflitos
permanentes e desencontro de
informações, como acontece hoje
nos tribunais de Justiça. Não há
padronização dos sistemas, o que
pode trazer dificuldades
operacionais por parte dos usuários.
Mas a Jucemg criou alguns canais
para poder solucionar os problemas,
um deles é o Youtube e o próprio site
da JUCEMG.

*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 partir de 01/01/2017 o aplicativo Emissor de NF-e gratuito (versão 3.10) será descontinuado e NÃO será desenvolvida
nova versão, bem como NÃO será mais possível fazer o download.
Aos usuários que possuem o aplicativo instalado em seus
computadores poderão continuar utilizando-o até que novas
atualizações das regras de validação impeçam o seu correto
funcionamento.
Recomenda-se que os usuários do aplicativo, busquem
outras soluções disponíveis no mercado ou o desenvolvimento de
aplicativo próprio.
Fonte: http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/

Entrega da DeSTDA é prorrogada para
20 de janeiro de 2017 em MG
O prazo de entrega da Declaração de Substituição
Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação (DeSTDA) para os
contribuintes de Minas Gerais foi prorrogado para o dia 20 de janeiro
de 2017.
A DeSTDA é uma obrigação acessória instituída pelo Ato
Cotepe 47/2015 a ser cumprida, a partir de 1º de janeiro de 2016,
pelos contribuintes do ICMS optantes pelo Simples Nacional.
Fonte: Portal da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
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Saiba mais sobre a Resolução CFC nº 1.445/13
A quem se aplica a Resolução CFC nº 1.445/13?
Aos profissionais e organizações contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria,
consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, nas operações elencadas do
Art. 1º da Resolução, exceto, o Contador e Técnico em Contabilidade empregado de empresa.
A Resolução CFC nº 1.445/13 se aplica aos profissionais e organizações contábeis que se enquadram no
limite de faturamento do SIMPLES?
Sim, independente de serem ou não optantes pelo SIMPLES. Assim sendo, não é o regime tributário que define
a obrigatoriedade de comunicação e sim as operações praticadas pelas empresas.
Quais os procedimentos que os profissionais e as organizações contábeis devem adotar perante os
clientes para atender à Resolução CFC nº 1.445/13?
Devem esclarecer aos clientes os propósitos da Lei e da Resolução e incluir nos contratos de prestação de
serviços, que tem por objetivo estabelecer os direitos e deveres dos profissionais e organizações contábeis na relação
com seus clientes, cláusula que ressalta a obrigação de cumprimento à Lei nº 9.613/98 e as alterações e a Resolução
CFC nº 1.445/13.
Quais os registros de operações que os profissionais e
organizações contábeis deve manter?

12Anos

JET

cartuchos

Recarga de Cartuchos e Toner
Venda de Cartuchos e Toner Novos,
Compatíveis e Originais
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E
COMPUTADORES

“Qualidade é nossa melhor impressão”

DISK CARTUCHOS

Identificação do cliente; descrição pormenorizada dos
serviços prestados ou das operações realizadas; valor da operação; data
da operação; forma de pagamento; meio de pagamento eo registro
fundamentado da decisão de proceder, ou não, às comunicações de que
trata o Art. 9º, bem como das análises de que trata o Art. 3º .

(32) 3541-3359
zipjetcartucho@yahoo.com.br

Mais informações:
www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cfc-

zipjet Rua Matilde Rocha Balbi, 586 - Loja 02/04 - Ubá- MG

Romana
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

“Consolidando Credibilidade no setor que atua”

Tel. (32) 3532-4444
Rua João Guilhermino, 18 - 1º Andar - Centro - Ubá - MG
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Desde 1997
Cuidando do seu patrimônio!

Técnica exclusiva
sem sair de casa

GARANTIA TOTAL DO SERVIÇO

NTO
E
M
I
D
ATEN
AS
R
O
H
24

3 Dedetização geral em indústrias;
3 Residências (produtos totalmente inodoro);
3 Comércio em geral para combate e prevenção a insetos rasteiros;
3 Descupinização em geral (solo, madeira, alvenaria e barreira química);
3 Limpeza de caixa d’água;
3 Repelente para pássaros;
3 Desratização (combate a ratos, camudongos e ratazanas).

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO POR TÉCNICOS QUALIFICADOS E TREINADOS NA EMPRESA

& (32) 3531-3456 / (32) 99113-1613

brunoextermin@yahoo.com.br

Av. Com. Jacinto Soares de Souza Lima, 419 - Centro - Ubá-MG

Dezembro de 2016
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Romana Assessoria e Consultoria Contábil: Há 2 anos construindo oportunidades

Avaliação psicossocial

clientes soluções adequadas para cada tipo de negócio”.
“Acreditamos que haja espaço para todos os contabilistas, porem para
ser um profissional de sucesso, o mesmo tem que investir em
conhecimento, equipe, tecnologia e estrutura para atender os clientes. Nós,
da Romana Contabilidade agradecemos a confiança dos clientes e amigos e
desejamos um Feliz Natal e um 2017 cheio de realizações, sucesso e
prosperidade”, finaliza Romerito.

Equipe Romana Contabilidade

A Romana Assessoria e Consultoria Contábil iniciou suas atividades na
cidade de Astolfo Dutra/MG em novembro de 2014, trazendo o que há de mais
atual na área contábil. Um sonho concretizado por um de seus sócios e
contador responsável, Romerito Lodron. “Precisava trazer algo diferenciado
e inovador. A missão da Romana Contabilidade é oferecer serviços contábeis
e informações gerenciais com excelência para nossos clientes”, afirma
Romerito.
Atualmente a Romana Contabilidade conta com uma equipe qualificada
pronta para atender clientes e amigos em todas as áreas afins, sempre de
forma ágil e eficaz. “Nossa relação com nossos clientes é de total confiança,
prezando sempre pela transparência e ética em nossos serviços. Trazemos
para Astolfo Dutra e região, um atendimento personalizado, onde nossos
clientes podem contar com: assessoria e consultoria contábil, fiscal,
trabalhista e previdenciária; abertura, regularização e encerramento de
empresas; planejamento tributário e imposto de renda pessoa física”, relatou
ainda o contador.
Em tempos de muita concorrência, surgimento de várias obrigações
acessórias, alta carga tributária, leis sendo criadas à todo momento, o
contador nos dias de hoje requer muita dedicação e comprometimento.
Romerito acredita que “o profissional tem que acompanhar esse emaranhado
de mudanças, pois dessa forma consegue se antecipar e apresentar aos
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Valores das anuidades dos
profissionais contábeis em pauta
Foi publicada no Diário Oficial da
União de 04/11/2016 a Resolução CFC nº
1.514/16, que divulgou os valores das
anuidades, taxas e multas devidas aos
Conselhos Regionais de Contabilidade para
o exercício de 2017.
Os valores das anuidades devidas
aos Conselhos Regionais de Contabilidade
(CRCs), com vencimento em 31/03/2017,
serão de R$ 538,00 para os contadores e de
R$ 482,00 para os técnicos em
contabilidade; de R$ 267,00 para empresário individual e empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI). E para as sociedades de R$ 538,00, com 2 sócios; de
R$ 808,00, com 3 sócios; de R$ 1.080,00, com 4 sócios e de R$ 1.349,00, acima de 4
sócios.
Mas pelo jeito nem todo contador está satisfeito com os valores cobrados e
tampouco com a atuação do CRCMG da capital nas cidades do interior mineiro.
De acordo com o contabilista Brunno Savino (Centro Contábil Riobranquense) o
CRCMG só vem para fiscalizar e cobrar emissão de contrato para com cliente. “É muito
fraco o trabalho do CRCMG. É uma aberração sermos obrigados que pertencer e pagar
caro pra participar de um "conselho de contadores" que nada faz pela classe”, pontuou
Savino.
Para o contabilista Jean Miranda (Ascon Contabilidade), o CRC para os
contadores do interior simplesmente não passa de uma figura abstrata que atua em seus
palacetes alheios aos problemas da sociedade. “Fiz alguns questionamentos via email
junto ao CRC, onde não obtive resposta, como alento recebo mensalmente um
"jornalzinho" com notícias e demonstrações contábeis que corroboram a admirável
solidez financeira do CRC”, enfatizou Jean.
O contabilista e delegado seccional do CRC MG em Ubá, Wellington Peron (Peron
Contabilidade), informa que “o CFC é uma autarquia federal cuja missão é a fiscalização, o
registro e os programas de educação continuada, visando garantir à sociedade serviços
contábeis praticados com ética e boa técnica”. Ele explica também que o registro nos
Conselhos é compulsório para o exercício profissional. “O CRCMG, subordinado ao CFC,
não exerce as funções dos sindicatos que são associações corporativistas voltadas para
os interesses da categoria profissional”, conclui
Vale lembrar que anuidades poderão ser pagas, antecipadamente, com desconto,
conforme prazos e condições estabelecidas na referida legislação.

Marcas e Patentes
Informe-se com a

32

99947-3552
98893-7359 factor@factormarcas.com.br

Av. Raul Soares, 36 - sala 306 - Centro

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

Assessoria Contábil

(32) 3551-2707

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

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

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

ORCOL

Daniela Soares de Souza Lima

Trabalhamos para o sucesso da sua empresa

Contabilidade

Unidade MIRAÍ
32 3426-1274

Contabilidade com Credibilidade

Rua Coronel Júlio Soares, 301 - Centro
Tel.: 32.3532-4363 - Cel.: 8852-4332
E-mail: orcol@orcol.com.br

www

Unidade RIO POMBA
32 3571-1444

vargascontabilidade.com.br

Unidade UBÁ
32 3532-3235

Tel.: (32) 3551-2977
Praça Correia Dias , 05 – Centro – Visc. do Rio Branco - MG
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O novo Prosoft NF-e EXPRESS é um sitema simplificadopara emissão de
notas fiscais eletrônicas de produtos.
Fácil de usar, o sistema segue todos os padões e determinações da
legislação vigente. Além de substituiros emissores gratuítos que não estarão
maisdisponíveis a partir de janeiro/2017, também exporta osarquivos XML
para integração com outros ERPs.

Wilian Aurélio de Oliveira
Contador - CRC/MG 60.611

(32) 3541-1891

Contabilidade
Consultoria Empresarial
Planejamento Tributário

Av. Olegário Maciel, 252 - Aptº 302 | B. Industrial | Ubá

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

Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593

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

Contabilidade e Assessoria Empresarial

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

Contabiliza

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

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

* 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

