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CANAIS DE ATENDIMENTO JUCEMG
PARA AGILIDADE DOS SERVICOS DE
INFORMAÇÃO:
1) ATENDIMENTO VIA FALE CONOSCO: Documentação para registro, duvidas e procedimentos
sobre registro empresarial, e ainda uso dos sistemas: modulo integrador, viabilidade e registro
digital. Preencha o formulário que se encontra disponível no menu Fale Conosco – Informação ou
clicando no link AQUI. Prazo máximo para resposta: 2 dias uteis.

Diretoria e Equipe ALARM FÊNIX

ALARM FENIX:
Sua segurança, a nossa Marca
No início de 2001, o empreendedor Alexandre Neves juntamente
com sua esposa Rosiane Neves
começaram como autônomos, a
trabalhar como vendedores e instaladores de equipamentos de segurança
eletrônica na cidade de Juiz de Fora.
“Tínhamos como propósito
sermos reconhecidos
profissionalmente e aí surgiu no ano
seguinte a Alarm Fênix que tinha
como foco principal a
comercialização de alarmes,

interfones, portões eletrônicos,
câmeras e cercas elétricas”,
relembra o sócio proprietário
Alexandre Neves.
Em 2004 a empresa já conceituada no mercado iniciou também
o serviço de monitoramento 24 horas
e daí pra frente tomou novos rumos.
De acordo com a sócia
proprietária Rosiane Neves, “a vinda
para Ubá e região aconteceu em
2007”, recapitulou.
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2) ATENDIMENTO VIA E-MAIL (PROCESSOS): EXCLUSIVAMENTE Para sanar duvidas sobre
pendencias de processos manuais e digitais. – Email exigênciasrd@jucemg.mg.gov.br,
informando a duvida e indicando nº de protocolo do processo prazo máximo resposta: ate 2 dias
uteis.
3) ATENDIMENTO MAIL (LIVROS): VIA E- exclusivamente para sanar duvidas sobre envio e
pendencias de livros manuais e digitais Email: “autenticação@ jucemg.mg.gov.br”, informando a
duvida e indicando nº de protocolo do livro prazo máximo resposta: ate 2 dias úteis.
4) ATENDIMENTO TELEFÔNICO: questões básicas dos sistemas disponíveis e de fácil consulta
pelo site da jucemg, o passo-a-passo dos serviços e o acesso ao Portal de Serviços. Esse canal
não orienta sobre duvidas de registro empresarial e pendencias em processos e livros. Telefone:
(31) 3219-7900, de segunda a sexta, de 7:15 as 18:45 hr.

>> Minas Fácil - Pág 02
>> Entrega da RAIS - Pág 02
>> Saiba sobre o saque do FGTS - Pág 04
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Dicas Breve Relato:
Minas Fácil/Ubá
A Unidade Minas Fácil/Ubá está em fase de adaptação com as mudanças para o livro
digital e registro digital, assim como os escritórios de contabilidade.
Em entrevista por telefone, no Canal de Comunicação Jucemg “quando há mudanças
surgem as dúvidas, se antes das mudanças já existiam as dúvida rotineiras nos processos da
JUCEMG, depois o Processo da Jucemg Digital, ficou mais problemático, por envolver vários
fatores na transmissão dos processos e livros digitais. Observando que tudo tem sua face de
adaptação”.
Futuramente (ainda não há uma previsão) a entrada dos processos de Alvará da
Prefeitura Municipal de Ubá (constituição), a Junta
Comercial fará no seu Sistema de Registro Mercantil SRM, o vínculo para as empresas abertas com endereço
em Ubá.
Para os livros digitais não foi liberado a sua
análise na Unidade Minas Fácil/Ubá, e a liberação dos
livros físicos estão sendo feitas. Para os processos da
Junta a Unidade está em mudança de analista para o seu
registro digital.

a) No caso constituição, inscrição, atos que envolvam
integralização do capital com bens imóveis, e reativação
com cessão de cotas, a procuração deverá ser sempre por
instrumento público.
b) Para todos os atos do empresário individual, exceto de
inscrição, as procurações poderão ser enviadas como
anexo.
c) As procurações poderão ser enviadas como anexo: para
arquivamento de balanço como documento de interesse,
alterações contratuais (exceto: entrada e saída de sócios,
cessão de cotas, transformação do tipo jurídico, livro
digital), reativação apenas, distrato/extinção e procuração
oriunda do exterior.
d) Os certificados do tipo A3 (tanto e-CPF quanto e-CNPJ) com
validade de um ou dois anos são aceitos nos processos da
Jucemg.

Fachada MF/Ubá

RAIS (Relação Anual
de Informações Sociais)

SEF/MG envia aviso de débito do IPVA
via mensagem de celular

O prazo legal de entrega da RAIS ano-base 2016 inicia-se em 17 de
Janeiro de 2017 e encerra-se em 17 de Março de 2017, conforme
Portaria nº. 1464, de 30 de Dezembro de 2016, publicada no Diário
Oficial em 2 de Janeiro de 2017.
Estão disponíveis para download o GDRAIS 2016, o GDRAIS
Genérico (1976-2015), o Manual de Orientação, Layout e a Portaria da
RAIS ano-base 2016.
Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou
mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS anobase 2016, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A
obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.
Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios
anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais
empregados, será obrigatório a utilização de certificado digital, inclusive
para os órgãos da Administração Pública.
A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está
sujeito a multa conforme previsto no ART. 25 da Lei nº 7.998, de
11/01/1990.
Fonte: www.mte.gov.br

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) está
encaminhando, por meio de mensagens de texto para telefone celular (SMS), avisos de
débito do IPVA 2017 aos proprietários de veículos. Vale lembrar que o vencimento da
terceira parcela do imposto inicia em 9/3/17 e vai até o dia 15/3/17.
Quem está inadimplente pode quitar o débito da mesma forma, dirigindo-se aos
caixas eletrônicos ou aos agentes arrecadadores com o número do Renavam em mãos. A
multa e os juros referentes ao atraso serão calculados automaticamente. Quem não for
cliente bancário pode retirar a guia de recolhimento, já com o valor atualizado, diretamente
no site da Secretaria de Fazenda e pagar até mesmo em casas lotéricas.
A mensagem é a seguinte: “Aviso IPVA/MG: Constam pendências relativas ao
pagamento do IPVA, veículo placa xxx-xxxx. Dúvidas, ligue: 155 (LIGMINAS)”.
A SEF/MG recomenda aos contribuintes para regularizarem seus débitos para
evitar transtornos futuros. O cidadão que estiver com o veículo em situação irregular por
falta de pagamento do imposto está sujeito a ser inscrito em dívida ativa do Estado e sofrer
protesto cartorial. Além de correr o risco de ter o veículo apreendido pela autoridade
policial, pagar multa e acumular pontos na carteira de habilitação, a partir do momento que
a documentação de 2017 (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos-CRLV)
começar a ser exigida.
Administração Fazendária de Ubá

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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& 3532-2891
papelariamape@yahoo.com.br

“Fornecemos toda linha de material para escritório"
Avenida Cristiano Rôças, 27 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá - MG
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MG registrou queda de 4% em abertura de firmas em 2016
Em Minas Gerais, 39.987 empresas foram
abertas em 2016, uma queda de 4% em
comparação ao mesmo período de 2015 com
41.839 empreendimentos formalizados. Por
outro lado, o número de extinções em Minas
Gerais cresceu 26% no período comparado.
Em 2016, 36.365 empresas fecharam
as portas e 26.989 no ano anterior. O comércio
registrou maior impacto, com 17.575 extinções,
logo atrás o setor de serviços com 15.463
encerramentos e, por último, 3.597 indústrias
fechadas.
Para o contabilista Luciano Correa
(Ascon Contabilidade), o ano de 2017 será
ainda de dificuldades. “Devido a crise
econômica, já estamos lidando com um
aumento significativo no número de clientes
inadimplentes. A cada ano, os escritórios, estão
tendo que lidar com uma sobrecarga de
exigências legais, que envolvem um aumento
significativo em sua demanda de trabalho, bem
como aquisição de novas tecnologias,
aperfeiçoamento técnico e novas contratações.
Acreditamos que a melhor estratégia para lidar

com estes desafios, seria fazer uma análise
geral do escritório e tentar otimizar a rotina”
De acordo com a contabilista Lúcia
Marcelo (Gêneses Contabilidade), ano de 2017
será um reflexo de 2016. “No ano de 2016, vi
muitos empresários desesperados falando em
fechar a empresa (nenhum desses que falaram,
fecharam), algumas empresas MEI não
aguentaram a crise, fecharam ou abandonaram
a contabilidade, resumindo, estão em débito
com a Receita. O ano de 2016 foi difícil, acho
que para maioria dos escritórios contábeis, tive
um balanço positivo, apesar da crise, consegui
registrar algumas empresas”.
Já o contabilista Willer de Oliveira
(D´Atas Contabilidade) acredita que muitos
desafios são lançados aos escritórios contábeis
a cada ano corrente, como as mudanças nas
legislações e, até mesmo na forma de se fazer
cumprir as obrigações impostas pelo fisco,
fazendo com que sejam necessárias
adaptações nos setores da contabilidade a fim
de acompanhar as mudanças impostas.

AVISO AOS CONTADORES
Olá, nessa edição do Breve Relato a Data C – Sistemas
Contábeis e Gerenciais traz para os leitores algumas novidades
relevantes no âmbito fiscal para 2017. Então vamos lá!
ISS – Lei complementar 157 de 29/12/2016 – essa lei
complementar altera regras do imposto sobre serviços de
qualquer natureza e restringe concessão de isenções fiscais. A lei
também reafirma a alíquota mínima de 2%, que deve ser adotado
em todos os municípios, sem exceção. Essa lei também estipula
exceções para alguns tipos de serviços, como construção civil e
amplia a lista de serviços alcançados pelo tributo. Alguns
exemplos de novos serviços tributados: confecções de banners e
aplicativos em geral.
TIPI – decreto 8950 de 29/12/2016 – foi aprovada, através do
decreto, a tabela de incidência do imposto sobre produtos
industrializados, que veio criar novas NCM's. A tabela está
disponível junto ao decreto.
Bloco K – o bloco k é uma obrigação no âmbito do SPED e nada
mais é do que o livro de registro de controle de produção e estoque
na versão digital. Foi confirmado pela CONFAZ a simplificação do
boco k, devendo agora ser entregues apenas dados que tratam do
saldo de estoques escriturados. A transmissão completa,
incluindo informações referente aos insumos e quantidades
produzidas de cada produto ficou para um futuro próximo. É
importante que o setor industrial e atacadistas continuem
mobilizados nas discussões à respeito dessa nova exigência.

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

Telefone: (32) 3532-2682
contabilidadesn@hotmail.com

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

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

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

Assessoria e Consultoria Contábil de Piraúba Ltda.

“Consolidando Credibilidade no setor que atua”

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

ASSESSORIA CONTÁBIL

ascon@asconpirauba.com.br
www.asconpirauba.com.br

Tel.: (32) 3532-2215

Tel./Fax: (32) 3573-1711
R. Adolfelim Corrêa, 34 - Centro - Piraúba-MG - CEP 36170-000

Rua São José, 249 - 2º andar - Centro
Ubá - Minas Gerais
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IMPOSTO DE RENDA 2017
Por: José Maurício de Paula

A entrega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física 2017
ano base 2016 terá início neste ano no próximo
dia 02 de março, logo após o Carnaval.
Eis algumas modificações para esse ano:
1. Os dependentes, com 12 anos completos até
31 de dezembro 2016, deverão ter CPF para
serem relacionados no Imposto de Renda;
2. Caso tenha bens e direitos no Exterior, deverá
entregar a CBE - Declaração de Capital
Brasileiro no Exterior 2017 - ano base 2016 -,
cujo prazo se finda em 05 de abril;
3. Caso tenha participado da RERCT – Regime
Especial de Regularização Cambial e
Tributária - no ano passado, deverá
apresentar à Confirp as declarações de
imposto de renda retificadas (2016 - ano base
2015).
Está obrigado a entregar a declaração o
contribuinte - pessoa física – que:
1.Residiu no Brasil que recebera rendimentos
tributáveis superiores a R$ 28.123,91 no ano
de 2016;
2.Recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis
ou tributados exclusivamente na fonte, cuja
soma tenha sido superior à R$ 40 mil no ano
passado;
3.Obteve ganho de capital na venda de bens ou
direitos, sujeito à incidência do imposto ou
realizou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e semelhantes;
4.Teve a posse ou a propriedade de bens ou
direitos, inclusive terra nua, de valor total

superior a R$ 300 mil;
5.Passou à condição de residente no Brasil em
qualquer mês do ano que passou;
6.Optou pela isenção do imposto sobre a 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;
7.Teve, no ano passado, receita bruta em valor
superior à R$ 140.619,55 oriunda de
atividade rural.
Outras informações importantes:
1.O comprovante de rendimentos é um
documento essencial para declarar o imposto
de renda 2017. Nele são informados os
rendimentos, imposto foi retido na fonte, o
valor do INSS, dentre outras informações.
2.Se você tem conta em mais de um banco ou
corretora, é preciso obter informes de
rendimento em todas estas instituições
financeiras. Valendo também para quem tem
investimentos no Tesouro Direto ou em
ações.
3.Se você contribui para um plano de previdência
privada (PGBL ou VGBL) ou fundo de pensão,
ou se já está recebendo sua aposentadoria, a
instituição que administra o plano também
deverá enviar um comprovante com os
valores pagos ou recebidos no ano passado.
4.Despesas com médicos, dentistas e outros
profissionais de saúde, além de internações e
planos de saúde podem ser deduzidas
integralmente no imposto de renda 2017.
Confira se os recibos e notas fiscais trazem o

nome do prestador, com seu CPF ou CNPJ,
endereço, o serviço prestado, valor, além do
seu nome completo e CPF. Caso a despesa
tenha sido feita por seu dependente, o nome e
CPF dele devem aparecer no documento.
5.Só é aceita a dedução de despesas com
escolas de ensino fundamental, médio,
técnico, superior e pós-graduação. Gastos
com cursos extracurriculares, inglês,
cursinhos preparatórios para a faculdade não
podem ser abatidos. Compra de livros ou
material escolar também não podem. Os
boletos ou recibos de pagamento devem
trazer o nome e CNPJ da instituição, além do
nome do aluno. Além das despesas próprias,
você pode abater os gastos por dependente
até o limite legal.
6.Caso tenha vendido, comprado ou financiado
algum bem no ano passado, como imóvel,
carro ou moto, busque o contrato, escritura
ou recibo e anote as informações principais,
como nome e CPF/CNPJ de quem comprou
ou vendeu, se o negócio foi pago à vista, a
prazo ou financiado. No caso de
financiamento, anote também o banco,
número do contrato, o montante financiado,
número e valor das prestações, além do valor
de entrada. Todos esses detalhes deverão ser
escritos na declaração de bens.

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

Saque de conta inativa do FGTS
beneficia trabalhador e o país?
Com esta pergunta acima, o informativo Breve Relato questionou alguns
contabilistas com relação à ação do Governo Federal em liberar o saque das
contas inativas do FGTS. A partir do dia 10 de março mais de 30 milhões de
trabalhadores terão o direito de retirar o dinheiro.
“Sim com certeza, o FGTS deveria ser liberado para saque todo ano, até
porque não tem cabimento uma pessoa pagar 400% de juros no cartão de
crédito e ter FGTS "rendendo" 3% + TR ao ano”
(Jean Miranda – Ascon Contabilidade).
“Ao trabalhador sim, até porque a taxa de juros paga é muito baixa. Ao país
é apenas um paliativo, um incremento na economia, que em pouco tempo
se dilui”
(José Maurício – Faxinal Contabilidade).
“Com certeza este dinheiro está sendo devolvido ao trabalhador que tem o
direito de fato. Este dinheiro uma vez na mão do trabalhador deixa de ser
cobiçado pelos corruptos. Injetar dinheiro na economia dessa forma vai
movimentar o comércio do nosso pais e, quem sabe seja o pontapé inicial
para sairmos da recessão”
(Willer de Oliveira – D ´Atas Contabilidade).
“Até certo ponto sim, visto que muitas pessoas devem possuir dividas e
esse dinheiro (para quem possui) vai ser muito bem vindo. Também para
quem tem FGTS inativo e não tem dividas, pode ser utilizado para um
investimento”
(Wendel Coelho – C&S Contabilidade).
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XXXII Breve Relato no Café com Contabilistas
Cerca de quarenta
profissionais entre
colaboradores de escritórios e
contabilistas participaram do
curso “As novidades do Lucro
Presumido e Lucro Real para
2017” ministrado pela
consultora Christiane Ferraz.

Confraternização Breve Relato 2016/17
Aconteceu no Restaurante Parrila Grill no último dia 09/02 a Confraternização Breve Relato
2016/17. O evento contou com a presença de vários contabilistas e parceiros. “Quero agradecer a
presença de todos os contabilistas, da parceria da Data C, Factor Marcas & Patentes e da Resolution
Certificação Digital”, afirma o jornalista Thiago dos Santos, editor do Breve Relato.

01

02

Legenda das Fotos

03

04

05

01 - Marcos Eduardo, sorteado pela Data C
02 - Elisângela Peron, sorteada pela Data C
03 - Mário Varela, sorteado pela Data C
04 - Daniela Soares, sorteada pelo Breve Relato
05 - Conceição Vieira, sorteada pela Resolution

LÊSUSHI

Leticia Teixeira Oliveira
Letyciatey
Leoliveira2016

!
CONTABILIDADE

32 99801-5948
Recorte este anúncio e ganhe 10% de desconto (somente escritórios associados Breve Relato)

ROCHA

de 1
97
6

Tocantins
3574-1582
Piraúba
3573-1599

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

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

contabilidade

(32) 3531-6514
E-mail: camiloto@uai.com.br
Rua Antenor Machado, 260 - Sala 302
Centro - Ubá - Minas Gerais
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Desde 1997
Cuidando do seu patrimônio!

Técnica exclusiva
sem sair de casa

GARANTIA TOTAL DO SERVIÇO

NTO
E
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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
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ALARM FENIX: Sua segurança, a nossa Marca
No início de 2001, o empreendedor Alexandre Neves juntamente com sua esposa
Rosiane Neves começaram como autônomos, a trabalhar como vendedores e
instaladores de equipamentos de segurança eletrônica na cidade de Juiz de Fora.
“Tínhamos como propósito sermos reconhecidos profissionalmente e aí surgiu
no ano seguinte a Alarm Fênix que tinha como foco principal a comercialização de
alarmes, interfones, portões eletrônicos, câmeras e cercas elétricas”, relembra o sócio
proprietário Alexandre Neves.
Em 2004 a empresa já conceituada no mercado iniciou também o serviço de
monitoramento 24 horas e daí pra frente tomou novos rumos.
De acordo com a sócia proprietária Rosiane Neves, “a vinda para Ubá e região
aconteceu em 2007”, recapitulou.
Ainda segundo Rosiane Neves, foi necessário abrir uma unidade em Ubá, uma vez
que a demanda de serviço cresceu. “Nos surpreendemos positivamente e tiramos a
conclusão de que o mercado de Ubá e região seria promissor e valeria à pena fazer o
investimento maior”, explica Rosiane.
Atualmente a empresa ALARM FENIX possui sede própria em Ubá, com infraestrutura moderna e equipada com a melhor tecnologia em Segurança, veículos
personalizados, profissionais treinados e qualificados para o pronto atendimento, todos
devidamente Uniformizados, composta pelos seguintes setores: Departamento
Comercial, Departamento Técnico, Administração, Monitoramento e Vistoria In loco. A
gestão empresarial é comandada pelo administrador Alexandre Neves.
O objetivo principal da empresa é proporcionar maior segurança aos clientes, ser
reconhecida no mercado de segurança eletrônica como uma empresa séria e idônea,
motivando seu quadro de colaboradores e satisfazendo seus clientes, fornecedores e
parceiros, proporcionando qualidade de vida.

Avaliação psicossocial

“Excelência no Atendimento e produtos de qualidade. Somos a única empresa da
região credenciada no CREA-MG (Conselho Regional de engenharia e Agronomia de
Minas Gerais). Assim nossos principais parceiros: Copasa (Ubá e Barbacena), Grupo
Ferrominas, Câmara Municipal de Ubá, Câmara Municipal de Guarani, Hospital São
Januário, Supermercado Bahamas, Colégio Sagrado, Clinica Mais Imagem, Áquaríus
Jóias, Samantha Esser Semi Jóias, Carolina Móveis, Senai VRB, SESI Ubá, Apae Ubá,
Restaurante Parrila Gril, Favoritto, Coração de Estudante, Gigante Boliche, Cristal
Material de Construção, Motauto Fiat Ubá e Viçosa, Ford Sanvel, Nissan Mihara,
Transacar, Tãozinho Motos, Localiza, Esporte Legal, Lojas Souza & Filho, Frigomais,
Labolatório Beker, Laboratório Louis Paster, Ortoplus, Sicoob (Guarani, Tocantins,
Rodeiro, Astolfo Dutra, Dona Euzébia, Mercês e Pirúba), Klaus Esfados, Ubaconect,
dentre outros”, salienta Alexandre.
Em mensagem final aos clientes, fornecedores e parceiros, o sócio proprietário
Alexandre Neves declara “Agradecemos aos nossos clientes e parceiros a confiança
depositada em nossa equipe e esperamos continuar com
eficiência nos serviços prestados. Nos colocamos à disposição
para novos contatos, novos negócios e novas oportunidades
para mostrar o quanto somos gratos por tê-los como nossos
clientes”.
Em comemoração aos 15 anos de ALARM FENIX, estamos
apresentando nossa nova marca com inovação, integridade e
confiabilidade.
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ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE APOSTAM NA AUDITORIA
ELETRÔNICA COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO

Marcas e Patentes
Informe-se com a

por Frederico M. C. Amaral*
Os profissionais da área contábil vivem em
tempos de mudanças rápidas e grande competição, em
um ambiente complexo e dinâmico. Com clientes cada
vez mais exigentes, é preciso buscar estratégias que
reduzam custos e proporcionem vantagens competitivas
em relação aos concorrentes para, desta forma, fugir da
guerra de preços. O uso da tecnologia de auditoria
eletrônica pode ampliar o leque de serviços prestados,
reduzindo custos com aumento de qualidade, agregando
valor e aumentando a lucratividade do prestador.
Mas o que é vender serviços baseados em
valor? Os clientes contratam com base no valor, que nada
mais é do que a diferença entre os benefícios e os custos
percebidos em uma troca. Quanto mais o cliente percebe
valor agregado nos serviços, maior é o preço que ele se
dispõe a pagar. Afinal, o que importa, na realidade, é o
valor, e não o preço. Os consumidores não pagam por um
valor que não percebem, mesmo que esse seja real. O
grande desafio, então, é determinar o que os clientes
valorizam e fazer com que estes valores se tornem
perceptíveis. Preço é o que se pretende cobrar e valor é o
quanto o consumidor acredita que vale a pena pagar,
considerando os benefícios recebidos em comparação
com o custo de contratação.
Uma estratégia vencedora de diferenciação
no mercado e criação de valor é o investimento em
tecnologia para realizar auditorias eletrônicas em arquivos
fiscais. Neste aspecto, o e-Auditor é uma ferramenta
altamente eficaz para realizar diagnósticos nas
obrigações acessórias a serem transmitidas para as
Receitas e guiar os trabalhos de correção e melhorias de
processos. Afinal, o sistema audita arquivos fiscais com
critérios muito similares aos da Fiscalização. Em poucos
segundos é possível realizar milhares de verificações e
cruzamentos, detectar inconsistências, informações
divergentes e falhas no estoque.
Os profissionais e escritórios especializados
que utilizam o e-Auditor atuam de forma direcionada,
auxiliando seus clientes a resolver os problemas
identificados pelo sistema, e não desperdiçando seu
tempo na procura manual de erros.
Fazendo uma analogia, o e-Auditor funciona
para os profissionais tributários assim como um
diagnóstico por imagem funciona para um médico. Não é
necessário operar o paciente para diagnosticar um
problema. Aparelhos modernos e não invasivos cumprem
esta função com muito mais rapidez e eficiência. Mas não

adianta entregar um laudo de tomografia para um paciente
e esperar que o problema esteja resolvido. O paciente não
sabe que rumo tomar, é necessário que haja a atuação de
seu médico que, com base nos resultados da tomografia,
irá prescrever o tratamento adequado.
Assim ocorre com os profissionais da área
tributária que auxiliam seus clientes a partir do laudo da
auditoria eletrônica. Com o diagnóstico em mãos, podem
apontar quais caminhos seguir, quais tipos de correções
priorizar e o que melhorar nos processos de geração das
informações contábeis e fiscais. Noutros termos, o eAuditor aponta os erros (diagnóstico), e os profissionais
tributários apontam os caminhos para solucionar os
problemas e mitigar os riscos (plano de tratamento).
Além disso, o e-Auditor abre uma grande
possibilidade de formatar serviços diferenciados com
maior valor agregado, como por exemplo prestar
assessoria mensal junto aos clientes, auditando
inconsistências, antecipando análises que a própria
fiscalização faz e apontando caminhos para mitigar riscos
fiscais; auxiliar os clientes no cumprimento de intimações
fiscais, montando fluxos de estoque, auditando
inventários, verificando inconsistências e cruzando
dados; realizar revisões fiscais preventivas, um trabalho
extremamente aconselhável, que deve ser feito ANTES
que a empresa seja intimada; realizar trabalhos
específicos de revisão de estoque para empresas
comerciais, montando fluxos de mercadorias,
comparando saldos declarados e auditados, identificando
omissões de entradas e saídas, ocorrências de saldos
negativos e indicando as providências necessárias;
realizar perícias na área fiscal a partir do mapeamento de
dados e das análises fornecidas pelo sistema e fazer
propostas comerciais baseadas em diagnósticos
eletrônicos, apontando caminhos e escopos de trabalho
mais definidos.
Enfim, são muitas as possibilidades de
utilização. O fato é que, nesta nova era da fiscalização, é
essencial ter ferramentas de inteligência fiscal que
trabalhem de forma similar ao Fisco. Muitos escritórios de
contabilidade já utilizam a tecnologia de ponta do eAuditor para criar serviços diferenciados e agregar
valores como qualidade dos serviços, confiabilidade,
agilidade, responsabilidade e inovação.

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

32

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

Av. Raul Soares, 36 - sala 306 - Centro

*Frederico M. C. Amaral é advogado especializado em
Direito Tributário e Diretor de Negócios da e-Auditoria.

Romana
&

32

3451-1485

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

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

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

ORCOL

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

Tel.: (32) 3551-2977
Praça Correia Dias , 05 – Centro – Visc. do Rio Branco - MG
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Programa de Regularização Tributária
Em 04 de janeiro de 2017, foi publicada a Medida Provisória 766, o
chamado Programa de Regularização Tributária, ou PRT, já
regulamentado pela Receita Federal através da IN 1687, e
Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio da Portaria Nº 152.
O PRT institui condições especiais de pagamento e parcelamento
dos débitos administrados pela RFB e PGFN, vencidos até 30 de
novembro de 2016, de pessoas físicas e jurídicas, constituídos ou
não, provenientes de parcelamentos anteriores, rescindidos, ou
ativos, ou em discussão administrativa ou judicial, incluindo CPMF
e, excluídos os oriundos do Simples Nacional e Simples
Doméstico.
Apesar de não conceder descontos sobre juros de mora, multa e,
ou, encargos legais, como nos parcelamentos especiais anteriores
- variações do Refis Lei 11.941/09 -, o PRT beneficia o contribuinte
que possui prejuízo fiscal acumulado, base de cálculo negativa de
CSLL, e outros créditos junto à RFB.
O benefício quanto aos débitos administrados pela Receita Federal,
está na possibilidade de liquidação de até a 80% do débito
atualizado, utilizando-se prejuízo fiscal acumulado, base de cálculo
negativa de CSLL, e outros créditos, sendo exigido do contribuinte,
na modalidade de pagamento à vista, o pagamento em espécie do
percentual equivalente a 20% do total dos débitos. Àqueles
impossibilitados de despender tal montante, o PRT permite, na
modalidade parcelada, que o valor em espécie seja correspondente
a 24% do débito atualizado, dividido em 24 parcelas, neste caso, o
percentual do débito que pode ser liquidado com créditos, prejuízo
fiscal acumulado, base de cálculo negativa de CSLL alcança o
percentual de 76%.
Existindo saldo devedor, após a utilização dos créditos, o
contribuinte ainda poderá parcelar o restante em até 60 prestações,
vencíveis a partir do mês seguinte ao do pagamento à vista, ou do

mês seguinte ao do pagamento da 24ª (vigésima quarta)
prestação, no valor mínimo de 1/60 (um sessenta avos) do referido
saldo,
Ainda quanto aos débitos administrados pela RFB, na ausência de
prejuízo fiscal acumulado, base de cálculo negativa de CSLL, e
outros créditos, o PRT possibilita o parcelamento do débito pelo
dobro do prazo estipulado no parcelamento ordinário, ou seja, 120
meses, devendo o contribuinte neste caso, realizar os pagamentos
observando os percentuais mínimos progressivos sobre a dívida
consolidada, equivalentes ao parcelamento dos débitos junto a
PGFN.
Quanto aos débitos administrados pela PGFN, o benéfico
concedido pelo Programa se restringe ao número de parcelas que
pode chegar a 120, devendo os contribuintes com débitos inscritos
superiores a R$15.000.000,00, apresentarem garantia para
valerem-se do PRT.
Nesse sentido, o contribuinte poderá optar por duas formas de
parcelamento: dar uma entrada de 20% (vinte por cento) sobre
valor da dívida consolidada e parcelar o restante em até 96 (noventa
e seis) parcelas mensais e sucessivas, ou parcelar em até 120
(cento e vinte) vezes, observando-se os percentuais mínimos,
aplicados sobre o valor consolidado: a) da 1ª (primeira) à 12ª
(décima segunda) prestação: 0,5% (cinco décimos por cento); b)
da 13ª (décima terceira) à 24ª (vigésima quarta) prestação: 0,6%
(seis décimos por cento); c) da 25ª (vigésima quinta) à 36ª
(trigésima sexta) prestação: 0,7% (sete décimos por cento); e d) da
37ª (trigésima sétima) prestação em diante: percentual
correspondente ao saldo remanescente.
Os interessados em aderir ao PRT terão até o dia 31 de maio de
2017, para apresentarem o requerimento eletrônico nos sites da
RFB e PGFN, exceto quanto ao FGTS administrado pela PGFN, cujo

requerimento deverá ser realizado junto à CEF, de 06 de março a 3
de julho deste ano.
Em qualquer caso, o deferimento depende do pagamento até o
último dia útil do mês do requerimento.
Trata-se, na verdade, de um parcelamento especial, sem as
benesses com as quais o consumidor estava habituado e que exige
ao contribuinte, para manutenção no Programa, além da
assiduidade e observância de percentuais mínimos sobre o débito,
o adimplemento também quanto aos débitos futuros, e com o
FGTS, limitando a hipótese de reparcelamento ao pagamento da 1ª
parcela correspondente a 10%, ou 20% do débito consolidado,
conforme dispõe o Art. 14-A da Lei 10.522/02, incluído pela Lei
11.941/09.
Ainda assim, apesar de ser em síntese, um grande benefício
àqueles contribuintes que possuem prejuízo acumulado, base de
cálculo negativa de CSLL, e outros créditos próprios relativos aos
tributos administrados pela RFB, observadas as cautelas quanto à
solidez dos lançamentos contábeis, o PRT também pode ser uma
boa opção ao contribuinte que precisa de fôlego para transpor a
atual crise pela qual passa o país.
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3 Assistência Técnica em notebook
Computadores
3 Vendas de notebook, computadores e
suprimentos

INFORMÁTICA

3 Instalação de câmeras
de segurança DVR
Acesso remoto

Av. Dr. Carlos Soares, 252 - Centro - Visconde do Rio Branco - MG

Contabilidade

Tista (32) 99104-8636
Travessa Nestor Alvim Gomes, 34
Visconde do Rio Branco - MG - CEP 36520-000
E-mail: jbcont@konet.com.br

(32) 3551-4239

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

LCR Assessoria Contabil Ltda.

LINDISSEY E LEYSE
Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593

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

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

Escritório Mercúrio

Contabiliza

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

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

Contabilidade e Assessoria Empresarial

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

Assessoria Contábil

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

