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Na acolhedora cidade de Rio
Pomba, no ano de 1997, a determinação
de dois empreendedores em abrir um
e s c r i t ó r i o c o n t á b i l p r ó p r i o , f o i
concretizada. Surgia assim, precisamente
em março daquele ano, a Contabilidade
Araújo & Lino, através de seus sócios
Andréa Pereira de Araújo e Marcio
Henrique Lino Marques.

No inicio, nada foi fácil. Muito
trabalho e esforço da equipe que era
formada por apenas três pessoas. Mas a
dedicação e a perseverança fizeram o
negócio crescer.

A t u a l m e n t e c o m s e t e
colaboradores que dividem suas tarefas
nas áreas contábil, fiscal, pessoal e

administrat iva. “Trabalhamos com

c o n t a b i l i d a d e e a d m i n i s t r a ç ã o

empresarial. Nossa missão é fornecer

serviços nas áreas de contabilidade,

fiscal, trabalhista e legalização de

empresas , assegurando a p lena

satisfação quanto à qualidade, prazos de

ent rega , rap idez e prec isão das

i n f o r m a ç õ e s , p o s s i b i l i t a n d o o

cumprimento das obrigações legais e

assessorando a administração das

ativ idades empresariais de forma

inovadora e em parcer ia . Nosso

diferencial é sermos parceiros de nossos

clientes, outro diferencial é o trabalho com

agremiações partidárias municipais”,

explanou a sócia Andréa Araújo.

As novas regras para o envio do
Caged só entrarão em vigor a partir de 01 de
outubro. Até lá, continuam valendo os
procedimentos que já vinham sendo
adotados pelas empresas. O ponto principal
da mudança está no fato de que o
empregador deve observar se o funcionário
a ser contratado recebe ou não o benefício
do seguro-desemprego.

Se o funcionário recebe o seguro-
d e s e m p r e g o o u d e u e n t r a d a n o
requerimento do benefício, o empregador
deverá transmitir as informações referentes
à contratação na mesma data da admissão.
Se o funcionário não recebe o seguro-

desemprego, o empregador poderá
aguardar até o sét imo dia do mês
subsequente àquele em que ocorreu a
movimentação para enviar o Caged.

O arquivo deve ser enviado ao MTE
pela internet. A declaração deve ser
transmitida com o certificado digital de
pessoa jurídica, em nome da empresa, ou
com certificado do responsável pela entrega
do arquivo, com o uso do e-CPF ou e- CNPJ.

O empregador que não prestar as
informações no prazo estipulado, omitir
dados ou prestar declaração falsa ou inexata
ficará sujeito às multas previstas nas Leis
4.923/65 e 7.998/90.

Publicação trimestral da classe contábil

CONTABILIDADE ARAÚJO & LINO: Dedicação e atualização constantes

Os contabilistas Andréa Araújo e Márcio Henrique Lino

Novas regras para envio do Caged
entram em vigor 01 de outubro

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

>> Minas Fácil - Pág 02

>> Novo Supersimples é aprovado - Pág 02

>> Honorário Contábil: Como calcular? - Pág 03

>> Saiba sobre a ECD - Pág 06

Mendes
Abertura ‐ Encerramento

Transferência de Empresas

Imposto de Renda ‐ Contabilidade em Geral

Rua da Paz, 122 - Centro - Ubá/MG
Fone/Fax: (32)3532 - 7898

E-mail: mendes.contabil@yahoo.com.br

Assessoria Contábil

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

Tel.: (32) 3532-2215

ASSESSORIA CONTÁBIL



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

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:

Termo de Abertura – dados obrigatórios:
• a) o nome empresarial do empresário ou da sociedade

empresária a que pertença o instrumento de escrituração;
• b) o Número de Identificação do Registro de Empresas -

NIRE e data do arquivamento dos atos constitutivos ou do
ato de conversão de sociedade simples em sociedade
empresária pela Junta Comercial;

• c) o município da sede ou filial; a finalidade a que se
destina o instrumento de escrituração (denominação do
livro);

• e) o número de ordem do instrumento de escrituração,
devendo ser observada a sequência, mesmo quando se
tratar de transferência de sede , transformação em outro
tipo jurídico ou quando enviado o livro digital; o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ.

•
Termo de Encerramento – dados obrigatórios:

• a) o nome empresarial;
• b)fim a que se destinou o livro (denominação);
• c) o período a que se refere a escrituração, nos livros

contábeis;
• d) a data de início do período da escrituração, nos livros

não contábeis, em branco;
• e) o número de ordem

Outros procedimentos:
• O instrumento de escrituração não poderá conter

folhas/páginas em branco, rasuradas e emendadas.
• Permitida a indicação de “sem movimento”, “anuladas as

folhas/páginas” ou lançamentos zerados.
• Não serão aceitas assinaturas “isoladas” sem que exista a devida

vinculação aos respectivos balanço e /ou DRE.
• Aceitável a autenticação do livro Diário com dois balanços/DRE

referentes ao mesmo exercício, desde que apresentados de forma
analítica (distribuição por contas) e sintética (resumido por grupo de
contas).

Permite-se que sejam incluídos balancetes.
• A data do termo de abertura deverá ser igual ou posterior à data do

arquivamento do primeiro ato da empresa na Jucemg, podendo a
escrituração ter data anterior.

• No livro apresentado em branco (não escriturado), a data de assinatura
do termo de encerramento deverá ser igual à data do termo de abertura.

Ressalva de dados omissos ou por erro
• Existindo erro ou omissão de algum dado obrigatório do Termo de

Abertura, Termo de Encerramento ou de formalidade intrínseca
relacionada à apresentação ou aparência das demonstrações contábeis
(referente por ex.: título, data, e não com relação ao conteúdo contábil),
no livro em papel, poderá ser feita ressalva na própria folha ou página, a
qual deverá ser assinada pelos mesmos signatários dos termos e
homologada pelo autenticador do instrumento pela Junta Comercial,
mediante Termo de homologação por esse datado e assinado ( Art. 9º §
4º IN DREI Nº11/2013).

1) Para renovar por mais 90 dias o Alvará
Provisório de uma empresa aberta em
Ubá, deve-se colher mais uma
Declaração de Ausência de Risco
(verificar com o setor de Fiscalização) e
protocolar juntamente com os demais
documentos de praxe , na Prefeitura
Municipal.

2) As certidões (Inteiro Teor, Simplificada
e Específica) só podem ser retiradas via
web.

3) O reconhecimento de firma na capa do
processo serve para o ato e o DBE,
deste que as assinaturas estejam
conferindo.

4) Obrigatório o uso da certificação digital
para acesso ao Sistema Documento de
Origem Florestal (DOF) a todos os
usuários, tanto pessoa física como
pessoa jurídica (Instrução Normativa
Ibama nº 10, de 25.06.2014)

Novo Supersimples é aprovado
O Supersimples, que unifica oito tributos em um

boleto, terá um único critério para ser adotado a partir do dia 1º
de janeiro 2015, o teto anual de faturamento de 3,6 milhões de
reais. Com a aprovação, estima-se que 450 mil empresas
sejam beneficiadas a partir do ano que vem.

Além disso, com a atualização da Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa, os empreendedores poderão abrir e fechar
empresas de forma simplificada. A nova lei também protege o
Microempreendedor Individual (MEI) de cobranças indevidas
realizadas por conselhos de classe, por exemplo.

Veja abaixo tabela com as categorias beneficiadas:

Advocacia, Agenciamento, exceto de mão-de-obra, Arquitetura,
engenharia, medição, car tografia, topografia, geologia,
geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas,
pesquisa, design, desenho e agronomia, Auditoria, economia,
consultoria, gestão, organização, controle e administração,
Corretagem, Fisioterapia, Jornalismo e publicidade, Medicina
veterinária. Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem,
Odontologia, Outras atividades do setor de serviços, que
tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do
exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, artística ou cultural, Perícia, leilão e avaliação,

Produção ou venda no atacado de preparações compostas, não
alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados),
para elaboração de bebida refrigerante, Produção ou venda no
atacado de refrigerantes, inclusive águas saborizadas
gaseificadas, Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional,
acupuntura, podologia, fonoaudiologia e de clínicas de nutrição,
de vacinação e bancos de leite, Representação comercial e
demais atividades de intermediação de negócios e serviços de
terceiros, Serviços de comissaria, de despachantes, de
tradução e de interpretação.

Anexo VI da LC 123/2006

O novo ANEXO VI da LC 123/2006, vigente a partir
de 01/01/2015, prevê alíquotas entre 16,93% e 22,45%.

Limite extra para exportação de serviços

A partir de 2015, o limite extra para que a EPP tenha
incentivos para exportar passará a abranger mercadorias e
serviços.

Dessa forma, a empresa poderá auferir receita
bruta anual de até R$ 7,2 milhões, sendo R$ 3,6 milhões no
mercado interno e R$ 3,6 milhões em expor tação de
mercadorias e serviços.

Baixa de empresas

Poderá haver a baixa de empresas mesmo com
pendências ou débitos tributários, a qualquer tempo.

O pedido de baixa impor ta responsabilidade
solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos
administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos
geradores.

MEI – Contratação por empresas

Para a empresa que contrata MEI para prestar
serviços diferentes de hidráulica, eletricidade, pintura,
alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos,
extinguiu-se a obrigação de registro na GFIP e recolhimento da
cota patronal de 20% (o art. 12 da LC 147/2014 revogou
retroativamente essa obrigatoriedade).

Todavia, quando houver os elementos da relação de
emprego, o MEI deverá ser considerado empregado para todos
os efeitos.

Adicionalmente, a LC 123/2006 estabelece que o
MEI, a ME e a EPP não podem prestar serviços na modalidade
de cessão de mão-de-obra.

NOVOS PROCEDIMENTOS CONFORME DISPOSTO NA IN DREI Nº11/2013
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Os dois questionamentos mais comuns no dia a dia do contador referem-se à
forma de calcular o valor do honorário e o que fazer para competir com colegas que
praticam valores tão baixos.

Há outras perguntas difíceis de serem respondidas, mas talvez esta seja de mais
peso: como pode tal escritório fazer a contabilidade por apenas este valor?

Histórias de empresários contábeis que perderam clientes para um colega que
promete fazer os mesmos serviços com 50% ou mais de desconto são bastante
comuns.

O simples fato de comparar o honorário com determinadas tabelas disponíveis
na internet ou com valores praticados pelos grandes escritórios não é sinônimo de
garantia de preço justo. Mas afinal, o que está acontecendo? O informativo Breve Relato entrevistou alguns contabilistas e apurou
algumas respostas de como calcular um honorário justo.

“Em termos técnicos práticos, hoje contamos com um sistema onde fazemos avaliações periódicas, e a base principal

para cálculo dos honorários é o volume de lançamentos (documentos) no departamento fiscal e contábil, e no pessoal o número de

recibos emitidos. Estes seriam os custos diretos (variáveis), os indiretos (fixo) parte nós distribuímos um valor fixo para cada

cliente. E a outra parte se faz um rateio proporcional ao custo direto. A partir daí aplicamos a margem de lucro e os impostos; assim

achamos o valor do honorário ideal, e em cima deste valor aplicamos algumas variáveis de acréscimo ou redução de acordo com o

enquadramento tributário, complexidade do atividade/ramo da empresa, estrutura e automatização do cliente, para conseguimos

cobrar um honorário a nosso ver justo para ambas das partes”, Alex Camillotto (Camillotto Contabilidade)
“Primeiramente você tem que saber o custo da empresa para o seu escritório. Para apurar este custo tem duas maneiras:

uma pelo levantamento de notas fiscais de entrada e saídas, guias de impostos, lançamentos na contabilidade, números de

funcionários e o tipo de empresa (Simples nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real) e a outra pelas horas trabalhadas.

Tendo o custo da empresa, fica fácil saber até onde pode ir com o seu honorário, claro que observando o preço de

mercado. Muitas vezes não podemos olhar só o preço de mercado, você tem que cobrar pelo seu trabalho executado e sua

responsabilidade por esta empresa

No mercado de escritório de contabilidade onde hoje as leis e as cobranças por novos serviços surgem a cada dia, não

esta tendo jeito de fazer graça pra ninguém. O empresariado exige o acompanhamento da empresa de perto e a entrega de todas as

obrigações acessórias. Isto tudo tem que ter preço”, Wellington Peron (Peron Contabilidade)

CONTABILIDADE LUCARELLI
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TEL.: (32) 3532-1393

escol@escolnet.com.br
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Contabiliza

Tel. (32) 3532-4444

Rua João Guilhermino, 18 - 1º Andar - Centro - Ubá - MG

“Consolidando Credibilidade no setor que atua”

Já está rolando na mídia social mais
popular do planeta, o Facebook, a página do Breve
Relato. Lá você vai encontrar notícias, enquetes e
informação que interessam à classe contábil.

C u r t a n o s s a p á g i n a a c e s s a n d o :
www.facebook.com/breverelato

Breve Relato no FacebookHonorário Contábil:
Contabilistas falam sobre o difícil tema

Visando aprimorar o atendimento aos escritórios
contábeis associados do Breve Relato, estamos
oferecendo um serviço GRATUITO de auxílio na
aber tura de firmas em Ubá. A documentação
completa (parte da Prefeitura Municipal de Ubá,
exceto o contrato de locação/comodato) será
fornecida mediante a demanda. Muitos escritórios
contábeis já estão usando esse novo serviço,
principalmente as contabilidades das cidades
vizinhas. Maiores informações através do email:
contato@breverelato.com.br ou (32) 3531 – 3581.

Novo Serviço
Breve Relato

contabilidadesn@hotmail.com

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

Telefone: (32) 3532-2682

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

(32) 3551-2707

Assessoria Contábil
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As micro e pequenas empresas já
começam a se atentar aos benefícios da
certificação digital que, inserida em suas
rotinas, pode identificar o autor de uma
atividade e garantir a integridade da
informação, adicionando validade jurídica e
eliminando a necessidade de várias etapas
em um processo único.

No rastro desta grande vantagem, a
c e r t i f i c a ç ã o d i g i t a l p e r m i t e a
desmaterialização de processos com
segurança e sustentabilidade, através da
substituição de procedimentos manuais e
emissão de documentos físicos por
arquivos eletrônicos assinados digitalmente.
Por não gerar documentos em papel,
eliminado a necessidade de seu manuseio e
a a locação de espaço f ís ico para
armazenagem, a desmaterialização gera
uma sensível economia para as empresas

N o B r a s i l , o S e g u r o -
Desemprego oferece uma assistência
temporária para trabalhadores que foram
dispensados de suas funções. O benefício
tem uma variação conforme a faixa salarial e
é disponibilizado em até cinco parcelas para
se adequar a cada situação, sendo pago pelo
Estado por meio da Caixa Econômica
Federal.

O s i s t e m a d o s e g u r o -
desemprego foi efetivamente instituído no
Brasil no ano de 1986, por meio do Decreto-
Lei n.º 284 de 10 de março de 1986,
regulamentado pelo Decreto n.º 92.608 de
30 de abril de 1986. Posteriormente foi
alterado por meio de nova legislação,
aprovada pelo Congresso Nacional (Lei n.º
998, de 11-01-90), que tornou o benefício do
seguro-desemprego mais acessível à classe
trabalhadora e aumentou consideravelmente
o seu valor.

O Ministério do Trabalho tem
vindo aos poucos criando novas regras do
Seguro Desemprego, na verdade essas
“novas regras” nada mais são do que a
aplicação da Lei 7.998/90 que por falta de
recursos não era possível ser aplicada, mas
com a criação do Sistema Nacional Integrado
a lei pode ser aplicada. A proposta com as
“Novas Regras do Seguro Desemprego” é
conseguir realocar o trabalhador quando ele
encaminhar o pedido do benefício, ou
enquanto ele estiver recebendo, e caso o
trabalhador se recuse a ir a alguma entrevista

que seja convocado ele corre o risco de
perder o benefício do Seguro Desemprego,
porém a vaga proposta deve ser compatível
com os conhecimentos profissionais do
Trabalhador ou compatíveis com os
conhecimentos adquiridos em virtude de
algum curso que esteja estudando, deve ter a
mesma CBO (Classificação Brasileira de
Ocupações) do emprego anterior e ser da
mesma cidade.

O trabalhador pode recusar a
vaga imposta apresentando alguma
justificativa legal, por exemplo, quando a
vaga não está de acordo com os seus
conhec imentos e per f i l , quando o
trabalhador estiver realizando algum curso
de qualificação profissional e os horários de
trabalho e do curso não sejam compatíveis,
salvo quando a empresa aceita novos
horários enquanto o trabalhador estiver
estudando e quando o trabalhador estiver em
tratamento por algum problema de saúde.
Caso o trabalhador não esteja de acordo com
alguma regra imposta que tire o direito do
trabalhador a receber o Seguro Desemprego
ele pode recorrer na justiça podendo voltar a
receber o benefício e inclusive com reajuste
para os meses que não recebeu, lembrando
que caso a revogação não seja plausível o
trabalhador tem cancelado definitivamente o
seu direito ao Seguro Desemprego, podendo
ter problemas caso tenha a necessidade do
benefício futuramente. Existe uma vantagem
que se deve levar em conta quando não

ex is tem vagas para o t raba lhador
desempregado; ele continua recebendo o
benefício do Seguro desemprego pelo prazo
determinado em lei, isso ajuda muito, afinal
sem dinheiro para o sustento básico fica
muito difícil ser realocado no Mercado de
Trabalho.

Em suma as Novas Regras do
Seguro Desemprego, é um benefício muito
bom para os trabalhadores que realmente
desejam ser realocados no mercado de
trabalho, via de regra aqueles que apenas
desejam se aproveitar do benefício, está
cada vez mais difícil burlar a Lei do Seguro
Desemprego podendo assim receber o
benefício sem necessidade, outro ponto
importante é sempre cancelar o benefício
caso já esteja trabalhando ou simplesmente
consiga renda para o sustento, caso não faça
isso se pode perder o benefício e pagar
multa.

OpiniãoOpinião
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

Seguro Desemprego

Certificação digital na
rotina do empresário



Na acolhedora cidade de Rio Pomba, no

ano de 1997 , a de te r m inação de do is

empreendedores em abrir um escritório contábil

própr io, foi concret izada. Surgia assim,

precisamente em março daquele ano, a

Contabilidade Araújo & Lino, através de seus

sócios Andréa Pereira de Araújo e Marcio Henrique

Lino Marques.

No inicio, nada foi fácil. Muito trabalho e
esforço da equipe que era formada por apenas três
pessoas. Mas a dedicação e a perseverança
fizeram o negócio crescer.

Atualmente com sete Colaboradores que
dividem suas tarefas nas áreas contábil, fiscal,
pessoal e administrativa. “Trabalhamos com
contabilidade e administração empresarial. Nossa
missão é fornecer serviços nas áreas de
contabilidade, fiscal, trabalhista e legalização de
empresas, assegurando a plena satisfação quanto
à qualidade, prazos de entrega, rapidez e precisão

das informações, possibilitando o cumprimento
das obrigações legais e assessorando a
administração das atividades empresariais de
forma inovadora e em parceria. Nosso diferencial é
sermos parceiros de nossos clientes, outro
diferencial é o trabalho com agremiações
partidárias municipais”, explanou a sócia Andréa
Araújo.

De acordo com o contabilista e também
sócio, Márcio Lino, os serviços contábeis deixaram
de ser apenas escrituração de livros, passando a
exigir de toda a equipe uma visão bem mais ampla
para poder dar suporte aos clientes em suas
atividades e ajudando–os em suas dúvidas. “Os
colaboradores e os contadores necessitam de se
atualizar diariamente, pois a amplitude da
legislação nos obriga a estamos atualizados. Um
fato interessante é que com algumas mudanças
surgiu a necessidade do profissional contábil em
áreas que antes não era necessária, como por
exemplo o serviços de registro de empregados

domésticos, com recolhimentos do FGTS e e-
Social. A área contábil se expandiu nos últimos
t e m p o s t a m b é m c r e s c e u n o s s a s
responsabilidades.”, ressaltou Márcio Lino.

Em mensagem aos clientes e parceiros, a
Contabilidade Araújo & Lino dedica – se em
oferecer aos clientes um serviço de qualidade, com
total transparência e ética, respeito profissional,
atendendo as necessidades em qualquer esfera a
que se refira. Para isso a equipe se mantém em
constante treinamento e orientação.
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Equipe Contabilidade ARAÚJO & LINO

CONTABILIDADE ARAÚJO & LINO: Dedicação e atualização constantes



Rua Treze de Maio, 95, Loja 113, Centro - Ubá - MG
Telefones: (32) 3532-5872 / (32) 3532-2113 / Cel: (32) 9985-1103 9911-5733

senacontabilidade@gmail.com

Setembro de 201406

Tel.: 3539-240032Tel.: 3539-240032

Essa nova obrigação atingirá mais de 300 mil pessoas
jurídicas imunes e isentas. Segundo dados da Receita
Federal, até dezembro de 2013 estavam registradas
mais de 291 mil, praticamente, o dobro das pessoas
jurídicas que declararam com base no Lucro Real
(153 mil, no mesmo ano), sem sombra de dúvidas,
um novo nicho de mercado para os profissionais da
contabilidade.

A obrigatoriedade das pessoas jurídicas
imunes e isentas de enviar a escrituração contábil para
o sped, a partir do ano-calendário 2014, foi instituída
pelo Decreto 7.979, de 08 de abril de 2013, ao dar
nova redação ao artigo 2º do Decreto 6.022/2007,
que trata do Sistema Público de Escrituração Digital.

Até 31/12/2013 essas entidades, para
gozarem do benefício a que fazem jus, estavam
obrigadas a manter escrituração completa de suas
receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão,
contudo, estavam fora do sped. Em outras palavras,
estavam obrigadas a promoverem a escrituração
contábil completa em papel. Agora, com a obrigação
estabelecida no Decreto já citado, juntamente com a
edição da Instrução Normativa RFB nº 1.420, de 19 de
dezembro de 2013, o panorama fica alterado, e tudo
passará a ser digital.

Com efeito, a instrução normativa instituiu
a Escrituração Contábil Digital – ECD e traçou as
principais normas como as a seguir destacadas:

Art. 1º Fica instituída a Escrituração Contábil Digital
(ECD), para fins fiscais e previdenciários, de acordo
com o disposto nesta Instrução Normativa.

Art. 2º A ECD compreenderá a versão digital dos
seguintes livros:

I – livro Diário e seus auxiliares, se houver;

II – livro Razão e seus auxiliares, se houver;

III – livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de
lançamento comprobatórias dos assentamentos
neles transcritos.

Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos de
que trata o caput deverão ser assinados digitalmente,
utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo

A3, emit ido por entidade credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica do documento digital.

Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do
art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007, em relação aos
fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de
2014:

III – as pessoas jurídicas imunes e isentas.

Art. 5º A ECD será transmitida anualmente ao Sped até
o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao
ano-calendário a que se refira a escrituração.

Como se vê, a partir de 2014 às pessoas
jurídicas imunes e isentas foi imposta mais uma nova
obrigação acessória de grande monta que exigirá
dessas entidades, além de uma reorganização
administrativa dos departamentos envolvidos no
atendimento das informações que serão requeridas,
investimentos significativos para a consecução desse
mister.

Por importante, não se pode olvidar que a
falta de entrega da ECD acarretará multas (art. 10 da
IN 1.420/2013/art. 57 da MP 2.158-35/2001) para as
entidades inadimplentes de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por mês-calendário ou fração de atraso, o que,
convenhamos, dificultará a vida de muitas pequenas
associações civis, sem fins lucrativos.

Essa nova obrigação acessória impactará o mercado
de trabalho dos contabilistas em todo o país,
requerendo, desses profissionais, conhecimento
técnico, dedicação e bastante orientação aos
possíveis novos clientes que advirão.

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

DamataDamata
Consultoria Ambiental

(32) 3541-2907

contabilidadecontabilidade

(32) 3531-6514(32) 3531-6514

E-mail: camiloto@uai.com.br

Rua Antenor Machado, 260 - Sala 302
Centro - Ubá - Minas Gerais

4040
AnosAnos

Nova obrigação acessória para 2014 –
Pessoas Jurídicas imunes e isentas –
Escrituração Contábil Digital (ECD).

* ASCON ASSES. E CONS. CONTÁBIL DE PIRAÚBA LTDA.

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

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

Tel: (32) 3551 - 3353

3021-2776

8404-1501 factor@factormarcas.com.br

Rua Nicola Campanha, 102 - Derminas
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“Integrando informações para o sucesso dos nossos clientes”

Venha conhecer o , um produto destinado ao comércio comPró‐Loja

recursos diferenciados que privilegiam a integração entre empresas

e suas características para o bem comum.

� Integração permanente entre os módulos Cadastros, Estoque, Vendas, OS, Garantia e Financeiro.

� Emissão de NF‐e e Cupom Fiscal. (Em breve emissão de nota fiscal eletrônica de serviços) com geração de sintegra.

� Inovador sistema de acompanhamento de metas de vendas. Individual ou Global com posicionamento

automático da equipe de vendas. Totalmente gráfico e de fácil interpretação.

� Tecnologia própria de integração cadastral via internet para facilitação da obtenção de dados do cliente.

� Relatórios diversos para todos os módulos do sistema

� Fluxo de Caixa / DRE

� Jornal (visual) informativo e resumido dos módulos do sistema (em desenvolvimento).

� Versões simples, intermediária e completa com diferentes preços para atender às necessidades da sua

empresa.

Praça Guido Marliére, 30 Sala 507

Ed.Chico Parma – Centro / Ubá‐MG

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

Por Fernando Saadi

O Supremo Tribunal Federal, através do plenário,
ao julgar o Recurso Extraordinário 595.838, na sessão do
dia 23 de abril de 2014, por unanimidade, declarou a
inconstitucionalidade do art. 22, inciso IV da Lei nº 8.212
de 1991, que previa o recolhimento da contribuição
previdenciária de 15% sobre o valor de serviços prestados
por meio de cooperativas de trabalho, pelo contratante.

Até então, o permissivo legal declarado
inconstitucional impunha o recolhimento de 15% sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços contratados de cooperativas de trabalho.

A Lei nº 9.876/1999 inseriu a cobrança na Lei nº
8.212/1991, revogando a lei Complementar nº 84/1996
que previa a contribuição de 15% sobre os valores
distribuídos pelas cooperativas aos seus cooperados.

No entendimento do Tribunal, ao transferir o
recolhimento das cooperativas para o tomador de serviço,
a União extrapolou as regras constitucionais referentes ao
financiamento da seguridade social.

A decisão ganha notoriedade porque abre uma
oportunidade para que as empresas deixem de efetuar o
recolhimento e ainda, busquem a devolução dos valores
que foram pagos a esse título.

Em razão da relevância do tema, a decisão foi
reconhecida como de “repercussão geral”, prevista no
artigo 543-B do CPC, que consiste na prerrogativa de
escolha, pelo STF, de um único recurso referente a uma
tese, representar todos os demais, de modo que mesmo
essa decisão não sur tindo efeito imediato para os
contribuintes, a partir desse julgamento os processos que
envolvam a própria matéria serão objeto de julgamento no
Tribunal de origem e deverão seguir o entendimento do
STF.

Dessa forma, tendo em vista a referida decisão
do STF, os tomadores de serviços de cooperativas podem,
por intermédio de ação específica, recuperar o valor
cobrado a título de contribuição social incidente sobre o
valor bruto da nota fiscal ou da fatura dos serviços
p r e s t a d o s , i n c l u s i v e a q u e l e s q u e f o r a m
autuados/multados, relativamente aos últimos 5 (cinco)
anos, bem como, visando deixar de recolher a cobrança
futura do aludido tributo.

*Fernando Saadi é sócio da SAADI ADVOGADOS
ASSOCIADOS – fernandosaadi@saadiadvogados.com.br
- +55 32 3214 4114

STF DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS

PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO



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

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

“33 anos”
ROCHA
CONTABILIDADE

de 1
6

97

E-mail: controcha@gmail.com

Tocantins
3574-1582

Piraúba
3573-1599
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GRANDES OFERTAS
DA COLCHÕES E

MÓVEIS PAROPAS

GARANTIMOS MONTAGEM
COM RAPIDEZ E QUALIDADE

Você aqui é de casa!

CONFIRA AS OFERTAS ESPECIAIS PARA OS
ASSOCIADOS DO BREVE RELATO NO SITE:

www.breverelato.com.br

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

Locação de Impressoras
Recargas para impressora

Venda de suprimentos de Informática, etc.

Consulte tabela diferenciada para Contadores
e escritórios de Contabilidade.

32 3531-980132 3531-9801
Rua São José, 406 - Loja C
Galeria dos Viajantes
36.500-000 Ubá/MG

LCR Assessoria Contabil Ltda.

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

E-mail: mercuri@uai.com.br

Av. Cristiano Rôças, 240 - Sala 101
Centro -Ubá - Minas Gerais

Escritório Mercúrio
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Contabilidade e Assessoria Empresarial

(32) 3531-5466
Avenida Cristiano Rôças, 215 - Centro - Ubá - MG

* Contabilidade

* Aberturas de Firmas

* Imposto de Renda

* Contabilidade

* Aberturas de Firmas

* Imposto de Renda

MATRIZ:
CEP - 36.520.000 -

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

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

Rua Sagrado Coração de Jesus, 70 -  Fundos - Centro

Sebastião VieiraSebastião Vieira

Av. Padre Macário, 331- Centro

Tocantins/MG - CEP 36512-000

Av. Padre Macário, 331- Centro

Tocantins/MG - CEP 36512-000

Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593

Contabilidade

Consultoria Empresarial

Planejamento Tributário

Wilian Aurélio de Oliveira
Contador - CRC/MG 60.611

(32) 3541-1891

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá




