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A Resolution Consulto-
ria foi fundada pelo engenheiro e 
empresário Décio Tomaz, que 
dentre inúmeras atividades pro-
fissionais exercidas foi diretor da 
Certisign (referência da Certifi-
cação Digital na América Latina 
e atual parceira Resolution). 

Em 2012, Décio Tomaz 

colocou em prática todo o seu 
conhecimento e experiência em 
um negócio próprio e o resultado 
não poderia ser diferente do 
alcançado: hoje a Resolution 
está presente em três estados 
(RJ, MG e SP) e em 17 cidades, 
com mais de 20 pontos de aten-
dimentos.

Publicação trimestral da classe contábil

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma nova obrigação imposta às pessoas jurídicas 
estabelecidas no Brasil que através da ficou estabelecido que a partir Instrução Normativa RFB 1.422/2013 
do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar a 
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela matriz. 

A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o 
último dia útil do mês de setembro do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira. O sujeito passivo 
deverá informar, na ECF, todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor 
devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL).

A obrigatoriedade da entrega da ECF não se aplica:
I – às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( ), de que Simples Nacional
trata a ;Lei Complementar nº 123/2006

II – aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; e
III – às pessoas jurídicas inativas; e
IV - às pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano-

calendário, não tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o 
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita ( ), nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de EFD-Contribuições
1º de março de 2012.
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ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF)

AR RESOLUTION CONSULTORIA: 
Cuidando do seu certificado digital 

como se fosse sua empresa

O empresário Décio Tomaz em seu escritório na AR Resolution - RJ

contabilidadearaujoelino@yahoo.com.br

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

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

CEP 36180-000

CRC/MG: 6681/0

CONTABILIDADECONTABILIDADECONTABILIDADE

ARAÚJO & LINOARAÚJO & LINOARAÚJO & LINO

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

“33 anos”
ROCHA
CONTABILIDADE

de 1976

E-mail: controcha@gmail.com

Tocantins
3574-1582

Piraúba
3573-1599

http://www.tst.gov.br/certidao
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Dicas Breve Relato:
a) A Lei Complementar 177 de 05/05/2015 que dispõe procedimentos da 

apresentação na documentação nos processos de alvará da Prefeitura Municipal 
de Ubá disponibiliza o alvará provisório para a bandeira vermelha no parecer do 
Corpo de Bombeiro de Minas Gerais na consulta de viabilidade apresentando o 
protocolo de entrada do projeto contra incêndio no corpo de bombeiro mais a 
declaração de ausência de risco.

b) A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais publicou no dia 1º de julho, 
edital de notificação na Imprensa Oficial, alertando que as empresas que não 
procederam nenhum arquivamento de atos, até 31 de dezembro de 2015, 
poderão ser declaradas inativas e perderem a proteção de seus nomes 
empresariais.

c) Para conhecimento em livros a serem autenticados a data da constituição 
prevalece aquela em que gerou o nire na Junta Comercial. Ex.: Uma empresa em 
cartório transfere seu registro para a Junta Comercial, vai prevalecer a data da 
constituição em que gerou o nire na Junta Comercial.

d) Receita Federal informa que a empresa que não recompor seu quadro 
societário em 180 dias (em caso de falecimento de sócio) poderá ter suspenso o 
seu CNPJ.

 O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é um projeto de modernização da sistemática atual do 
cumprimento das obrigações acessórias transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos 
fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a 
validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.É composto por vários subprojetos, destacando:
 Escrituração Contábil Digital (ECD), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-
e), EFD Contribuições (referente a PIS e Confins e de competência da Receita Federal do Brasil), e a Escrituração Fiscal 
Digital (EFD).

 A EFD trata da escrituração relativa ao ICMS/IPI, é um arquivo assinado digitalmente, validado e transmitido pelo 
programa “PVA” – Programa Validador e Assinador do SPED Fiscal.

 O contribuinte deverá utilizar a EFD-ICMS/IPI para efetuar a escrituração dos livros de entrada, saída, inventário, 
apuração IPI, registro apuração ICMS, CIAP (a partir de 01/11/2011) e Reg. Controle de Produção de Estoque (a partir de 
janeiro de 2016). Questões ligadas à ECD, IPI, COFINS e Contribuições são pertinentes a RFB (Receita Federal).

 Desde 1º de janeiro de 2014, os contribuintes não optantes pelo Simples Nacional estão obrigados à EFD.
De acordo com o § 6º, cláusula terceira do Ajuste SINIEF 02/09, a obrigatoriedade da EFD aplica-se a todos os 
estabelecimentos do contribuinte situados no âmbito da unidade federada. Assim, caso o contribuinte já tenha 
estabelecimento obrigado à EFD em MG, a nova filial será cadastrada automaticamente pelo sistema da SEF-MG em até 50 
dias da data da Inscrição Estadual.

 Se for o caso de fusão, incorporação ou cisão, a obrigatoriedade da EFD se estende à empresa incorporadora, 
cindida ou resultante da cisão ou fusão. Quanto ao auto credenciamento/ descredenciamento foi disponibilizado no SIARE 
na SEF, módulo que objetiva dar autonomia ao contribuinte no seu credenciamento ou descredenciamento na EFD.
 No desenvolvimento deste módulo, foram criadas regras de negócio que, se cumpridas pelo contribuinte, 
permitirão o gerenciamento de sua obrigatoriedade à EFD de forma autônoma. Caso o contribuinte tente alterar o cadastro 
em desconformidade com estas regras, será exibida mensagem de erro orientativa. O passo-a- passo já está 
disponibilizado.
 Quaisquer outras dúvidas, poderão ser esclarecidas na Gerência da AF de Ubá, ou através de e-mail para 
afuba@fazenda.mg.gov.br.

Antônio de Pádua da Rocha
Coordenação de Educação Fiscal – AF/UBÁ

A DITR é a Declaração do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural, que deve ser entregue por toda pessoa física ou 
jurídica que seja proprietária, titular do domínio útil (enfiteuta ou 
foreira) ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária, de 
imóvel rural. 

A DITR é composta por dois documentos:

a) Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR 
(Diac)

É destinado à coleta de informações cadastrais do imóvel 
rural e de seu proprietário titular do domínio útil (enfiteuta ou foreiro) 
ou possuidor a qualquer título, inclusive o usufrutuário, para integrar 
o Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir) da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

b) Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat).

É destinado à apuração do ITR relativo ao imóvel rural 
sujeito ao imposto.

O prazo de entrega é fixado, anualmente, pela Receita 
Federal do Brasil. Em 2014, o prazo final é 30 de setembro.

Fonte: Receita Federal

DITR - Declaração do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural

Orientações Básicas sobre a EFD 
para Contabilistas e Contribuintes

 A  Jun ta  Comerc ia l  do  Es tado  de  M inas 
Gerais/Jucemg vem a público esclarecer que não está 
contatando as empresas por telefone ou através de 
telemarketing para atualização de seu banco de dados. 
Destacamos que essas ocorrências são fraudes ou golpes e 
não possuem qualquer relação com as práticas da autarquia.

A Jucemg está à disposição para atender aos 
cidadãos-usuários e prestar esclarecimentos desde que 
sejam feitos rigorosamente dentro dos princípios legais aos 
quais a autarquia e todos os cidadãos estão submetidos.

Serviço telefônico: atendimento das 

10 às 16 horas - (31) 3219-7900

Fonte: Ascon / site Jucemg

Jucemg informa:
Aviso aos 

Contabilistas e 
Empresas:

 O horário de 
a t end imen to  da 
unidade Minas Fácil 
/  Ubá aos seus 
usuários está sendo 
das 12:00 horas às 
17:00 horas.
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O QUE É A PEC DAS DOMÉSTICAS?
 Lei que garante direitos trabalhistas dos empregados domésticos idênticos aos dos demais 
trabalhadores.

VALE PARA QUEM?
Empregadas, jardineiros, motoristas e babás.
As regras valerão para os contratados e para os que estão em vigor.

O QUE ENTROU EM VIGOR (a partir do dia 02/06/2015)?
* Possibilidade de Intervalo (almoço) de 30 minutos;
* Adicional Noturno;
* Banco de horas;
* Adicional de sobre aviso não foi aprovado.
* Adicional de viagem;
* Férias fracionadas (02 períodos);
* Contrato por prazo determinado;
* Jornada 12×36;

O QUE ENTRARÁ EM VIGOR (a partir do dia 01/10/2015)?
* Simples Doméstico
o Redução do INSS do Empregador para 8% (hoje é 12%);
o FGTS passa a ser obrigatório (8,0%);
o Seguro sobre acidente de trabalho (0,8%)
o Fundo Compesatório (3,2%) – Antecipação da Multa do FGTS
o Fundo Compesatório (3,2%) – Antecipação da Multa do FGTS
* Salário Família;
* Seguro desemprego;

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

senacontabilidade@gmail.com

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

PEC DAS DOMÉSTICAS

No último dia 11/08 o Breve Relato 
promoveu no auditório da ACIV (Associação 
Comercial e Industrial de Visconde do Rio Branco) o 
curso ECF (Escrituração Contábil Fiscal) destinado à 
contabilistas e colaboradores de empresas que 
compareceram.

De acordo com o jornalista e editor do 
Breve Relato, Thiago dos Santos Rocha, esse 
evento foi o primeiro feito fora de Ubá. “Quero 
agradecer à diretoria da ACIV, ao consultor Paulo 
Marcos pela parceria e com certeza traremos mais 
novidades esse ano para contadores e empresas 
diversas”. 

Curso ECF é realizado 
em Visconde do Rio Branco

Sebastião VieiraSebastião VieiraSebastião Vieira

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

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

Contabilidade

Consultoria Empresarial

Planejamento Tributário

Wilian Aurélio de Oliveira

Contador - CRC/MG 60.611

(32) 3541-1891

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá

contabilidadecontabilidadecontabilidade

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

E-mail: camiloto@uai.com.br

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

40 40 40 40 40 
AnosAnosAnosAnosAnos

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 CONTÁBILCONTABILIDADE LUCARELLI

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

TEL.: (32) 3532-1393

escol@escolnet.com.br
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A cer tidão é o documento que 
comprova a existência ou não de débitos 
tributários, ações cíveis, criminais, 
trabalhistas e execuções, em face de uma 
determinada pessoa jurídica ou física.

O s  ó r g ã o s  p ú b l i c o s  t ê m 
a c o m p a n h a d o  a s  t e n d ê n c i a s 
tecnológicas e facilitado em muito a 
consulta e obtenção das cer tidões, 
aperfeiçoando seus sistemas para tornar 
o acesso dos usuários às cer tidões 
rápidas e fáceis, tanto que, grande parte 
das certidões já podem ser obtidas pela 
internet.

 Se por algum motivo, a certidão não 
puder ser emitida pela internet, é evidente 
que a empresa tem pendências junto aos 
órgãos públicos, esse sim é um motivo de 
p r e o c u p a ç ã o .  N e s s e  c a s o  o 
recomendado é o comparecimento do 
gestor à unidade competente para que 
possa fazer uma busca pelas pendências 
e se possível à apresentação imediata da 
documen tação  que  comprove  a 
regularidade da empresa ou tomar 
providências para saná-las. A demora 
nesse procedimento acarretará muitos 
entraves burocráticos à empresa.

Veja abaixo as principais certidões 
que devem ser emitidas:

1. Certidão de Débitos relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União: refere-se aos tributos 
administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em 
D í v i d a  A t i v a  d a  U n i ã o  j u n t o  à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), podendo ser obtida no endereço 
a  s e g u i r : 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplica
coes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/I
nformaNICertidao.asp?Tipo=1

2. Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF: refere-se à regularidade 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, podendo ser obtida no 
e n d e r e ç o  a  s e g u i r : 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/
Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp

3. Certidão de Negativa de Débito – 
CND Municipal: refere-se à quitação do 
Imposto Sobre Serviços, Taxa de 
Fiscalização de Localização, Instalação e 
Funcionamento, Taxa de Fiscalização de 
Estabelecimento, Taxa de Fiscalização de 
Anúncio e Taxa de Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde, entre outros (as), de 
competência munic ipal .  No caso 
espec í f i co  da  c idade  de  Ubá ,  o 
contribuinte deve dirigir-se pessoalmente 
ao setor de Tributação da Prefeitura 

Municipal para obtenção da certidão.
4. Cer tidão Negativa de Débitos 

Trabalh istas -  CNDT: refere-se a 
comprovação que o contribuinte não 
consta no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, podendo ser obtida no 
e n d e r e ç o  a  s e g u i r : 
http://www.tst.gov.br/certidao.

5. Certidão de Débitos Tributários: 
refere-se aos tributos administrados pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas 
Gerais. Pode ser emitida através de senha 
e s p e c í f i c a  n o  p o r t a l : 
https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/

É impor tante ressal tar  que a 
existência de débitos tributários e 
pendências cadastrais junto a Receita 
Federal do Brasil, Prefeitura, Previdência 
Social e Estado, são fatores motivadores à 
exclusão do Simples Nacional, por isso, é 
impor tante lembrar da impor tância da 
emissão periódica das certidões. 

 

OpiniãoOpiniãoOpinião
Por: José Maurício de Paula

*Bacharel em Ciências 

Contábeis pela FECEA - Faculdade Estadual 

de Ciências Econômicas de Apucarana – 

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

GRANDES OFERTAS
DA COLCHÕES E

MÓVEIS PAROPAS

GARANTIMOS MONTAGEM
COM RAPIDEZ E QUALIDADE

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA

Quais as vantagens de adquirir 
um certificado digital?

 Garantir confidencialidade, 
autenticidade e o não repúdio nas 
transações comerciais e financeiras 
realizadas pelo seu titular, pessoa 
física ou jurídica, bem como a troca de 
informações com integridade, sigilo e 
segurança. um  O certificado digital é 
arquivo eletrônico armazenado em 
uma mídia digital que contém os 
dados do seu titular, utilizado para 
relacionar tal pessoa a uma chave 
cr ip tográf ica  a tes tando a  sua 
identidade.

Hoje com a nossa realidade digital, 
essas vantagens que o nosso produto 
proporciona são indispensáveis para 
qualquer pessoa.

O que dizer aos clientes?

 As transações pela Internet 
estão se tornando cada dia mais 
comuns: e-mails, acesso remoto, 
assinatura eletrônica, etc., entretanto 
as preocupações com privacidade e 
segurança são crescentes. Com o 
serviço que a Resolution oferece em 
parceria com a Cer tisign, nossos 
clientes podem ficar tranquilos 
referentes às suas transações digitais, 
pois a certificação digital é o meio 
totalmente seguro e rápido para as 
realizações de suas atividades no 
ambiente virtual.

Certificação Digital: Orientações

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
http://www.tst.gov.br/certidao
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Consultoria e Projetos de Engenharia

Projeto Arquitetônico

Projeto Estrutural

Cálculo de Fração Ideal NBR 12721:2006

Desmembramento de Terrenos

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

Legalização de Obras e Imóveis

RT de Execução de Obras

       32 3021-7114
       32 9902-1293
       32 8409-0611

Av. Olegário Maciel, 207

Industrial - - Ubá - MG

CEP.: 36.500-000
Aline Gasparoni dos Santos

Engenheira Civil
CREA-MG 188150

Marília Corrêa da Silva
Engenheira Civil

CREA-MG 187361

 Se você é um microempreendedor 

individual (MEI) deve saber  das particularidades 

do enquadramento nessa categoria fiscal. Caso 

n ã o  s a i b a ,  é  m u i t o  i m p o r t a n t e  q u e 

microempreendedores individuais tenham 

consciência sobre os critérios utilizados para o 

enquadramento nessa categoria e, mais 

importante, sobre quando seus rendimentos 

passam a obrigá-los a se encaixarem em outra 

categoria, transformando-se em microempresas.

 De acordo com a contabilista Maria 

Aparecida de Castro (C&S Contabilidade), está 

previsto na legislação alguns motivos como 

faturamento superior à R$ 60 mil/ano, a empresa 

possuir mais de um funcionário e possuir 

atividades econômicas não permitidas pelo MEI, 

fazem com que ela se torne microempresa. “O 

microempreendedor individual deverá receber de 

seu contador a orientação adequada quanto  à 

ajuda nas instituições financeiras caso precise, 

fazer caixa, emissão de notas fiscais, diferença de 

alíquota, complemento de INSS e demais 

obrigações”, explanou Maria Aparecida de Castro. 

Alguns especialistas apontam que o 

principal marco da transição ocorre quando 

faturamento anual permitido de R$ 60 mil reais é 

ultrapassado. 

Até 72 mil reais de faturamento anual: Os 

valores que excedem o faturamento de 60 mil 

(mas não ultrapassam o valor de 72 mil reais) 

devem ser recolhidos por meio de um DAS 

complementar,  gerado no momento da 

Declaração Anual do MEI (DASN-SIMEI), com o 

mesmo vencimento estipulado no caso de tributos 

do Supersimples — normalmente, 20 de 

fevereiro.

 É  i m p o r t a n t e  o b s e r v a r  q u e , 

independentemente de qual situação acima se 

aplica ao microempreendedor individual, ele deve, 

obrigatoriamente, solicitar no site da Receita 

Federal (Por tal do Simples Nacional) seu 

descadastramento como MEI, porque estará 

sujeito a outro regime de tributação.

Do MEI para a Microempresa é melhor?

Cresce o número de MEI´s em Ubá
 Os efeitos da demissão de centenas de 

trabalhadores e a escassez da recolocação no 

mercado de trabalho fez com que os mesmos 

usassem o que o brasileiro tem de melhor: a 

criatividade e a disposição. Nunca se abriu tanto MEI 

(microempreendedor individual) em Ubá como neste 

ano. 

 Para o microempreendedor individual Felipe 

Gomes Oliveira, 38 anos, o MEI foi a saída que teve 

para não ficar sem renda. “Como tenho uma 

experiência como estofador acabei abrindo meu 

próprio negócio e deu certo”, diz. 

Segundo dados da Recei ta Federal 

(www22.receita.fazenda.gov.br) foram abertos em 

Ubá de janeiro à julho deste ano, 226 firmas MEI.
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Obrigações Acessórias – Quem sobreviverá?
 Atualmente as empresas e escritórios contábeis 
vem se queixando muito de inúmeros gastos e 
incalculáveis horas que são necessárias para se cumprir 
corretamente o preenchimento das obrigações que não são 
as principais – que seria recolher os tributos – mas sim, as 
temidas obrigações acessórias!

Estas obrigações ganharam cada vez mais o 
status de inseguras e perigosas pela situação de que, por 
vezes, o mesmo fato gerador tenha que ser transparecido 
em várias destas obrigações, quase que simultaneamente.  
E cada uma sujeita a diversas penalidades distintas por 
qualquer inconsistência ali apontada.

No Brasil, não cabe apenas recolher o tributo em 
dia, deve-se demonstrar de forma detalhada quais os 
documentos foram considerados para se apurar estes 
tributos, como foi feita a apuração e inclusive caímos 
inclusive na beira do absurdo de ter que transmitir uma 
declaração informando que recolhemos de fato os valores 
já transparecidos, como é o que caso da DCTF e outra ainda 
tendo que pedir ao fisco para utilizar um crédito já 
reconhecido a nosso favor, como é a prática do 
PERDCOMP.

Independente da finalidade, muitos profissionais 
relatam que o governo requer esta quantidade de 
informações similares exatamente para que o contribuinte 
ou quem o representa como é o caso dos profissionais 
contábeis, recaiam em contradições e na quase 
impossibilidade humana de ter a certeza de que todo o 
lastro de dados está coerente com a quitação das guias de 
recolhimento de impostos e com as mais diversas fontes 
de pesquisa e fiscalização disponíveis para o governo.

Dentre o grande universo de obrigações 
acessórias de todas as esferas do governo temos: PGDAS, 
DIRF, Giss Online, Sintegra, DAPI, DAPI ST, RAIS, CAGED, 
EFD Contribuições, EFD ICMS / IPI, ECD – Escrituração 
Contábil Digital, ECF – Escrituração Contábil Fiscal, DITR, 
PERDCOMP, entre várias outras. E olha que vem aí as 
temidas: E-Social e Bloco K.

Outro dado interessante é que o governo vem 
tomando atitudes para que cesse a cultura de transmitir as 
obrigações em branco para depois, com maior prazo, 
retificar inserindo as informações corretas. Isto é um risco 
contemporâneo iminente uma vez que existem ferramentas 
o bastante para que os entes fiscalizadores percebam esta 
tentativa antes da retificação e assim penalize os 
contribuintes com multas de percentuais entre 2 e 3 por 
centro sobre o valor omitido. Isto pode trazer grandes 
prejuízos para as empresas e contadores adeptos a esta 
prática. 

Importante, é aceitar esta grande demanda e 
estruturar-se para bem atendê-la, dispondo de pessoas 
altamente treinadas e ferramentas das mais práticas 
possíveis. 

O governo vem a tempos prometendo a tão 
sonhada “simplificação das obrigações acessórias”, difícil 
é saber quais empresas e profissionais contábeis irão 
conseguir chegar nesta data adiante, sem ter sido engolido 
ou vencido pelas penalidades financeiras e sociais deste 
grande incômodo: as obrigações acessórias!
 

Por Paulo Marcos Marques Roque
www.paulomarcosconsultor.com.br

Acompanhamos atualmente em jornais, 
televisão e pelas redes sociais a situação 
em que o Brasil se encontra. Os números 
que nos são apresentados não deixam 
dúvidas sobre a gravidade da situação 
econômica brasileira, muito embora o 
Governo tente mascarar a crise com 
interpretações convenientes e a negação 
dos dados captados pelas diversas 
consultorias econômicas, instituições de 
classe e até mesmo das próprias 
agências e órgãos governamentais.

Em Ubá essa realidade não é 
diferente do restante do país, onde as 
frotas de caminhões das indústrias de 
móveis se acumulam nos pátios das 
empresas, devido a falta de vendas. A 
falta de vendas sujeita o empresário a dar 
férias coletivas para seus funcionários, 
redução de horário de trabalho e 
demissão. No comércio também não é 
diferente, pois o cliente passou a 
controlar suas despesas, cor tando 
gastos, que começaram pelo vestuário, 
depois pelos móveis, o investimento em 
compra de veículos, construção civil e 
por último a alimentação. No ramo 
imobiliário as pessoas que moram ou 
tem seu estabelecimento comercial em 
imóveis alugados, estão saindo a 
procura de imóveis mais baratos. Além 
deste fato, o alto preço dos alugueis está 
fazendo com que muitas lojas fechem, 

permanecendo fechadas por um bom 
tempo, pois seus proprietários não 
baixam o preço e vem cobrando de seus 
possíveis inquilinos “LUVA” pelo imóvel 
fechado. 

A falta de emprego está 
fazendo com que muitos trabalhadores 
registrem empresas, principalmente no 
MEI-Micro Empreendedor Individual, 
onde co locam em prá t ica  suas 
habilidades ou desenvolvem novas, 
garantindo assim sua sobrevivência. 
Muitas empresas liquidaram seus 
estoques e tem que renovar os mesmos.  
Com isso, neste segundo semestre de 
2 0 1 5 ,  v a i  h a v e r  u m  p e q u e n o 
aquecimento do mercado, oriundo 
dessas atividades, o que não vai tirar 
nenhuma empresa da situação de 
sufoco.

Temos que ter consciência 
que o momento não é favorável a 
grandes investimentos, mas sim de 
cautela, buscando soluções simples, 
mas nunca deixar que o NEGATIVISMO, 
da palavra CRISE, assuma  os rumos da 
administração de sua vida e de sua 
empresa. A atual situação econômica do 
Brasil pode ser rever tida, mas se 
depender apenas dos empreendedores, 
sem a colaboração do governo, fica 
impossível.

Mudanças na situação econômica do 
País que refletem na cidade

Por: Miguel Arcanjo (contador e Diretor Aciubá)

http://www.paulomarcosconsultor.com.br


 A Resolution Consultoria foi fundada pelo 
engenheiro e empresário Décio Tomaz, que dentre inúmeras 
atividades profissionais exercidas foi diretor da Certisign 
(referência da Certificação Digital na América Latina e atual 
parceira Resolution). 

Em 2012, Décio Tomaz colocou em prática todo o 
seu conhecimento e experiência em um negócio próprio e o 
resultado não poderia ser diferente do alcançado: hoje a 
Resolution está presente em três estados (RJ, MG e SP) e 
em 17 cidades, com mais de 20 pontos de atendimentos.

A empresa, no qual possui sua matriz na cidade do 
Rio de Janeiro, conta com 27 colaboradores dentre eles: 
Financeiro (Rejane Feitoza), Assistente Administrativo 
(Thais Ribeiro), Coordenadora Operacional (Fabiana 
Moreira), Analista de Registro (Diego Almeida), Comercial 
(Nathalia Gonçalves) e 22 Agentes de Registro.

De acordo com o executivo Décio Tomaz, a 
Resolution possui um conjunto de missões que seriam além 
de atender somente as necessidades de parceiros e 
clientes. “Primamos por um ambiente de trabalho seguro, 
organizado e harmonioso, exigimos idoneidade no 
atendimento à todos e zelamos para que as informações dos 
clientes sejam tratadas com sigilo total”, afirma Décio 
Tomaz.

O diferencial do atendimento é uma marca 
registrada da Resolution. “O cliente é acompanhado por 
nossa equipe no processo de certificação, desde a compra 
até a emissão de seu Cer tificado Digital. Nossa 
especialidade é o atendimento a executivos e a projetos no 
local de sua conveniência, com rapidez e conforto aos 
clientes”, afirma Décio Tomaz.

Em Ubá e região não seria diferente: a parceria 
existente com o informativo Breve Relato através do 
jornalista e editor, Thiago dos Santos Rocha, rendeu frutos. 
“Fomos apresentados por um outro parceiro do jornal, o Dr. 
Fernando Saadi (Saadi Advogados) e começamos executar 
os serviços de certificação digital em Ubá, no início de 
2013. Avançamos nas cidades próximas à Ubá e abrimos 
atendimento em Viçosa, Piraúba e Cataguases. Atendemos 
também em sedes de associações comerciais como de 
Visconde do Rio Branco e Miraí. Gostaria de agradecer aos 
contabilistas pelo imenso apoio e credibilidade e, ao Décio 
Tomaz pela oportunidade”, resumiu o jornalista.

O resultado desta parceria de sucesso vai além da 
expansão do atendimento. O crescimento da equipe de Ubá 
faz a diferença. “Atendemos com dois Agentes de Registro 
(Lucas Pacheco e Livia Miquelito) garantindo assim a 
eficiência dos serviços prestados”, finalizou Décio Tomaz.
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Equipe AR Resolution Ubá

Equipe AR Resolution RJ

AR RESOLUTION CONSULTORIA: Cuidando do seu certificado digital como se fosse sua empresa
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Tel.: 32 3539-2400Tel.: 32 3539-2400Tel.: 32 3539-2400

Segundo estudos do IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, no ano de 2013 o Brasil edita 
um número absurdo de normas por dia conforme demonstrada abaixo:

Diante deste quadro o profissional contábil tem que assinar uma revista especializada em legislação 
que lhe dê um suporte e disponibilize uma resenha diária com uma minuta de todas as publicações diárias: 
tributária, contábeis, societárias, trabalhista e previdenciária no âmbito federal, estadual e municipal, e as 
principais notícias sobre estes assuntos, para que possa se manter atualizado; também possuir ferramentas de 
busca a todo conteúdo da revista: leis, orientações, consultas de outros clientes, ou seja, a todo Banco de 
Dados, para que ele consiga tirar suas dúvidas. Hoje os próprios sites de órgãos do governo têm disponibilizado 
estes tipos de consultas para facilitar, ou diminuir o tempo gasto com pesquisas, como por exemplo: a 
ferramenta LegisFácil (Site da SEF-MG) e o Sistema “Normas Gestão da Informação” (Site da Receita Federal), 
dentre outras; o que não soluciona o problema uma vez que a quantidade de legislação é muito grande, e 
existem divergências entre as orientações, instruções, soluções de consultas, e entendimentos dos órgãos; 
que gera uma insegurança jurídica muito grande entre as empresas, pois por mais investimentos que as 
empresas façam para cumprir a legislação só diminuem os riscos fiscais, mas não os eliminam.

Hoje dedico a maior parte do meu tempo para estudar legislação e tirar dúvidas de clientes e 
colaboradores; se o escritório não tiver controles internos de situações rotineiras e eventuais para diminuir o 
tempo de busca e estudo, consequentemente terá mais 
custos, que geralmente acaba caindo sobre os contadores, 
que levam em consideração na hora da formação do valor 
dos honorários; que aumenta os custos das empresas, as 
grandes empresas disponibilizam de grandes equipes para 
real ização destes trabalhos, com prof issionais 
especializados na legislação de cada estado (ICMS) ou 
município (ISS) de atuação, e mais uma equipe para as 
legislações federais. Infelizmente hoje não há perspectiva 
de melhora, principalmente a curto prazo, pois para que isto 
ocorra é necessário uma reformulação de toda a legislação, 
e também de uma reforma tributária, que unifique impostos 
com bases de cálculos semelhantes e os regulamentos do 
ICMS dos estados. As leis poderiam ser mais simples e 
objetivas se na hora de sua elaboração tivesse a 
par ticipação de especialistas e grupos de estudos 
envolvendo principalmente contadores que são os grandes 
responsáveis pelo auxílio na aplicação das leis junto às 
empresas. As empresas contábeis têm que se adaptar a 
esta realidade, por isto cada vez mais para ser contador tem 
que ter vocação e dedicação, para prestar serviços de 
qualidade as empresas.

Pça do Rosário, 168
Centro - Ubá - MG

Sistemas  Contábeis  e  Gerenciais

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

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

E-mail: damataconsultoria@gmail.com 

Damata Damata 
Consultoria Ambiental

(32) 3541-2907

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

Rua Nicola Campanha, 102 - Derminas

Assessoria e Consultoria Contábil de Piraúba Ltda.

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

Tel./Fax: (32) 3573-1711

 ascon@asconpirauba.com.br

 www.asconpirauba.com.br

Alex Camillotto - 
Contador, Especialista em Contabilidade Financeira

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

Tel: (32) 3551 - 3353

ORCOL
Contabilidade

Rua Coronel Júlio Soares, 301 - Centro
Tel.: 32.3532-4363 - Cel.: 8852-4332

E-mail: orcol@orcol.com.br

Cláudio Fernando de Souza

Daniela Soares de Souza Lima

Contabilidade com Credibilidade

ENTENDENDO A SISTEMÁTICA

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

(32) 3551-2707

Assessoria Contábil
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“Integrando informações para o sucesso dos nossos clientes”

Venha conhecer o Pró-Loja, um produto destinado ao comércio com 
recursos diferenciados que privilegiam a integração entre empresas 

e suas características para o bem comum. 

Ø Integração permanente entre os módulos Cadastros, Estoque, Vendas, OS, Garantia e Financeiro.
Ø Emissão de NF-e e Cupom Fiscal. (Em breve emissão de nota fiscal eletrônica de serviços) com geração de sintegra.
Ø Inovador sistema de acompanhamento de metas de vendas. Individual ou Global com posicionamento ��������

automático da equipe de vendas. Totalmente gráfico e de fácil interpretação.
Ø Tecnologia própria de integração cadastral via internet para facilitação da obtenção de dados  do  cliente.
Ø Relatórios diversos para todos os módulos do sistema
Ø Fluxo de Caixa / DRE

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

CONSOLIDAÇÃO - “Refis da Copa” (Lei nº 12.996/2014)

Em linhas gerais, considerando a modalidade de adesão 

pela qual optou o contribuinte, essa última Portaria 

Conjunta traz os seguintes procedimentos a serem 

observados e cumpridos nos prazos indicados pelas 

autoridades administrativas:

Dentre as várias regulamentações veiculadas por essa 

Por taria Conjunta, muitas complementares à que 

constaram da Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 13/2014, 

vale destacar:

 (i)      o critério para a baixa, na escrituração fiscal, da 

base de cálculo negativa de CSLL que seja utilizada para 

pagar multas e juros no âmbito do programa;

 (ii)     os procedimentos específicos a serem observados 

em relação a débitos que estejam com a exigibilidade 

suspensa;

 (iii)    regras de revisão da consolidação do programa e 

dos prejuízos fiscais / bases negativas da CSLL que nele 

sejam utilizadas (com regulamentação de procedimentos 

e recursos cabíveis na hipótese de decisões 

desfavoráveis aos contribuintes);

 (iv)    procedimentos para aproveitamento do direito à 

amortização de saldo devedor parcelado, nos casos em 

que o contribuinte opte por antecipar à vista o pagamento 

de no mínimo 12 prestações de seu parcelamento; e

 (v)     a previsão de compensação a ser realizada de 

ofício para amor tizar saldo devedor relativo às 

modalidades de parcelamento às quais aderiu o 

contribuinte.

 Frise-se, ainda, que a Portaria publicada é expressa ao 

consignar que Receita Federal do Brasil e a Procuradoria 

da Geral da Fazenda Nacional estabelecerão, em ato 

conjunto a ser oportunamente publicado, os prazos que 

terão de ser observados pelos contribuintes para cumprir 

os procedimentos acima indicados em relação a débitos 

previdenciários.

 

Por fim, ainda no âmbito da consolidação, vale mencionar 

que a Instrução Normativa RFB nº 1.576/2015, publicada 

em 3.8.2015, prevê a possibilidade de inclusão de 

débitos vencidos até 31.12.2013 no programa, desde que 

estes sejam declarados à RFB até 14.8.2015.

NIPONNIPONNIPON
JAYME MACHADO FILHO.JAYME MACHADO FILHO.

CONTADOR, PERITO CONTÁBIL, CONTADOR, PERITO CONTÁBIL, 
CONSULTORIA EM FORMAÇÃO E ADM. DE CONSULTORIA EM FORMAÇÃO E ADM. DE 

PREÇOS e TREINAMENTOS.PREÇOS e TREINAMENTOS.

Atuando desde 1997 na área de Perícia Atuando desde 1997 na área de Perícia 
Contábil Judicial e Extra Judicial.Contábil Judicial e Extra Judicial.
Revisão de contratos: bancários, Revisão de contratos: bancários, 

empréstimos, CDC.empréstimos, CDC.

E-mail: jmacfil@hotmail.comE-mail: jmacfil@hotmail.com
Skype: jmacfilSkype: jmacfil

32 8886 613332 8886 6133

JAYME MACHADO FILHO.

CONTADOR, PERITO CONTÁBIL, 
CONSULTORIA EM FORMAÇÃO E ADM. DE 

PREÇOS e TREINAMENTOS.

Atuando desde 1997 na área de Perícia 
Contábil Judicial e Extra Judicial.
Revisão de contratos: bancários, 

empréstimos, CDC.

E-mail: jmacfil@hotmail.com
Skype: jmacfil

32 8886 6133

*Fernando Saadi é sócio da SAADI 
ADVOGADOS ASSOCIADOS – 

fernandosaadi@saadiadvogados.com.br 
+55 32 3214 4114
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Contabilidade e Assessoria Empresarial

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

Ubá - Minas Gerais

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

* Contabilidade
* Aberturas de Firmas
* Imposto de Renda

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

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

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

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

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

Contabiliza

Tel. (32) 3532-4444

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

“Consolidando Credibilidade no setor que atua”

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

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

LCR Assessoria Contabil Ltda.

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

E-mail: mercuri@uai.com.br

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

Escritório Mercúrio

LINDISSEY E LEYSELINDISSEY E LEYSELINDISSEY E LEYSE

contabilidadesn@hotmail.com

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

Telefone: (32) 3532-2682


