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Caixa estabelece procedimentos para recolhimento
de FGTS do empregado doméstico
O recolhimento específico do FGTS viabilizará o recolhimento mensal das seguintes parcelas
incidentes sobre a folha de pagamento de 8% de recolhimento para o FGTS; e 3,2% destinada ao pagamento da
indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa, por culpa recíproca.
Os depósitos do FGTS incidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada
empregado, incluída a remuneração do 13° salário correspondente à gratificação de natal, devem ser feitos até
o dia 7 do mês seguinte ao da competência, relativo aos fatos geradores ocorridos no mês anterior,
antecipando-se para o dia útil imediatamente anterior na hipótese em que não houver expediente bancário.

Os empresários, Rafael Soares e Luis Sérgio

TI DIGITAL & CONSULTORIA:
O seu próximo passo
Com mais de quatro anos de
m e r c a d o , a T I D I G I TA L &
CONSULTORIA nasceu de um sonho de
dois jovens: Rafael Lopes Soares e Luiz
Sérgio Ferreira Rodrigues. O primeiro,
bacharelando em Ciências da
Computação e o segundo, bacharel em
Sistema de Informação.
Inspirada na personalidade
de seus fundadores a TI DIGITAL &
CONSULTORIA tem como missão,
inovar, conseguir unir modernidade e
eficiência estando sempre lado a lado
com seus clientes.

Para o recolhimento referente às rescisões ocorridas até a disponibilização do evento de
desligamento e DAE Rescisório, o empregador deve utilizar-se da GRRF Internet Doméstico no portal eSocial
(www.esocial.gov.br). Mas será preciso observar as demais orientações de geração da GRRF contidas no
Manual de Orientação ao Empregador - Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições
Sociais disponível no endereço www.caixa.gov.br, download, FGTS - Manuais Operacionais e na Circular CAIXA
694/2015, inclusive quanto a data de vencimento.
DAE
Para garantir a geração do DAE é necessário o cadastramento prévio tanto do empregador quanto do seu
trabalhador doméstico no portal do eSocial. O acesso pode ser feito por meio de certificado digital ou de
código de acesso.

Atualmente a equipe de
colaboradores é formada por seis
membros altamente capacitados,
sendo distribuídos em setores, como:
Suporte Técnico em Processamento
de Dados, Programadores, Gerente
Administrativo, Técnico em
Manutenção de Computadores e
Consultor de Vendas. Além dos dois
sócios que atuam na área Financeira e
Administrativa, e Gerenciamento
Comercial.
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Dicas Breve Relato:

Comunicamos que desde o dia 30 de novembro de 2015 a Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais implantou a primeira fase do Registro Digital , projeto que
consiste na apresentação de atos empresariais 100% pela internet , com
assinatura digital.
Na primeira fase, que iniciará em 30/11/2015, os procedimentos serão
obrigatórios para todos os atos da Sociedade Anônima para os atos de Sociedade
Cooperativa exceto constituição e o arquivamento de balanço para todas as
naturezas jurídicas.
O processo é simplificado e todos os procedimentos estão disponíveis no
link: http//www.jucemg.mg.gov.br/ibr/servicos+registro-digital

a) No caso de Seguro Desemprego: Se o
trabalhador tiver uma participação ínfima nas cotas da
empresa o Recurso será indeferido; se for sócio e não
tiver renda e nem retirada basta apresentar uma
declaração de inatividade da empresa emitida pela RFB;
se nunca fez parte de alguma empresa deverá apresentar
a certidão negativa expedida pela RFB ou certidão da
Jucemg (Específica).
b) Uma pessoa pode ser empregado numa
empresa e ser também um MEI (microempreendedor
individual). Porém a mesma não recebe Seguro
Desemprego.
c) Quando o contrato social da empresa não
constar na cláusula que ambos assinam em conjunto OU
isoladamente pela empresa, a assinatura para emissão
do certificado digital deverá ser de todos os sócios.

Obrigatoriedade de escrituração do Bloco K da EFD
Simples Nacional:
é escalonada a partir de 2016
Vem aí a Declaração Eletrônica do
A obrigação de escrituração fiscal digital do Bloco K (Livro Registro de Controle da
ICMS-ST e Diferencial de Alíquotas
Produção e do Estoque), que estava prevista para vigorar em 1º de janeiro de 2016 para
todos os estabelecimentos industriais, equiparados a industriais e atacadistas, foi
escalonada a partir de 2016, conforme Ajuste SINIEF 08/2015 aprovado pelo Confaz e
publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 8 de outubro, em atendimento à
solicitação da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A partir de 1º de janeiro de 2016 estarão obrigados apenas os estabelecimentos
industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a
R$ 300.000.000, tendo como referência o exercício de 2014, e os estabelecimentos
industriais de empresa habilitada ao Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial
sob Controle Informatizado (Recof) ou a outro alternativo. Esses regimes são
normatizados pelo Receita Federal do Brasil.
A partir de 1º de janeiro de 2017 estarão obrigados os estabelecimentos
industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE pertencentes a empresa com
faturamento anual igual ou superior a R$ 78.000.000, tendo como referência o exercício de
2015.
Finalmente, a partir de 1º de janeiro de 2018, estarão obrigados os demais
estabelecimentos industriais, os estabelecimentos equiparados a industriais, nos termos
dos art. 9º, 10 e 11 do Regulamento do IPI, e os atacadistas classificados nos grupos 462
a 469 da CNAE.
Fonte: SEF/MG (www.fazenda.mg.gov.br)

Na contramão da redução das obrigações acessórias
tributárias, agora é a vez das micro e pequenas empresas se
prepararem, a partir de 2016, para cumprir novas disposições
estaduais relativas ao ICMS.
De acordo com a Resolução CGSN 123/2015, o Estado ou o
Distrito Federal poderá obrigar a ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional, quando responsável pelo recolhimento do ICMS, a
entregar, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro
de 2016, declaração eletrônica para prestação de informações
relativas ao ICMS devido por substituição tributária, recolhimento
antecipado e diferencial de alíquotas.
Lembrando ainda que as empresas optantes pelo Simples
que venderem, a consumidor final estabelecido em outros estados,
de acordo com o Convênio ICMS 93/2015 aplicam-se as
disposições previstas para o pagamento de diferencial de alíquota
de ICMS aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, também
a partir de 01.01.2016.
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Primeira parcela do 13º é o problema
da vez para empregadores

E - Financeira é discutida
em Tocantins

Depois de transtornos e sucessivas falhas
no sistema do Simples Doméstico, recolhimento dos
impostos e contribuições sobre o benefício de Natal é
a grande dúvida dos empregadores.
Como declarar o 13º salário no Simples
Doméstico? Depois de reconhecer falhas no sistema,
o Governo adiou o vencimento do tributo mas muitas
dúvidas continuam surgindo entre os empregadores.
O Simples Doméstico reúne em uma só guia
os recolhimentos do FGTS, INSS, seguro contra
acidentes e do Fundo Compensatório para demissão
sem justa causa.
Contabilistas opinam sobre a falha para emissão de guia no Simples Doméstico:
“Sobre as falhas tenho a dizer que a Receita Federal não se preparou adequadamente. Deveria prever as falhas, testar
o programa com mais tempo e somente depois de tudo certo, dar início ao Simples Doméstico. Quanto as
consequências espero que sejam apenas eventuais preocupações aos quais os empregadores foram submetidos
pela incerteza do que iria acontecer,(vai ter multa, correção, o que fazer?) já que o programa não funciona
adequadamente, e isso não foi culpa do mesmo, que procurou agir de acordo com a Lei, mas foi impedido por falha
técnica”, Brunno Savino (Centro Contábil Riobranquense).

Aconteceu na Câmara Municipal de
Tocantins/MG, no último dia 03/11, a palestra sobre
E – Financeira (a nova obrigação acessória da
Receita Federal) ministrada pelo consultor Paulo
Marcos.
O evento reuniu dezenas de pessoas entre
contabilistas e profissionais da área no intuito de se
informar sobre essa nova obrigação acessória que
terá sua entrega feita em duas datas: até o último dia
útil de fevereiro, contendo as informações relativas
ao segundo semestre do ano anterior; e até o último
dia útil de agosto, contendo informações relativas ao
primeiro semestre do ano.

“As falhas no sistema são inaceitáveis. Segundo o senador Ataídes Oliveira, o site custou R$ 6,6 milhões aos cofres
públicos. Com a tecnologia disponível hoje em dia, o sistema deveria ter sido planejado e testado para atender a
demanda esperada. Não há desculpa para tanta incompetência do governo”, Tadeu Assis Pinto (Rosa Emanuela
Contabilidade).
Foto: www.paulomarcosconsultor.com.br

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

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

ASSESSORIA CONTÁBIL

Tel.: (32) 3532-2215
Rua São José, 249 - 2º andar - Centro
Ubá - Minas Gerais

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

Wilian Aurélio de Oliveira
Contador - CRC/MG 60.611
Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593

contabilidade

Sebastião Vieira
(32) 3541-1891
Av. Padre Macário, 331- Centro
Tocantins/MG - CEP 36512-000

Contabilidade
Consultoria Empresarial
Planejamento Tributário

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá

Consultoria e Projetos de Engenharia
Aline Gasparoni dos Santos

Marília Corrêa da Silva

Engenheira Civil
CREA-MG 188150

Engenheira Civil
CREA-MG 187361

(32) 3531-6514
E-mail: camiloto@uai.com.br
Rua Antenor Machado, 260 - Sala 302
Centro - Ubá - Minas Gerais

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
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O trabalhador doméstico
sempre existiu, porém sempre foi
desvalorizado, sendo tratado como um
trabalho menor, onde o trabalhador até
pouco tempo atrás não tinha sequer
carteira de trabalho assinada.
A PEC das domésticas vem
nesse intuito, o de proporcionar a esse
trabalhador os direitos que são
destinados às outras categorias. É é
uma emenda Constitucional que trás
um grande avanço aos direitos dos
trabalhadores domésticos, essa lei foi
aprovada em abril de 2013, mas sendo
regulamentada em junho de 2015. Com
a PEC, as empregadas domésticas,
babás, cuidadoras, motoristas,
caseiros, etc, terão o direito de receber
os benefícios que antes não tinham
direito, como: direito ao FGTS; controle
da jornada de trabalho de 44 horas
semanais; pagamento das horasextras; direito ao salário família; direito
aos valores corretos de adicional
noturno para quem trabalha após o
período de trabalho comum; direito ao
Seguro-desemprego.
O Simples Nacional

Dezembro de 2015

SIMPLES DOMÉSTICO
Por: José Maurício de Paula
Doméstica foi criado para simplificar o
pagamento da contribuição, isso
significa que haverá uma diminuição
significativa nos impostos que são
cobrados, um exemplo é o INSS,
atualmente ele possui uma alíquota de
20% e desses 8% saem do empregado
e mais 12% saem do empregador, isso
sem contar o FGTS que é de 8%.
O Simples Nacional
Doméstica pode ser acessado pela
internet, pelo por tal
www.esocial.gov.br, por meio do
Módulo Simplificado. Durante o
momento da inscrição será necessário
colocar uma série de informações
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, é
importante lembrar que as informações
devem ser colocadas de forma correta,
caso contrário será gerada uma multa
sobre o valor total dos encargos, esses
encargos serão apurados de acordo
com as informações dadas. Tudo será
feito através de uma única guia onde
será feita a contribuição do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
também o valor de 8% do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O recolhimento inicialmente deveria
acontecer até o dia 06 de novembro,
porém o governo precisou esticar o
prazo para recolhimento dos encargos
referentes até 30 de novembro, devido
a instabilidade do eSocial, sistema
utilizado para cadastro e emissão do
boleto dos tributos.
A criação do Simples das
Domésticas é um avanço para as
empregadas domésticas que agora
poderão contar com todos os
benefícios que já deveriam ser delas
por direito, é um grande passo em
relação a todas as leis trabalhistas do
país e mostra que aos poucos estamos
conseguindo evoluir e fazer a diferença.
Conheça seus direitos, converse com o
seu empregador e veja como tudo vai
melhorar para você e para ele também.

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

Você aqui é de casa!

GRANDES OFERTAS
DA COLCHÕES E
MÓVEIS PAROPAS

GARANTIMOS MONTAGEM
COM RAPIDEZ E QUALIDADE
Praça Armando Bigonha, 20 - Telefone: 3531-8770
Av. Cristiano Roças, 28 - Telefone: 3532-2617
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Sancionada fórmula 85/95 para aposentadoria por tempo de contribuição
Já estão valendo as novas
regras para a concessão da
aposentadoria por tempo de
contribuição por meio da fórmula 85/95
Progressiva. Pela Lei 13.183, o cálculo
levará em consideração o número de
pontos alcançados somando a idade e o
tempo de contribuição do segurado.
Alcançados os pontos necessários,
será possível receber o benefício
integral, sem aplicar o fator
previdenciário. A progressividade ajusta
os pontos necessários para obter a
aposentadoria de acordo com a
expectativa de sobrevida dos
brasileiros.

Entenda as novas regras
Até 30 de dezembro 2018, para
se aposentar por tempo de
contribuição, sem incidência do fator
previdenciário, o segurado terá de
somar 85 pontos, se mulher, e 95
pontos, se homem. A partir de 31 de
dezembro de 2018, para afastar o uso
do fator, a soma da idade e do tempo de
contribuição terá de ser 86, se mulher, e
96, se homem. A lei limita esse
escalonamento a 2026, quando a soma
para as mulheres deverá ser de 90
pontos e para os homens, 100 –
conforme a tabela abaixo:

Com a nova regra, os trabalhadores vão se aposentar com 85 e 95 anos?
Não! 85 e 95 é o número de pontos que eles deverão atingir para se aposentarem integralmente.
O número de pontos é igual à idade da pessoa mais o tempo de contribuição com o INSS. (ex:
uma mulher de 53 anos que tiver trabalhado por 32 anos já pode receber aposentadoria integral.
O mesmo vale para um homem de 59 que tiver trabalhado por 36 anos). Esses números serão
gradualmente aumentados até 2026, quando chegarão a 90 pontos para as mulheres e 100 para
os homens.
Então agora só se aposenta por tempo de contribuição quem atingir os 85 ou 95 pontos?
Não. Para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, os segurados da Previdência
Social precisam ter 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 35 anos, no caso dos
homens. A nova regra é uma opção de cálculo, que permite afastar a aplicação do Fator
Previdenciário. Caso a pessoa deseje se aposentar antes de completar a soma de pontos
necessários, ela poderá se aposentar, mas com aplicação do fator previdenciário e, portanto,
potencial redução no valor do benefício.
Esta regra acaba com o Fator Previdenciário?
Não, ele continua em vigor. A nova regra é uma opção. Caso a pessoa deseje se aposentar antes
de completar a soma de pontos necessários, ela poderá se aposentar, mas com aplicação do
fator previdenciário e, portanto, potencial redução no valor do benefício.
Muda alguma coisa para quem já se aposentou?
Não. Para quem já está aposentado não há nenhuma mudança.
Mas por que mudar as regras?
Diversos países estão revendo seu modelo de previdência por causa do aumento da expectativa
de vida e da rápida transição demográfica que estão vivendo. As pessoas estão vivendo mais
tempo e recebendo aposentadoria por um período maior de tempo, o que aumenta os custos da
Previdência. Simultaneamente, no caso brasileiro, as taxas de fecundidade estão caindo, o que
significa que nas próximas décadas haverá menos contribuintes para cada idoso.
Hoje há mais de nove pessoas em idade ativa para cada idoso. Em 2030 serão cinco na ativa para
cada idoso. Em 2050, três e, em 2060, apenas 2,3 trabalhando.

Tel.: (32) 3532-3599
Site: www.legalizarconsultoria.com.br
Avenida Ary Barroso, 262 - B. Jardim Glória - Ubá - Minas Gerais

Avenida Raul Soares, 96 - Sala Térreo - Centro - Ubá - MG
Telefones: (32) 3532-5872 / (32) 3532-2113 / Cel: (32) 9985-1103 9911-5733
senacontabilidade@gmail.com
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Procuração Pública para PJ deve ter o prazo de validade de 90 dias
Conforme determina a RESOLUÇÃO N°
107, de 25 de agosto de 2015, aprovada pelo
Comitê Gestor da ICP-Brasil e válida a partir de 19
de setembro de 2015, a Procuração Pública para
a emissão do Certificado Digital de Pessoa
Jurídica deve ter o prazo de validade de 90 dias.
A diferença desta nova resolução é
justamente que antes a validade da procuração
estava descrita no documento (se na procuração
tivesse escrito que seria válida por 1 anos, a
mesma teria essa validade) mas agora toda e
qualquer procuração tem validade de apenas 3
meses.
Os certificados que poderão serem
feitos através dessa procuração são: NF-e (Nota
Fiscal Eletrônica) pois é comprado no nome do
representante na procuração, e quando o

contrato diz que o representante legal pode
passar procuração. E o e-CNPJ quando a
assinatura é em conjunto, e o contrato diz que
pode ser passado procuração. O representante
que NÃO FOR RESPONSAVEL NA RFB pode
passar procuração para outra pessoa assinar em
conjunto com o REPRESENTANTE LEGAL NA
RFB.
OBS: PARA CERTIFICADOS e-CPF NÃO É ACEITO
PROCURAÇÃO PARA REPRESENTAR O RESPONSÁVEL
NA RFB NÃO É ACEITO PROCURAÇÃO O MESMO
SEMPRE DEVERÁ COMPARECER

OBRIGATÓRI
AMENTE.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS
FINANCEIROS PARA 2016?
Por: Miguel Arcanjo (contador e Diretor Aciubá)

Se formos analisar a
visão de 2016, por essa
perspectiva, somente este
indicador já seria o suficiente
para acenar o que nos espera em
2016, ou seja, para que o
governo cumpra as suas metas,
falta a arrecadação de R$ 30
bilhões. De onde saíra isso?
Cria-se mais impostos ou cortase despesas?
S o m o s h o j e
considerados como um pais de
risco, com possibilidade de não
honrar nossos compromissos e
com base nessa visão, para o
capital estrangeiro, quem iria
querer investir aqui? Com isso
nos encontramos em grave crise
fiscal, inviabilizando qualquer
possibilidade de investimentos e
avanços.
Com essa visão econômica os
especialistas não acenam para
um quadro favorável para 2016,
que poderá resultar em um

crescente desemprego,
fechamento de mais empresas
e a queda no consumo das
famílias.
Não se tem a certeza
dos cenários que vem pela
frente. De qualquer forma, em
gestão é necessário utilizar de
uma matemática simples, onde
administrar recursos é uma
conta de adição e subtração. Os
nossos gestores públicos não
estão sabendo fazer isso. Como
consequência desses atos, nós
sempre acabamos pagando a
conta.
È urgente fazermos a
nossa parte, em frente a este
cenário nada promissor, e não
ficarmos esperar pelos nossos
governantes. Fazer a nossa
par te em casa e no nosso
trabalho, cortando despesas e
buscando alternativas de receita
que possam aumentar as
nossas.
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TI DIGITAL & CONSULTORIA: O seu próximo passo
Com mais de quatro anos de mercado, a TI DIGITAL & CONSULTORIA nasceu
de um sonho de dois jovens: Rafael Lopes Soares e Luiz Sérgio Ferreira Rodrigues. O
primeiro, bacharelando em Ciências da Computação e o segundo, bacharel em Sistema
de Informação.
Inspirada na personalidade de seus fundadores a TI DIGITAL & CONSULTORIA
tem como missão, inovar, conseguir unir modernidade e eficiência estando sempre lado
a lado com seus clientes.
Atualmente a equipe de colaboradores é formada por seis membros altamente
capacitados, sendo distribuídos em setores, como: Supor te Técnico em
Processamento de Dados, Programadores, Gerente Administrativo, Técnico em
Manutenção de Computadores e Consultor de Vendas. Além dos dois sócios que atuam
na área Financeira e Administrativa, e Gerenciamento Comercial.
A TI DIGITAL & CONSULTORIA nesses últimos quatro anos foi a empresa no
ramo de Automação Comercial que mais se destacou e cresceu no mercado em Ubá e
Região, isso se deve há alguns fatores que diferenciam a empresa. Um dos fatores
primordiais, explica o sócio Rafael Lopes Soares, “é o investimento frequente em
tecnologias de ponta, os constantes avanços tecnológicos estão sempre presente no
dia a dia da empresa”.
“Temos a solução completa para qualquer negócio: equipamentos, sistemas,
manutenção, desenvolvimento de software, entre outras, e tudo isso em um preço que
cabe no orçamento de qualquer negócio. O suporte ágil e qualificado também se
destaca junto aos clientes, com abordagens sempre transparentes e objetivas”, frisa
Luiz Sérgio.
Para uma empresa que atua nesse segmento é importante acolher o cliente desde o

primeiro contato pois quando se fala em implantar um sistema para a empresa é algo
que se torna muito complexo, gerando sempre muita resistência. “Nós da TI DIGITAL &
CONSULTORIA orientamos de forma clara, mencionamos quais os procedimentos para
implantação do sistema Emissor de Cupom Fiscal e/ou Nota Fiscal Eletrônica, quais
equipamentos atendem as reais necessidades do mesmo, treinamento,
acompanhamento mensal junto aos clientes de suas obrigações fiscais, o pós-venda e
uma parceria junta a contabilidade do mesmo, faz o cliente se sentir acolhido, e o que
então era um pesadelo, passa a ser um sonho real, onde há a diminuição do trabalho e o
grande aumento dos resultados”, finalizou Rafael Lopes Soares.
Aos clientes e
parceiros sempre dizemos
que: o sucesso deles é o
nosso compromisso e a
satisfação dos mesmos é a
nossa meta. Queremos
acima de tudo garantir
sempre suas conquistas.
Você que ainda não é um
cliente ou um parceiro,
diferencie-se logo, pois
você é único. Venha nos
conhecer e garanta seu
sucesso!
Equipe TI Digital & Consultoria
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A CONTABILIDADE E A GESTÃO EMPRESARIAL.
Em uma gestão empresarial, todos os processos estão ligados diretamente à
contabilidade, ou seja, todos os procedimentos relativos a administração
convergem na contabilidade e esta registra estes fatos, organizando-os. Desta
forma, considerando que a contabilidade tem informações sobre toda a
administração, porque não utiliza-las como ferramenta de gestão? Para que
isso aconteça, deverá haver uma aproximação entre o empresário e o seu
contador onde um deverá demonstrar suas necessidades e o outro irá
desenvolver recursos para suprir estas necessidades, respectivamente.
Diante do cenário econômico atual, a contabilidade deverá se fazer
presente na administração das empresas, pois estas, principalmente as
Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), são carentes de
informações, mesmo as básicas, relativo à rotinas importantes para uma
gestão, como controle de estoques, contas a pagar e receber, e principalmente
um fluxo de caixa, que é determinante para uma organização financeira.
Baseado neste aspecto a contabilidade associada a uma consultoria
vem minimizar os reflexos de procedimentos não planejados, contribuindo de
forma preventiva para que estas empresas consigam se organizar e passar a
enxergar os resultados de maneira
objetiva e clara, podendo com isso
planejar um investimento, pensar numa
estratégia de mercado, avaliar melhor
seus custos, determinar com precisão
seu preço de venda, podendo também
verificar a margem de lucro desejada.
A análise dos processos
administrativos deverá ser feita
juntamente com a contabilidade para que
as decisões sejam tomadas de maneira
segura com menor risco possível ou pelo
menos com risco calculado, sem
comprometer a continuidade do
empreendimento, portanto converse com
o seu contador, confie e valorize como se
Valmir Badaró
valoriza o melhor amigo

3021-2776
8404-1501

factor@factormarcas.com.br

Rua Nicola Campanha, 102 - Derminas

Damata

Consultoria Ambiental
(32) 3541-2907

(32) 8407-9440 / (32) 9801-6896
E-mail: damataconsultoria@gmail.com

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

Sistemas Contábeis e Gerenciais

Tel.: 32 3539-2400

Pça do Rosário, 168
Centro - Ubá - MG

(Contador e Consultor de empresas)
LCR Assessoria Contabil Ltda.

LINDISSEY E LEYSE

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

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

Escritório Mercúrio

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

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

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

Assessoria e Consultoria Contábil de Piraúba Ltda.
ascon@asconpirauba.com.br
www.asconpirauba.com.br
Tel./Fax: (32) 3573-1711
R. Adolfelim Corrêa, 34 - Centro - Piraúba-MG - CEP 36170-000
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Novas Alíquotas de Contribuição para o INSS sobre a Receita Bruta
Por Fernando Saadi

Auto, Vida, Saúde, Aluguel,
Empresa, Transportes, Frota,
Condomínio, Previdência.

Telefone: (32) 3531-4546
Email: bravo.seguros@hotmail.com

ENDEREÇO:
Praça São Januário, 190 - Lj 03
Ubá/MG

Pela Lei nº 13.161, publicada em 01.09.2015 foram
alteradas as alíquotas para a contribuição previdenciária
sobre a receita bruta. As novas contribuições são as
seguintes:
a) 3% para as empresas de transportes rodoviário,
ferroviário e metroviário, empresas de tecnologia da
informação (TI) e tecnologia da informação e
comunicação (TIC). Antiga alíquota 2%.
b) 4,5% para empresas hoteleiras e de construção
civil. Antiga alíquota 2%.
c)1,5% para empresas jornalísticas, de rádio e de
televisão, de transporte de cargas, transporte aéreo,
transporte marítimo de passageiros, operadores de
portos, calçadistas, produção de ônibus e de confecções.
Antiga alíquota 1%.
d) 2,5% para as demais empresas que recolhiam a
contribuição sobre a receita bruta na alíquota 1%,
incluindo setores varejistas e de fabricantes de
brinquedos.
e) 1% alíquota mantida para os setores carnes,
peixes, aves e derivados e para a fabricação de produtos
de padaria, como pães e biscoito.

Importante mudança trazida por esta Lei é que as
empresas poderão optar pelo recolhimento sobre a
Receita Bruta ou sobre a Folha de Salários, escolhendo a
que lhe for mais favorável.
A opção deverá ser feita em cada ano no recolhimento
da competência janeiro por meio do pagamento da
contribuição sobre a receita bruta ou sobre a folha de
salários, o que a empresa optar.
Porém essa opção é irretratável, valendo para todo o
ano calendário.
Excepcionalmente a Lei permitiu que as empresas
possam optar na competência novembro de 2015, por
um dos tipos (receita bruta ou folha de salários), valendo
esta opção apenas para as contribuições ano de 2015.
A vigência das novas alíquotas se dará em janeiro de
2016 e as empresas deverão fazer a opção pelo
recolhimento sobre folha de salários ou sobre receita
bruta.
*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
* 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

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

&

32

3451-1485

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

Cláudio Fernando de Souza

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

Assessoria Contábil

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

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

