
A Receita Federal publicou a que dispõe sobre aInstrução Normativa (IN) RFB nº 1.651
apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) referente ao exercício de
2016.

Quanto aos critérios de obrigatoriedade, estarão obrigados a apresentar a DITR a pessoa física ou
jurídica, exceto a imune ou isenta, proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título, inclusive
a usufrutuária, um dos condôminos, bem como um dos compossuidores. Também estarão obrigadas a
pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2016 e a data da efetiva apresentação da declaração,
perdeu a posse do imóvel rural, o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao
patrimônio do expropriante.

Inclui-se entre os obrigados, aquele que, em relação ao imóvel rural a ser declarado, imune ou
isento, e para o qual houve alteração nas informações cadastrais correspondentes ao imóvel rural, ao seu
titular, à composse ou ao condomínio, constantes do Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir) e sem que esse fato
tenha sido comunicado à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins de alteração no Cafir.

A DITR deverá ser apresentada no período 22 de agosto a 30 de setembro de 2016, pela Internet,
mediante utilização do programa de transmissão Receitanet e a comprovação desta apresentação será feita
por meio de recibo gravado após a sua transmissão, em disco rígido de computador ou em mídia removível
que contenha a declaração transmitida, cuja impressão deve ser realizada pelo contribuinte. Caso o
contribuinte apresente a DITR fora do prazo, este estará sujeito à aplicação de multa de 1% (um por cento) ao
mês-calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido, não podendo seu valor ser
inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Fonte: Receita Federal do Brasil
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Fundada há mais de 30 anos pelo
saudoso contador Andre Vaneli ,
pioneiro na área contábil no município
de Rodeiro a Sercon Assessoria
Contábil . Nos meados de 1987 se
juntaria ao André Vaneli o também
contador Vanilo Geraldo de Paiva ,
formando assim uma parceria de quase
30 anos .

Atualmente a Sercon Assessoria
Contábil Ltda , é constituída pelos
sócios Vanilo Geraldo de Paiva e Diogo
Vaneli (f i lho do André Vaneli),

p r o f i s s i o n a i s d e d i c a d o s e
comprometidos com a profissão , a
empresa e seus clientes.

A área de atuação da Sercon
Assessoria Contábil compreende não
só em Rodeiro mas também em cidades
como Ubá, Juiz de Fora, Pirauba ,
Leopoldina, I tamarat i de Minas,
Barbacena, Conselheiro Lafaiete,
Congonhas, Carandaí, Além Paraiba ,
Rio Novo, Descoberto, Bicas, Mar de
Espanha, São João Nepomuceno,
Espera Feliz e dentre outras.

Publicação trimestral da classe contábil
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Os contabilistas Diogo Vanelli e Vanilo de Paiva (Sercon Assessoria Contábil)

DITR 2016

SERCON ASSESSORIA CONTÁBIL:
Referência em gestão em toda região

Praça Correia Dias , 05 – Centro – Visc. do Rio Branco - MG

Tel.: (32) 3551-2977

Tel. (32) 3532-4444

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

“Consolidando Credibilidade no setor que atua”

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

Tel.: (32) 3532-2215

ASSESSORIA CONTÁBIL
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Dicas Breve Relato:

Os contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) com débitos em aberto ganharam nova oportunidade de regularizar sua situação. Publicado
no Diário Oficial de Minas Gerais, o /2016 abriu a segunda fase do ProgramaDecreto 47.020
Regularize, iniciativa conjunta da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) e Advocacia Geral do
Estado (AGE), que proporciona descontos de até 50% do débito para quitação à vista. O pagamento
também poderá ser parcelado com descontos e opções de prazos que variam de dois a 60 meses.

O novo decreto retornou com a possibilidade de pagamento utilizando créditos
acumulados do ICMS, opção que havia sido encerrada em dezembro do ano passado. Dessa vez,
as empresas interessadas em utilizar esse recurso têm até o dia 31 de outubro para aderir ao
programa.

Continuam valendo os demais benefícios previstos no Programa Regularize, instituído em
agosto do ano passado, como parcelamentos e descontos para pagamentos de outros tributos em
débito, como IPVA, ITCD e taxas.

Para participar do Programa Regularize, o contribuinte interessado deve protocolar o
requerimento na Administração Fazendária de seu município, optando pelo pagamento à vista ou
parcelado.

Mais informações sobre o Programa Regularize podem ser obtidas no site da Secretaria
de Estado de Fazenda http://www.fazenda.mg.gov.br/regularize/index.html-

Administração Fazendária de Ubá
afuba@fazenda.mg.gov.br

30/11/2015 – S/A (todos os atos), Cooperativa (alteração e extinção) e Balanço (todos
os tipos jurídicos) IMPLANTADO;

07/03/2016 - Livros Contábeis Digital (todos) IMPLANTADO;
01/09/2016 – Alterações de EPP;
03/10/2016 – Alterações de ME;
01/11/2016 – Extinções para todos os tipos jurídicos, incluídos as enquadradas como

ME ou EPP;
05/12/2016 – Constituição para todos os tipos jurídicos, exceto S/A

a) No registro digital não precisará de anexar o
DAE, Consulta de Viabilidade e DBE.

b) No livro digital não prevalecerá o número de
500 folhas ou 1.000 páginas e sim o
tamanho do arquivo de no máximo 10 MB
anexado.

c) No registro digital como no livro digital,
atenção, quando você recebe email que o
seu protocolo encontra-se pendente, já esta
contando o prazo de 30 dias para o retorno
de pendência. Passando o prazo do retorno
dos 30 dias, o serviço sofre nova taxação.

d) Para sanar dúvidas sobre pendências de
processo, a Jucemg disponibiliza o e-mail
exigenciasrd@jucemg.mg.gov.br

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

SEF lança 2ª fase do Programa RegularizeProcedimento de extinção de empresas é realizado
de forma integrada na Jucemg

Para realizar o procedimento, é necessário:
» Preencher a Coleta Web, programa responsável por gerar documentos do

CNPJ.

» Após a liberação do DBE, acessar o Portal de Serviços da Jucemg e selecionar
o sistema Integrador para gerar novo Requerimento de Empresário (REMP).

» Informar a natureza jurídica 213-5, o ato 003, e os números do CadSinc
Recibo (MG) e do CadSinc Identificador (número do CNPJ), disponíveis no
Código de Acesso do DBE. O Integrador gera o REMP, a capa de processo, o
checklist e o Documento de Arrecadação Estadual.

Os empresários que são enquadrados como Micro Empresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem apresentar o processo de forma física
em uma das unidades de atendimento da Jucemg, até o dia 31/10/2016. Após a
data, somente serão aceitos documentos enviados de forma digital.

Os empresários que não são enquadrados como ME ou EPP devem
obrigatoriamente, apresentar a documentação pelo Registro Digital, com envio
eletrônico dos documentos assinados digitalmente através de Certificado Digital.

Quando o documento de extinção é aprovado pela Jucemg, o CNPJ é
automaticamente cancelado, bem como a inscrição estadual, se houver.



E-mail: sao.carlo@uol.com.br
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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
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Essa questão do agendamento prévio
obrigatório para o atendimento presencial de serviços
relacionados às Pessoas Jurídicas - PJ - está sendo
tratada pela Receita Federal do Brasil - RFB há algum
tempo, em todo o País. Em Ubá, através da portaria
DRF/JFA nº 43, de 27 de maio de 2016, para os serviços
relativos às Pessoas Jurídicas, a agência da RFB/Ubá
disponibil izou, no site da Receita, a grade de
agendamento com todos os serviços possíveis de
agendamento.

De acordo com o chefe da agência da RFB/Ubá,
Nilton Ganda Pinto, a agência de Ubá está atendendo
muitos serviços previamente agendados. “Aliás,
considerando todos os serviços atendidos, incluindo
Pessoas Físicas, esta agência ocupa
mensalmente a primeira ou segunda
posição em Minas Gerais, em número
de atendimentos”.

Ganda ressalta ainda que
todos os dias o contribuinte consegue
visualizar as vagas disponíveis para os
p r ó x i m o s 0 5 ( c i n c o ) d i a s . O
agendamento é fácil e garante o
atendimento sem filas. “ Vale lembrar
aos contadores e contribuintes em
geral que dezenas de serviços podem e
devem ser resolvidos na página da
Receita. Recomendo também que
antes de agendar, tente ser atendido
pelo site da Receita. Devemos adotar

essa cultura”, finaliza.
O contabilista Romerito Lodron (Romana

Contabilidade) da cidade de Astolfo Dutra, se diz satisfeito
com o serviço de agendamento prévio pelo site da Receita
de forma funcional mas sugere que o atendimento à
contabilistas de outras cidades uma exceção no
atendimento. “Muitas das vezes temos outras atividades
que precisam ser resolvidas de forma urgente em outros
órgãos que não necessitam de agendamento prévio e
atividades a serem resolvidas na Receita Federal, não
tendo a senha da receita, é necessário comparecer em
outra data na repartição. Esse fato, além de demandar
muito tempo onera nossa atividade com gastos de
deslocamento”.

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

ROCHA
CONTABILIDADE

de 1
6

97

E-mail: controcha@gmail.com

Tocantins
3574-1582

Piraúba
3573-1599

Agendamento Eletrônico na Receita Federal

Aba do site da receita federal onde realiza o agendamento prévio

Informamos que a obrigatoriedade de
transmissão da DeSTDA atinge o contribuinte
mineiro, conforme publicação do Decreto nº
46.931/15, com prorrogação para do dia
20/08/2016, dos fatos geradores ocorridos
de janeiro a junho do corrente ano (Ajuste
SINIEF nº 7/16). No entanto, com a
publicação do E-Comunicado nº 1/16 pela
Subsecretaria da Receita Estadual do Estado
de Minas Gerais, foi suspenso o prazo para
transmissão do DeSTDA pelos contribuintes
do Simples Nacional, em vir tude de
problemas operacionais.

Foi publicado no DOU de 25/08/2016
o Ajuste SINIEF nº 12/16 que o estado de
Minas Gerais, posterga a transmissão para o
dia 20/01/2017, em relação aos fatos
g e r a d o r e s o c o r r i d o s d e j a n e i r o a
novembro/2016

MINAS GERAIS - DeSTDA -
Prazo de Entrega - Suspensão

CONTABILIDADE LUCARELLI

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

TEL.: (32) 3532-1393

escol@escolnet.com.br

contabilidadecontabilidade

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

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

Centro - Ubá - Minas Gerais

contabilidadearaujoelino@yahoo.com.br

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

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

36180-000CEP

CRC MG/ : 6681/0

CONTABILIDADECONTABILIDADE

ARAÚJO LINO&ARAÚJO LINO&

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
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Diz o ,Decreto Nº 8.373/2014
da Presidência da República, que O
Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas, o eSocial, é um “instrumento
de un i f i cação da p res tação das
informações referentes à escrituração das
obrigações fiscais, previdenciárias e
trabalhistas”, que “tem por finalidade
padronizar sua transmissão, validação,
a r m a z e n a m e n t o e d i s t r i b u i ç ã o ,
constituindo um ambiente nacional”.

C o m a e s c r i t u r a ç ã o e
transmissão feita pelo eSocial, será
substituída a obrigação de entrega das
mesmas in fo r mações em out ros
formulários e declarações às quais o
empregador é submetido atualmente.

Anteriormente estava previsto
que a forma de preenchimento e a entrega
de formulários e declarações relativas aos
trabalhadores pelas empresas que tiveram
faturamento superior a R$ 78 milhões no
ano de 2014, mudaria a partir de setembro
de 2016, assim como também a resolução
estabelecia ainda que a par t ir da
competência Janeiro de 2017 os demais
empregadores – inclusive microempresas
e empresas de pequeno porte, como o
empreendedor individual com empregado,
o pequeno produtor rural, o contribuinte

individual equiparado à empresa e o
s e g u r a d o e s p e c i a l q u e p o s s u a
trabalhadores que lhes prestem serviços –
deveriam enviar as informações sobre os
seus empregados por meio do novo
sistema; e que os eventos relativos ao
ambiente de trabalho deveriam ser
enviados pelos demais empregadores
u t i l i z ando o eSoc ia l a pa r t i r da
competência Julho de 2017.

Porém, segundo informações
da assessoria de imprensa da Receita
Federal, o cronograma eSocial atualizado
“está sendo construído com as empresas
e deve ser liberado logo”. Mas não há
previsão de data para a divulgação dos
novos prazos. Sabe-se apenas que ele
será publicado em uma resolução do
Comitê Di re t ivo, composto pe los
secretários executivos dos ministérios
envolvidos.

Em entrevista publicada pela
RHevista RH no dia 1º de junho, José
Alberto Maia, coordenador do eSocial no
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, dá uma ideia do que é possível
esperar: “Podemos adiantar que os prazos
serão prorrogados em aproximadamente
um ano em relação ao cronograma atual”,
afirmou.

Segundo ele, não é possível

que os prazos iniciais sejam cumpridos
em razão das turbulências pelas quais o
país vem passando. O resultado será o
novo cronograma, que, de acordo com
Maia, está "praticamente fechado". Apesar
do atraso, a Receita Federal garante que o
projeto segue a pleno vapor, com etapas
de homologação ocorrendo.

Além das novas datas, uma
questão que tem provocado muitas
dúvidas é como ocorrerá a extinção de
formulários e declarações que não serão
mais necessários após a implantação do
eSocial. Segundo a assessoria de
imprensa da Receita Federal, antes de
entrar nesse tipo de detalhe, é necessário
espe r a r pe l a l i b e r ação do novo
cronograma de implantação do sistema.

F o n t e s : R e v i s t a R H
( 0 1 / 0 6 / 2 0 1 6 ) ;
https://blog.contaazul.com.

OpiniãoOpinião
Por: José Maurício de Paula

*Bacharel em Ciências

Contábeis pela - Faculdade EstadualFECEA

de Ciências Econômicas de Apucarana –

Apucarana/PR

CRC MG/ 078165/O-3

Fone: (32) 3531-0765

GRANDES OFERTAS
EDA COLCHÕES

MÓVEIS PAROPAS

GARANTIMOS MONTAGEM
ECOM RAPIDEZ QUALIDADE

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

Praça Armando Bigonha, 20 - Telefone: 3531-8770

Setembro de 2016

E - SOCIAL
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O planejamento tributário, antes visto como um instituto complexo e encarado com receio pelos
empresários brasileiros, tem atraído cada vez mais o interesse das empresas, em razão da elevada carga tributária
que assola a produção e o consumo de bens e serviços em nosso país. Abaixo, vários contabilistas aconselham
sobre o assunto:

“Um plano de negocio visa analisar cuidadosamente a viabilidade de um empreendimento. Uma das etapas
de grande importância na elaboração de um plano de negocio é a analise detalhada da opção tributaria. O
conhecimento da legislação por parte do contador poderá junto com empreendedor contribuir para escolha mais
favorável”.

Weverton Luis de Siqueira - Contador
“O contador participando da formulação do plano de negócios juntamente com o empresário é vital para o

sucesso da empresa. A contabilidade nada mais é do que o reflexo das rotinas de gestão diárias. O planejamento
tributário está estritamente ligado à formulação do plano de negócios. Um profissional com especialização tributária
poderá vislumbrar o regime tributário que possibilitará a empresa pagar o menor tributo possível atendendo às regras
tributárias”.

Lucas Feita Xavier - Contador
“Os empresários antes de constituírem uma empresa precisam ter em mãos um Plano de Negócio bem

detalhado. Toda empresa tem a necessidade de um planejamento tributário para estruturar o seu negócio da maneira
que melhor lhe pareça, procurando a diminuição dos custos de seu empreendimento, inclusive dos impostos.

Planejamento tributário é saúde para o bolso, pois representa maior capitalização do negócio, possibilidade
de menores preços e ainda facilita a geração de novos empregos, pois os recursos economizados poderão
possibilitar novos investimentos”.

Wellington Peron - Contador
“Hoje é fundamental a participação do contador na formulação de um plano de negócios. O planejamento

tributário é uma necessidade hoje para que o empreendimento tenha sucesso, pois em um mercado tão competitivo e
globalizado, caso a empresa faça uma opção tributária mais onerosa ou não recolha algum tributo com a alíquota
mais vantajosa, o seu produto pode se tornar mais caro ou não gerar a lucratividade necessária para a continuidade
da empresa e até mesmo inviabilizar o negócio”.

Alex Camillotto - Contador

A importância do planejamento
tributário nas empresas

www.redegescon.com.br

Rua XV de Novembro, 319
Centro - Ubá/MG

Descontos especiais associados
do Breve Relato!

Descontos especiais associados
do Breve Relato!

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

(32) 3551-2707

Assessoria Contábil

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 LEYSEELINDISSEY LEYSEE

contabilidadesn@hotmail.com

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

Telefone: (32) 3532-2682
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Mais uma parceria foi concretizada com a AR
Resolution/Ubá. A Associação Comercial e Industrial de Rio
Pomba abriu suas portas para que pudesse realizar os
atendimentos de certificação digital, tornando mais fácil à
acessibilidade dos empresários ao serviço.

O contador Márcio Lino (Araújo & Lino
Contabilidade), afirma que esta modalidade de atendimento
que a AR Resolution/Ubá realiza nas cidades todos saem
ganhando. “Já estava muito satisfeito com os atendimentos
em Ubá, agora com o atendimento coletivo em Rio Pomba
temos mais satisfação ainda”, comentou.

AR Resolution/Ubá já está
atendendo em Rio Pomba

Lembra-se de quando dissemos que a seria mais um requisito debiometria
segurança para o Certificado Digital? Pois bem, o grande dia chegou: desde ontem, dia
15 de agosto, a coleta da biometria facial e das impressões digitais vem sendo
implantada nos postos de emissão.

Agora, toda vez que for emitir ou renovar um certificado, essa coleta será feita
para garantir maior proteção a você e/ou sua empresa. Assim, cada certificado se torna
único, com menor risco de fraude.

Biometria na emissão do
Certificado Digital já está valendo

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

(32) 3531-3456 / (32) 99113-1613�

� Dedetização geral em indústrias;
Residências (produtos totalmente inodoro);�

Comércio em geral para combate e prevenção a insetos rasteiros;�

Descupinização em geral (solo, madeira, alvenaria e barreira química);�

Limpeza de caixa d’água;�

Repelente para pássaros;�

Desratização (combate a ratos, camudongos e ratazanas).�

ATENDIMENTO

24 HORASATENDIMENTO

24 HORAS

brunoextermin@yahoo.com.br

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO POR TÉCNICOS QUALIFICADOS E TREINADOS NA EMPRESA

Desde 1997
Cuidando do seu patrimônio!

Técnica exclusiva
sem sair de casa

GARANTIA TOTAL DO SERVIÇO



Fundada há mais de 30 anos pelo saudoso contador Andre Vaneli , pioneiro na área contábil
no município de Rodeiro a Sercon Assessoria Contábil . Nos meados de 1987 se juntaria ao André
Vaneli o também contador Vanilo Geraldo de Paiva , formando assim uma parceria de quase 30 anos
.

Atualmente a Sercon Assessoria Contábil Ltda , é constituída pelos sócios Vanilo
Geraldo de Paiva e Diogo Vaneli ( filho do André Vaneli ) , profissionais dedicados e comprometidos
com a profissão , a empresa e seus clientes.

Em março de 2016 a Sercon Assessoria Contábil inaugurou suas novas e modernas
instalações , contando com uma equipe de 17 profissionais altamente qualificados, atuando em
diversos departamentos como : Pessoal , fiscal , contábil , financeiro e jurídico, para atender
nossos clientes / parceiros e colaboradores, de maneira clara e eficiente

De acordo com o advogado e sócio administrador da Sercon, Diogo Vaneli, “a relação
entre a Sercon e nossos clientes é pautada pela confiança mútua. O estreito relacionamento
fortalece, solidifica e garante um trabalho duradouro e eficiente ao longo do tempo”.

A área de atuação da Sercon Assessoria Contábil compreende não só em Rodeiro mas
também em cidades como Ubá, Juiz de Fora, , Pirauba , Leopoldina, Itamarati de Minas, Barbacena,
Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Carandaí, Além Paraiba , Rio Novo, Descoberto, Bicas, Mar de
Espanha, São João Nepomuceno, Espera Feliz e dentre outras.

Segundo o contabilista e sócio diretor da Sercon, Vanilo Paiva, a função do profissional
contábil sempre esteve e estará vinculada às necessidades da sociedade que evoluem a partir do
desenvolvimento dos negócios empresariais. “Dessa forma, o profissional contábil deve estar em
constante evolução apresentando atributos importantes para o exercício da profissão. O profissional
da Contabilidade deve possuir a função de orientar ao invés de simplesmente registrar os fatos
ocorridos, oferecendo opiniões e direcionamento sobre os negócios da empresa”, salientou Vanilo.

Ainda segundo Vanilo a profissão contábil está passando por um momento de transição
onde a fase mecânica foi substituída pela técnica e, atualmente, pela fase da informação. “Como em
qualquer outra profissão , há espaço para todos . Os mais comprometidos com a profissão ,
estudiosos , dedicados , com certeza vão estar entre os melhores”, relatou.

Na filosofia da Sercon Assessoria Contábil vale destacar que cabe ao contador realizar
registros, escriturações e demonstrações contábeis, analisar balanços, intermediar o
relacionamento fisco-contribuinte e, principalmente, prestar ASSESSORIA CONTÁBIL , ponderando
os dados da empresa , através de um planejamento tributário , fazendo projeções para auxiliar
efetivamente o empreendedor nas tomadas de decisões , a optar acertadamente pelo regime mais
adequado para o seu tipo de negócio, e assim reduzir a sua carga tributária de acordo com as
previsões legais.

Em mensagem aos seus clientes, a diretoria e colaboradores se sente honrada, não só
pela preferência dos serviços executados como também pela confiança e credibilidade.
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Avaliação psicossocial

SERCON ASSESSORIA CONTÁBIL: Referência em gestão em toda região
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Tel.: 3539-240032Tel.: 3539-240032

Pça do Rosário, 168

Centro - Ubá - MG

Sistemas  Contábeis  e  Gerenciais

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

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

E-mail: damataconsultoria@gmail.com

DamataDamata
Consultoria Ambiental

(32) 3541-2907

3021-2776

8404-1501 factor@factormarcas.com.br

Rua Nicola Campanha, 102 - Derminas

Setembro de 2016

Todos os partidos políticos e
candidatos (inclusive vices e suplentes)
estão obrigados a prestar contas à Justiça
Eleitoral a respeito da movimentação
financeira de suas campanhas eleitorais.

Os candidatos são responsáveis
pelas suas contas (arrecadação e gastos),
mas devem indicar uma pessoa de sua
confiança para realizar a administração
financeira da campanha - um contador, no
qual assina. Há, ainda, a necessidade de
constituir um advogado.

Este administrador/contador,
será solidariamente responsável pela veracidade das informações financeiras e contábeis
apresentadas à Justiça Eleitoral, devendo ambos assinar a prestação de contas.

A Resolução do TSE para as eleições 2014 falava em necessidade de assinatura do
candidato e do profissional de contabilidade na prestação de contas e foi mantido para as
Eleições 2016

Durante a campanha, é exigida a apresentação de prestação de contas parcial. Para
as eleições 2016, ela deverá ser entregue no período de 09 a 13 de setembro de 2016. A
prestação de contas final, deverá ser apresentada até o dia 01.11.2016. Para aqueles que
disputarem o 2º turno, este prazo fica prorrogado até o dia 29.11.2016.

MUITO IMPORTANTE:
- Recibos eleitorais: Apesar de sempre ter sido exigido, a Resolução traz expressa a

necessidade de se emitir recibos eleitorais para recebimento de qualquer doação de campanha
(em dinheiro ou estimáveis em dinheiro).

- Doações estimáveis em dinheiro: Incrivelmente foi mantida a regra que exige que a
doação estimável em dinheiro, realizada por terceiros, seja fruto de seu próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso de bens permanentes, consta na Resolução que estes
deverão integrar o patrimônio do doador.

- Despesas de pequeno valor: Nas Eleições de 2012 foi instituída a possibilidade de
pagamento em dinheiro das despesas consideradas de pequeno valor. Esta possibilidade foi
mantida em 2014 e também agora para 2016.

Para isso, os candidatos a Prefeito e Vereador poderão constituir um Fundo de Caixa
de até R$ 2.000,00. Para os candidatos há a exigência extra de que os valores do fundo de caixa
não ultrapassem 2% do limite de gastos da candidatura.

Consideram-se de pequeno valor as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de R$ 300,00 (trezentos reais).

Sebastião VieiraSebastião Vieira

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

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

Como fazer a prestação de
contas eleitoral?

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

Contabiliza

Assessoria e Consultoria Contábil de Piraúba Ltda.

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

ascon@asconpirauba.com.br
www.asconpirauba.com.br
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O país vem enfrentando uma
g r a v e c r i s e e c o n ô m i c a s e m
precedentes, sendo que um dos
principais motivos é a fal ta de
credibilidade das instituições e o
impacto da deflagração de operações
como a Lava Jato em empreendimentos
do Governo Federal, que tem refletido
em todos os setores da sociedade. O
reflexo direto é sentido no comércio de
um modo geral pela redução do
consumo de bens duráveis e pelo
a u m e n t o d o s p r e ç o s d e b e n s
essenciais.

Nesse senário de crise, é
importante que o empresário busque
assessoria técnica e responsável, para
que, através de métodos de gestão bem
aplicados seja possível superar a crise,
ou mesmo assumir o risco sem
comprometer seu negócio, visando
ainda a proteção do patrimônio pessoal
adquirido com anos de trabalho.

No Brasil, existe uma cultura
equivocada de que o negócio deve
funcionar a qualquer preço, com

i n v e s t i m e n t o s d e r i s c o e
comprometimento com instituições
bancárias, esse fato é reflexo de maioria
das empresas serem familiares. Porém
a prioridade, segundo a legislação
brasileira em caso de problemas
f inance i ros é o pagamento de
funcionários, seguido por impostos,
fornecedores e somente após, o
pagamento de instituições bancárias.

O m e d o d e t e r o n o m e
negativado em cadastros de proteção
ao crédito leva o empresário a se
submeter à realização de acordos que
na maioria das vezes são inexequíveis,
com juros abusivos e aquisição de
produtos bancários como título de
capitalização e seguros, que são
considerados pela jurisprudência como
“ venda casada”.

Para minimizar esses impactos,
a legislação brasileira prevê inúmeros
mecanismos de proteção, que vão
d e s d e a r e e s t r u t u r a ç ã o
fiscal/contábil/tributária, regimes de
tributação, parcelamentos especiais

(REFIS), passando por ações de revisão
de contratos bancários, ou mesmo com
pedidos de recuperação judicial para
suspensão e programação dos
pagamentos das dívidas da empresa.

O c o m p r o m e t i m e n t o d o
patrimônio pessoal está diretamente
l igado ao tempo de reação do
empresário, pois quanto mais tarde
forem adotadas as medidas permitidas
pela lei, maior o nível de endividamento
e o risco.

Portanto, o empresário deve
agir adequando o seu negócio à nova
realidade, para mantê-lo funcionando e
não esperar que algum milagre
aconteça.

Fe r n a n d o A . P. S a a d i é
Advogado Tributarista e Sócio do
E s c r i t ó r i o S a a d i A d v o g a d o s
Associados

Pós-Graduado em Direi to
Empresarial pela FGV – Fundação
Getúlio Vargas

Setembro de 2016

O QUE FAZER PARA MANTER SEU NEGÓCIO EM MOMENTOS DE CRISE

*por Fernando Saadi

www.pmrassessoria.com.br

Consultor/ Contador responsável

Paulo Marcos Marques Roque

Praça da Independência,  515

Sala 201 – Centro - Ubá

Telefone: 32 3528-4050
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Miraí/MG - Tel.: 32 3426-1274
Rio Pomba/MG - Tel.: 32 3571-1444

Contabilidade

Consultoria Empresarial

Planejamento Tributário

Wilian Aurélio de Oliveira
Contador - / 60.611CRC MG

(32) 3541-1891

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

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

Romana

�

ORCOL
Contabilidade

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

E-mail: orcol@orcol.com.br

Daniela Soares de Souza Lima

Contabilidade com Credibilidade

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

Tel: (32) 3551 - 3353

Auditar eletronicamente os arquivos do SPED traz inúmeras vantagens para os profissionais da

contabilidade. Além de reduzir riscos no envio das informações ao Fisco, eles têm mais tempo para dedicar

a atividades produtivas, gerando mais receita para o escritório. O novo Prosoft Auditor Fiscal conta com

tecnologia de última geração e audita com muita agilidade arquivos do SPED, efetuando análises

estruturais e complexos cruzamentos fiscais.

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

* Contabilidade

* Aberturas de Firmas

* Imposto de Renda

MATRIZ:
CEP - 36.520.000 -

FILIAL:
CEP MG- 36.555.000 - Ervália - - Tel./Fax: (32) 3554-1126 / 3554-1628CEP MG- 36.555.000 - Ervália - - 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


