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Ciclo de Palestras Schimitt Auditores 

Dando seguimento ao ciclo de palestras da 
Schimitt Auditores no sentido de esclarecer 
sobre o direito das empresas de recuperar o 
PIS/COFINS não cumulativos pagos a maior 
nos últimos cinco anos,  nosso Diretor,  Sr. 
Valtur Machado Schimitt, proferiu palestra 
no último dia 26 de novembro no Hotel Mari-
na All Suites, no Rio de Janeiro, aos associa-
dos da ALBRAE (Aliança Brasileira de Advo-
gados Empresariais), a convite do escritório 
de advocacia Lima Moreira, de Fortaleza, 
sucessor do escritório do Dr. Cid Marconi, em 
virtude do mesmo ter sido nomeado Desem-

bargador do TRF da 5º Região. 

O atual cenário econômico, com aumentos 
de impostos e retração do consumo, a redu-
ção da carga tributária é uma das possibili-
dades de melhorar a situação financeira das 
empresas. 

Segue Link da Palestra: https://

www.youtube.com/watch?

v=O3wogiYsjDU  
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Alterações na Escrituração Contábil Digital (ECD) e Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 
Prazos de Entrega e Obrigatoriedade Imunes e Isentas ( IN 1.594 e 1.595/2015) 

Foram publicadas as Instruções Normati-
vas RFB n° 1.594/2015 e 1.595/2015, alte-
rando regras da Escrituração Contábil 
Digital (ECD) e da Escrituração Contábil 
Fiscal (ECF), respectivamente. 

Escrituração Contábil Digital (ECD) 

As principais alterações são as seguintes: 

a) a obrigatoriedade da entrega da ECD 
para as pessoas imunes e isentas que 
devem apresentar a EFD-Contribuições e 
as Sociedades em Conta de Participa-
ção (SCP) é somente para os fatos gera-
dores ocorridos até 31.12.2015; 

b) o prazo anual de entrega passa a ser 
até o último dia útil do mês de maio do 
ano seguinte ao ano-calendário a que se 
refira a escrituração, permanecendo este 
prazo caso ocorra situação especial de 
extinção, cisão parcial, cisão total, fusão 
ou incorporação, nos meses de janeiro a 
abril; 

c) a partir de 2016: 

1 - estão obrigadas à entrega as pessoas 
jurídicas imunes e isentas obrigadas a 
manter escrituração contábil que apu-
rem PIS, COFINS, Contribuição Previdenci-
ária sobre a receita e PIS sobre a folha de 
pagamento, cuja soma no ano-

calendário (ou proporcional ao período 
referido) seja superior a R$ 10.000,00, ou 
que tenham auferido receitas, doações, 
incentivos, subvenções, contribuições, 
auxílios, convênios e ingressos assemelha-
dos, cuja soma seja superior a R$ 1,2 mi-
lhão; 

2 - a obrigação da entrega aplica-se, 
também, às pessoas jurídicas que tribu-
tam no lucro presumido que mantenham 
escrituração contábil nos termos da legis-
lação comercial; 

3 - as Sociedades em Conta de Participa-
ção (SCP) que se enquadrarem nas con-
dições dos itens 1 e 2 e estiverem no regi-
me de lucro real ou de lucro presumido 
que distribua lucros isentos de IRRF, con-
forme regra do inciso II do art. 3° da IN 
RFB n° 1.420/2013, devem apresentar a 
ECD como livros próprios ou livros auxilia-
res do sócio ostensivo. 

As regras previstas na alínea “c” não se 
aplicam às empresas optantes pelo Sim-
ples Nacional, aos órgãos públicos, às 
autarquias, às fundações públicas, e às 
pessoas jurídicas inativas. 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

As principais alterações são as seguintes: 

a) o prazo anual de entrega passa a ser 

até o último dia útil do mês de junho do 
ano seguinte ao ano-calendário a que se 
refira a escrituração, permanecendo este 
prazo caso ocorra situação especial de 
extinção, cisão parcial, cisão total, fusão 
ou incorporação, nos meses de janeiro a 
maio; 

b) na apresentação da ECF, a partir de 
2016 ,  de ve se r  ap re se ntado 
o Demonstrativo de Livro Caixa para as 
empresas tributadas no lucro presumido 
que optarem pelo Livro Caixa e cu-
ja receita bruta no ano seja superior a R$ 
1,2 milhão; 

c) as pessoas jurídicas imunes e isen-
tas que não tenham sido obrigadas a 
entregar a EFD-Contribuições, nos termos 
da IN RFB n° 1.252/2012, passam a 
ser obrigadas à entrega da ECF, em rela-
ção a fatos gerados ocorridos em 2015, 
em decorrência da revogação do inciso 
IV do § 2° do art. 1° da IN RFB n° 
1.422/2013.  

 

Fonte: DOU  03/12/2015. 

O Ajuste Sinief nº 2/2009 foi alterado pelo 
ato em fundamento. Com isto, os contri-
buintes de ICMS e IPI apenas iniciam o 
envio do bloco K da EFD (ICMS/IPI), a 
contar de 1º.01.2017, conforme critérios 
previamente estabelecidos. 

O novo cronograma prevê o início de 
obrigatoriedade: 

a) em 1º.01.2017: 

a.1) para os estabelecimentos industriais 
classificados nas divisões 10 a 32 da Clas-
sificação Nacional de Atividades Econô-
micas (CNAE) pertencentes a empresa 

com faturamento anual igual ou superior 
a R$ 300.000.000,00; 

a.2) para os estabelecimentos industriais 
de empresa habilitada ao regime adua-
neiro especial de entreposto industrial sob 
controle informatizado (Recof) ou a outro 
regime alternativo a este; 

b) em 1º.01.2018, para os estabelecimen-
tos industriais classificados nas divisões 10 
a 32 da Classificação Nacional de Ativi-
dades Econômicas (CNAE) pertencentes 
a empresa com faturamento anual igual 
ou superior a R$ 78.000.000,00; 
 

c) em 1º.01.2019, para os demais estabe-
lecimentos industriais; os estabelecimen-
tos atacadistas classificados nos grupos 
462 a 469 da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) e os esta-
belecimentos equiparados a industrial.  

 

Fonte: Ajuste Sinief nº 13/2015 - DOU de 
15.12.2015 . 

ICMS - Prorrogada a exigência de envio do bloco K da EFD (ICMS/IPI)  
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 A Lei nº 13.204/2015, em referência, resul-
tante da conversão, com emendas, da 
Medida Provisória nº 684/2015, alterou 
diversos dispositivos da legislação federal. 

Entre as alterações ora introduzidas, des-
tacamos as seguintes: 

a) a qualificação como organização da 
sociedade civil de interesse público 
(Oscip) concedida às pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, desde 
que os respectivos objetivos sociais e nor-
mas estatutárias atendam aos requisitos 
instituídos pela Lei nº 9.790/1999, observa-
do, em qualquer caso, o princípio da 
universalização dos serviços, no respecti-
vo âmbito de atuação das organizações, 
somente será conferida às pessoas jurídi-
cas de direito privado, sem fins lucrativos, 
cujos objetivos sociais tenham pelo me-
nos uma das finalidades, entre outras, de 
atuar com estudos e pesquisas para o 
desenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas 
à mobilidade de pessoas, por qualquer 
meio de transporte (Lei nº 9.790/1999, art. 
3º, XIII); 

b) para efeito de apuração do lucro real 
e da base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro (CSL), poderão ser 
deduzidas as doações efetuadas à enti-
dade beneficiária organizada sob a for-
ma de sociedade civil, conforme a Lei nº 
13.019/2014, desde que cumpridos os 
requisitos previstos nos arts. 3º e 16 da Lei 

nº 9.790/1999 (qualificação de Oscip), 
independentemente de certificação 
(anteriormente a dedução das doações 
estava prevista até o limite de 2% do lu-
cro operacional da pessoa jurídica, antes 
de computada a sua dedução, efetua-
das a entidades civis, legalmente consti-
tuídas no Brasil, sem fins lucrativos, que 
prestem serviços gratuitos em benefício 
de empregados da pessoa jurídica doa-
dora, e respectivos dependentes, ou em 
benefício da comunidade onde atuem, 
observadas as regras estabelecidas no 
referido dispositivo); 

c) para efeito do disposto no art. 150, I, 
"c", da CF/1988, considera-se imune a 
instituição de educação ou de assistên-
cia social que preste os serviços para os 
quais houver sido instituída e os coloque à 
disposição da população em geral, em 
caráter complementar às atividades do 
Estado, sem fins lucrativos. Nesse sentido, 
para o gozo da imunidade, as referidas 
instituições estão obrigadas a atender, 
entre outros, ao requisito de não remune-
rar, por qualquer forma, seus dirigentes 
pelos serviços prestados, exceto no caso 
de associações, fundações ou organiza-
ções da sociedade civil, sem fins lucrati-
vos, cujos dirigentes poderão ser remune-
rados, desde que atuem efetivamente na 
gestão executiva e desde que cumpridos 
os requisitos previstos nos arts. 3º e 16 da 
Lei nº 9.790/1999, respeitados como limites 
máximos os valores praticados pelo mer-
cado na região correspondente à sua 
área de atuação, devendo seu valor ser 

fixado pelo órgão de deliberação superi-
or da entidade, registrado em ata, com 
comunicação ao Ministério Público, no 
caso das fundações; 

d) as entidades filantrópicas e sem fins 
lucrativos conveniadas ou contratadas, 
nos termos do § 1º do art. 199 da CF/1999, 
poderão aderir até 14.03.2016 ao Progra-
ma de Fortalecimento das Entidades Pri-
vadas Filantrópicas e das Entidades sem 
Fins Lucrativos que Atuam na Área da 
Saúde e que Participam de Forma Com-
plementar do Sistema Único de Saúde 
(Prosus), de que trata o art. 23 da Lei nº 
12.873/2013. 

Será uma nova oportunidade concedida 
às instituições que não conseguiram con-
cluir as exigências na primeira fase do 
Programa. Mas, muita atenção: serão 
apenas 3 meses para formalizar a ade-
são. Portanto, as entidades interessadas 
devem iniciar agora a preparação do 
processo, conforme previsto nos art. 23 a 
43 da Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 
2013. 

 

Fonte: Dou 15/12/2015. 

Tributos e Contribuições Federais - Convertida em lei, com emendas, a Medida Provisória nº 
684/2015  

Previdenciária – Empresas de transporte de passageiros têm redução de alíquota na desonera-
ção da folha de pagamento  

Através da Lei 13.202/2015, as em-
presas de transporte coletivo de 
passageiros, a seguir relacionadas, 
tiveram a alíquota de contribuição 
previdenciária sobre a receita bru-
ta reduzida de 3% para 2%. Portan-
to, para essas empresas, a opção 
pela desoneração da folha de 
pagamento passou a ser mais atra-
ente: 

a) empresas de transporte rodoviá-
rio coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, municipal, intermuni-
cipal em região metropolitana, 
intermunicipal, interestadual e in-
ternacional enquadradas nas clas-
ses 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0; 
 

b) empresas de transporte ferroviá-

rio de passageiros, enquadradas 
nas subclasses 4912-4/01 e 4912-
4/02 da CNAE 2.0; 

c) empresas de transporte metro-
ferroviário de passageiros, enqua-
dradas na subclasse 4912-4/03 da 
CNAE 2.0. 

Os efeitos da alteração de alíquo-
ta retroagem a 1º.12.2015.  

 

Fonte: Dou 09/12/2015. 
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ICMS - Foram alteradas as disposições do Convênio ICMS nº 93/2015, sendo fixada a fórmula de 
cálculo e cumprimento de obrigações acessórias  

O Convênio ICMS nº 93/2015 sofreu alte-
rações extremamente relevantes para 
todos os contribuintes que, a contar de 
1º.01.2016, estarão obrigados a recolher a 
diferença de ICMS devido aos Estados de 
destino por força da Emenda Constitucio-
nal nº 87/2015.  

Cláusula primeira Os dispositivos a seguir 
indicados do Convênio ICMS 93/15, de 17 
de setembro de 2015, passam a vigorar 
com as seguintes redações: 

 I - o § 1º da cláusula segunda: 

 “§ 1º A base de cálculo do imposto de 
que tratam os incisos I e II do caput é 
única e corresponde ao valor da opera-
ção ou o preço do serviço, observado o 
disposto no § 1º do art. 13 da Lei Comple-
mentar nº 87, de 13 de setembro de 
1996.”; 

Cláusula segunda Ficam acrescidos ao 
Convênio ICMS 93/15, de 17 de setembro 
de 2015, os seguintes dispositivos: 

 I - à clausula segunda: 

 a)     o § 1º-A: 

 “§1º-A O ICMS devido ás unidades fede-
radas de origem e destino deverão ser 
calculados por meio da aplicação das 
seguintes fórmulas: 

 ICMS origem = BC x ALQ inter 

ICMS destino = [BC x ALQ intra] - ICMS 
origem 

 Onde: 

BC = base de cálculo do imposto, obser-
vado o disposto no § 1º; 

ALQ inter = alíquota interestadual aplicá-
vel à operação ou prestação; 

ALQ intra = alíquota interna aplicável à 
operação ou prestação no Estado de 
destino.”; 

b) o §5º: 

“§ 5º No cálculo do imposto devido à 
unidade federada de destino, o remeten-
te deve calcular, separadamente, o im-
posto correspondente ao diferencial de 
alíquotas, por meio da aplicação sobre a 
respectiva base de cálculo de percentu-
al correspondente: 

I - à alíquota interna da unidade federa-
da de destino sem considerar o adicional 
de até 2% (dois por cento); 

II - ao adicional de até 2% (dois por cen-
to). 

II - a cláusula terceira-A: 

“Cláusula terceira-A As operações de 
que trata este convênio devem ser aco-
bertadas por Nota Fiscal Eletrônica – NFe, 
modelo 55, a qual deve conter as infor-
mações previstas no Ajuste SINIEF 07/05, 
de 30 de setembro de 2005.”; 

III - à cláusula quarta, os §§ 2º e 3º, pas-
sando o parágrafo único a ser renumera-
do como § 1º: 

“§ 2º O recolhimento do imposto de que 
trata o inciso II do § 5º da cláusula segun-
da deve ser feito em documento de arre-
cadação ou GNRE distintos.” 

§ 3º As unidades federadas de destino do 
bem ou do serviço podem, na forma de 
sua legislação, disponibilizar aplicativo 
que calcule o imposto a que se refere a 

alínea “c” dos incisos I e II da cláusula 
segunda, devendo o imposto ser recolhi-
do no prazo previsto no § 2º da cláusula 
quinta.”; 

IV – o § 5º à cláusula quinta: 

“§ 5º Na hipótese prevista no § 4º o contri-
buinte deve recolher o imposto previsto 
na alínea “c” dos incisos I e II da cláusula 
segunda no prazo previsto no respectivo 
convênio ou protocolo que dispõe sobre 
a substituição tributária.”. 

V - à cláusula sexta, o parágrafo único: 

“Parágrafo único. As unidades federadas 
de destino podem dispensar o contribuin-
te de obrigações acessórias, exceto a 
emissão de documento fiscal.”; 

Cláusula terceira Acordam os Estados e o 
Distrito Federal que até 30 de junho de 
2016: 

I – a inscrição no Cadastro de Contribuin-
tes do ICMS dar-se-á de forma simplifica-
da, ficando dispensada a apresentação 
de documentos; 

II – a fiscalização relativa ao descumpri-
mento das obrigações acessórias previs-
tas neste Convênio será de caráter exclu-
sivamente orientador, desde que ocorra 
o pagamento do imposto. 

Cláusula quarta Este convênio entra em 
vigor na data de sua publicação no Diá-
rio Oficial da União, produzindo efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2016. 

Fonte: Convênio ICMS nº 152/2015 - DOU 
de 15.12.2015 . 

Convênio ICMS 153, 11 de Dezembro de 2015  

Foi publicado ato que dispõe sobre a 
aplicação dos benefícios fiscais da isen-
ção de ICMS e da redução da base de 
cálculo de ICMS autorizados por meio de 
convênios ICMS às operações e às presta-
ções interestaduais que destinem bens e 
serviços a consumidor final não contribuin-
te do ICMS localizado em outra Unidade 
da Federação. 

Cláusula primeira Os benefícios fiscais da 
redução da base de cálculo ou de isen-
ção do ICMS , autorizados por meio de 
convênios ICMS com base na Lei Comple-
mentar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, 
celebrados até a data de vigência deste 
convênio e implementados nas respecti-
vas unidades federadas de origem ou de 

destino, serão considerados no cálculo do 
valor do ICMS devido, correspondente à 
diferença entre a alíquota interestadual e 
a alíquota interna da unidade federada 
de destino da localização do consumidor 
final não contribuinte do ICMS. 

§ 1º No cálculo do valor do ICMS corres-
pondente à diferença entre as alíquotas 
interestadual e interna de que trata oca-
put será considerado o benefício fiscal de 
redução da base de cálculo de ICMS ou 
de isenção de ICMS concedido na opera-
ção ou prestação interna, sem prejuízo da 
aplicação da alíquota interna prevista na 
legislação da unidade federada de desti-
no. 

§ 2º É devido à unidade federada de 

destino o ICMS correspondente à diferen-
ça entre a alíquota interna da unidade 
federada de destino e a alíquota interes-
tadual estabelecida pelo Senado Federal 
para a respectiva operação ou presta-
ção, ainda que a unidade federada de 
origem tenha concedido redução da 
base de cálculo do imposto ou isenção 
na operação interestadual. 

Cláusula segunda Este convênio entra em 
vigor na data da sua publicação no diário 
Oficial da União, produzindo efeitos a 
partir do dia 1ª de janeiro de 2016. 

 

Fonte: DOU 15/12/2015. 



A empresa pode solicitar o cancelamento 
de uma autenticação de um livro digital - 
ECD.  

Este cancelamento passa por um rito for-
mal, onde o controle efetivo do cancela-
mento está sob a gestão da RFB, para se 
evitar algum tipo de fraude. No processo 
a Junta Comercial acolhe o pedido enca-
minha ao DREI, que por sua vez retransmi-
te para a RFB. 

Esta orientação está na INSTRUÇÃO NOR-
MATIVA DREI Nº 11, DE 5 DE DEZEMBRO DE 
2013. 

Capítulo IV da Retificação e do Cancela-
mento do Termo de Autenticação. 

Art. 16.A retificação de lançamento feito 
com erro, em livro já autenticado pela 
Junta Comercial, deverá ser efetuada nos 
livros de escrituração do exercício em que 
foi constatada a sua ocorrência, observa-
das as Normas Brasileiras de Contabilida-
de, não podendo o livro já autenticado 
ser substituído por outro, de mesmo núme-
ro ou não, contendo a escrituração retifi-
cada. 

Parágrafo Único. Erros contábeis deverão 
ser tratados conforme previsto pelas Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade. 

Art. 17.Os termos de autenticação pode-
rão ser cancelados quando lavrados com 
erro ou identificado erro de fato que torne 
imprestável a escrituração. 

Parágrafo Único. Entende-se por erro de 
fato que torne imprestável a escrituração 
qualquer erro que não possa ser corrigido 
na forma do artigo precedente e que 
gere demonstrações contábeis inconsis-
tentes. 

Art. 18.O termo de cancelamento será 
lavrado: 

I - Na mesma parte do livro onde foi lavra-
do o Termo de Autenticação, no caso de 
livro em papel ou fichas; e 

II - em arquivo próprio, quando livro digi-
tal. 

Art. 19.O termo de cancelamento será 
lavrado por autenticador e conterá o 
número do processo administrativo ou 
judicial que o determinou. 

Art. 20.O processo administrativo poderá 
ser instaurado pela Junta Comercial ou 
por iniciativa do titular da escrituração. 

Parágrafo Único. Quando o cancelamen-
to for de iniciativa do titular da escritura-
ção e decorrer de erro de fato que a 
torne imprestável, deverá ser anexado, ao 
processo administrativo, laudo detalhado 
firmado por dois contadores. 

Art. 21.Identificado erro material a Junta 
Comercial enviará ofício ao Departamen-
to de Registro Empresarial e Integração, 
solicitando o cancelamento do Termo de 
Autenticação de livro digital, justificando 
claramente o motivo para o referido can-
celamento. 

Parágrafo Único. O DREI encaminhará ao 
gestor do SPED, na Receita Federal do 
Brasil, ofício com a solicitação deferida 
pela Junta Comercial contendo as infor-
mações do livro (Nome Empresarial, tipo 
de livro, nº de ordem e período a que se 
refere), para providências cabíveis. 

ECD - Cancelamento de Autenticação de Livro Digital 
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Foi publicada a Instrução Normativa RFB 
n° 1.599/2015, apresentando as regras 
para apresentação da DCTF a partir desta 
data, ou seja, fatos geradores ocorridos 
em dezembro de 2015, cuja entrega da 
DCTF ocorrerá em fevereiro de 2016. Esta 
instrução normativa é a reedição 
da Instrução Normativa RFB n° 
1.110/2010 que fica revogada. 

Dentre as regras, passam a ser obrigadas 
à entrega da DCTF as seguintes pessoas: 

a) entidades de fiscalização do exercício 
profissional (conselhos federais e regio-
nais), inclusive a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB); 

b) fundos especiais criados no âmbito de 
quaisquer dos Poderes da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, 
bem como dos Ministérios Públicos e dos 
Tribunais de Contas, quando dotados de 
personalidade jurídica sob a forma de 
autarquia; 

c) Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), inscritas no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) na condição de 
estabelecimento matriz; e 

d) ME e as EPP enquadradas no Simples 
Nacional que estejam sujeitas ao paga-

mento da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta (CPRB), nos termos 
dos artigos 7° e 8° da Lei n° 12.546/2011, 
para informar as referidas contribuições. 

A ME e a EPP, enquadradas no Simples 
Nacional, que tiverem que transmitir a 
DCTF devem assiná-la digitalmente, não 
se aplicando a dispensa prevista no artigo 
1° da IN RFB n° 969/2009, inclusive nos ca-
sos de extinção, incorporação, fusão e 
cisão total ou parcial . 

 

Fonte: DOU 14/12/2015. 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) 

Razão Auxiliar das Subcontas (RAS) 

O livro razão auxiliar das subcontas será 
implementado na ECD – Escrituração 
Contábil Digital, a partir de janeiro de 
2016. 

Portanto, as empresas obrigadas ao livro 
razão auxiliar, conforme Instrução Norma-
tiva RFB 1.515/2014, transmitirão o livro “Z” 
na ECD de 2016 (ano-calendário 2015). 

Outro detalhe: as empresas obrigadas a 
transmitir o livro razão auxiliar das subcon-

tas (deverá ser utilizado o livro “Z”) deve-
rão utilizar os livros “R” (diário com escritu-
ração resumida) ou “B” (balancetes diá-
rios e balanços) como principais, tendo 
em vista que o livro “G” (diário geral) não 
aceita livros auxiliares. 

Como exemplos de subcontas, teremos os 
saldos relativos ao FCont (como as que 
controlam os valores de participação 
societária). 

Importante: a pessoa jurídica optante que 

não tenha implementado o controle por 
subcontas em 1º de janeiro de 2015: 

I – deverá adicionar na determinação do 
lucro real as diferenças entre ativos e pas-
sivos (contabilidade societária x FCont) 
em 1º de janeiro de 2014, e 

II – não poderá excluir na determinação 
do lucro real as diferenças relativas a ati-
vos e passivos realizados. 
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Estamos no final de mais um ano, época em 
que nós paramos para somar as coisas boas 
que aconteceram em nossas vidas e a boa 
surpresa deste ano foi poder contar com 

mais um ano de apoio e contar com você co-
mo cliente.   Que neste Natal você possa ser 
feliz, que consiga tudo o que vem buscando, 

que seja uma noite de paz, repleta de surpre-
sas boas, de acontecimentos que ficarão mar-
cados em seu coração, porque o tempo passa 
e é com o passar do tempo que a gente conse-
gue definir o que é realmente bom na vida, 

saiba que estamos sempre e a sua disposição.   
Um feliz Natal e Ano Novo! 

 
Schimitt Auditores 


