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1- INTRODUÇÃO
Este Manual do Cliente visa informar o funcionamento do SISTEMA DE INFORMAÇÕES
GERENCIAIS E FISCAIS do ESCRITORIO CONTABIL ADVANCER e ESCRITÓRIO CONTABIL
ESPERANÇA.

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 5

2 - OBJETIVOS DESTE MANUAL
Os Escritórios Advancer e Esperança prepararam o presente manual para apresentação e
divulgação aos nossos Clientes.
Neste Manual nossos clientes passam a ser chamados de Empresa.
Este Manual que com o objetivo de:



Auxiliá-los no relacionamento com nossos Escritórios;



Apresentar os diversos aspectos práticos e teóricos que envolvem a nossa prestação de
serviços;



Estabelecer alguns procedimentos básicos no trato da documentação contábil e fiscal
processada;



Descrever de forma simples sobre alguns assuntos de natureza contábil, fiscal e
trabalhista;



Alertar sobre alguns cuidados que as Empresas devem tomar com relação a alguns
assuntos;



Orientar as Empresas sobre assuntos específicos de sua Empresa;



Orientar a Empresa como funcionam as rotinas Contábeis, fiscais e gerencias.

Os assuntos de natureza mais TÉCNICA não serão abordados neste manual.
Em nosso entendimento, este trabalho ajuda de forma significativa na racionalização dos serviços
que prestamos, aumentam o grau de controle interno das Empresas com benefícios para ambas as
partes.
Enfatizamos que os assuntos foram descritos de forma NÃO exaustiva e sempre que necessário,
as Empresas devem nos contatar para aprofundar a abordagem ou mesmo discutir sobre temas
eventualmente não contemplados na versão atual desse manual.
Esperamos que este trabalho seja de bastante utilidade para nossos Clientes.
Comentários e sugestões serão bem aceitos para o aprimoramento deste manual.
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3 - O ESCRITÓRIO
Entenda um pouco o funcionamento dos nossos Escritórios.

NOSSO NEGÓCIO: Oferecer soluções em serviços contábeis.

NOSSA MISSÃO: Oferecer serviços em contabilidade, gestão e tecnologia, auxiliando na tomada
de decisões.

NOSSA VISÃO: Ser líder no segmento de Contabilidade na Região Celeiro, com rentabilidade e
prosperidade.

NOSSOS COMPROMISSOS: Nosso conhecimento a disposição de seus negócios, Qualidade nos
Serviços, Confiança, Satisfação Profissional, Credibilidade, Comprometimento, Espírito de equipe,
Desenvolvimento Profissional, Rentabilidade, Ética Profissional, Inovação, Criatividade, Orientação
e Responsabilidade Social.
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4 - TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS
AVALIAÇÕES E CONSIDERAÇÕES PARA UMA
DECISÃO INTELIGENTE
No âmbito das organizações, podemos dizer que a terceirização é um processo pelo qual uma
Empresa contrata outra para desenvolver uma ou mais atividades que, por alguma razão, não lhe
interessa executar com seus próprios funcionários. Desse modo, a Empresa que terceiriza é a
"contratante" e a Empresa que executa é a "contratada".
Todos sabem que, atualmente, são raras as Empresas que não utilizam alguma forma de
terceirização de atividades, muito embora, em nosso país, o tema continue sendo polemizado e
controvertido.
Por mais que se busquem outros argumentos, o principal objetivo de um processo de terceirização
continua sendo a redução de custos e despesas, muito embora também se sustentem outros
objetivos tais como:

» ganhos de qualidade e produtividade;
» simplificação e/ou agilizar processo produtivo;
» foco na especialização e no uso racional do tempo; e
» maximização dos lucros e dos empregos.
Apesar das aparentes vantagens, a terceirização deve ser um processo a ser aplicado com muita
cautela. Certamente, muitos deverão lembrar-se de algum caso de terceirização mal sucedida.
Toda gestão desse processo deve ser feita com responsabilidade e competência, a fim de se evitar
aborrecimentos diversos, como desconhecimento da mão de obra, contratação de pessoas
inadequadas, reclamações e perdas financeiras das mais variadas formas.
A terceirização precisa estar em sintonia com os objetivos estratégicos da organização e uma
avaliação consistente - não apenas em relação à possível redução de custos - deve ser realizada.
Assim sendo, a Empresa deve considerar alguns aspectos relevantes que devem ser
criteriosamente avaliados e considerados:
1. Identidade da Empresa
Ao decidir implementar a terceirização contábil, é essencial conhecer profundamente o negócio e
distinguir suas áreas-chave, a fim de se evitar que determinadas atividades fundamentais para o
Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 8

sucesso do processo possam ser comprometidas e, além disso, contribuir para que a própria
organização venha a descaracterizar-se de tal forma que poderia levá-la à perda de sua própria
identidade.
2. Qualidade
A Empresa deve monitorar a Qualidade dos Serviços Prestados através de “CHEK UP” em
diversos livros, relatórios fiscais e contábeis e em todos os documentos da Empresa.
Não conferir os serviços prestados pelo Escritório é ruim para ambas as partes. E parece que os
gestores que partem para tal decisão não se apercebem dos riscos em que estão colocando seus
empreendimentos, pois o nível de treinamento e comprometimento dos funcionários envolvidos
nessas operações pode não ser o esperado pela Empresa.
3. Clima organizacional
Como é possível manter um clima organizacional equilibrado e consistente, quando uma
organização possui áreas importantes de seu negócio sob o comando de Empresas terceirizadas,
cujas práticas nem sempre se coadunam com aquelas reconhecidas e praticadas pela contratante?
Mesmo com todos os cuidados assumidos pela Empresa contratante, é grande o risco de ter
funcionários terceirizados desmotivados, os quais acabam contaminando o ambiente interno da
Empresa e gerando situações desconfortáveis em várias circunstâncias.
4. Terceirização de setores-chave
É mais comum do que se imagina a terceirização de áreas ou setores-chave.
Muito embora possam existir argumentos para justificar a prática, muitas vezes não são analisados
todos os aspectos. Aqueles que defendem esta prática, afirmam que as vantagens são maiores
que as desvantagens e os riscos são devidamente calculados e minorados em função de um
gerenciamento eficiente e eficaz.
5. Controle dos serviços terceirizados
Embora concordemos que um gerenciamento eficiente e eficaz seja essencial, só isso não basta. É
preciso ter um controle efetivo, que se inicia na definição e contratação da Empresa, com base:
» no conhecimento de suas experiências em outras organizações,
» nas práticas e políticas de recursos humanos (principalmente nos critérios utilizados no
recrutamento e seleção),
» no cumprimento pleno de todas as leis que envolvem a prestação de serviços,
» na solidez financeira e
» na avaliação de sua missão com organização responsável.
Infelizmente, na maioria das vezes, o principal critério na escolha de uma Empresa terceirizada
acaba sendo exclusivamente o preço e, no final, a decepção e o ônus geralmente serão muito
maiores.
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5 - CONTRATO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS
Os Clientes (Empresas) de nossos escritórios devem possuir Contrato de Prestação de Serviços.

O Código de Ética dos Contabilistas e as resoluções do CFC (Conselho Federal de Contabilidade),
prevêem que o valor dos serviços deve ser fixado previamente em contrato de prestação de
serviços, bem como a comprovação dos limites e extensões da responsabilidade técnica perante o
Empresa.

O contrato constitui um acordo de vontades entre as partes, destinado a estabelecer uma
regulamentação de seus interesses, em conformidade com a ordem jurídica.

Este Manual do Cliente faz parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis
que a Empresa assinou.

No transcorrer da apresentação deste manual

você encontrará diversos aspectos que

devem ser avaliados referente a nossa prestação de serviços.

Em contratando nossos serviços deverá seguir as ORIENTAÇÕES e NORMAS constantes
deste Manual.
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6 - HORARIO DE FUNCIONAMENTO
E ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO
Segundas as Sextas:

Horário: 7:30 as 12:00 – 13:30 as 17:30

Nesses horários todos os setores estão disponíveis para atendimento e serviços.
Para atendimento após as 17:30 é necessário combinar antecipadamente.

Sábado:

Não haverá expediente aos sábados.

Horário Extraordinário

O atendimento fora do horário normal deve ser previamente combinado e agendado considerando
a disponibilidade de tempo entre as partes.
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7 - ATENDIMENTO
Atendimento no Balcão:

No Balcão serão atendidos os Empresas que virem sem agendamento para situações simples que
não requerem maior sigilo ou análise.

O atendimento ao balcão destina-se basicamente a:



RECEBIMENTO DOS MOVIMENTOS



ENTREGA DE IMPOSTOS



RECEBIMENTO E ENTREGA DE LICITAÇÕES



ENTREGA RELATÓRIOS



ENCAMINHAMENTO PARA OS SETORES ESPECÍFICOS PARA O ATENDIMENTO



SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS



XEROX



FAX



PEQUENOS SERVIÇOS



ENCADERNAÇOES
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Atendimento com Prévio Agendamento:

O atendimento através de Prévio Agendamento é usado para assuntos mais complexos,
estratégicos, societários ou sigilosos e que regerem maior aprofundamento e análise.

Para tratar desses assuntos procure agendar por:

MSN: advancer.rogerio@hotmail.com









Telefone: 55-3522-2337

Home-Page: www.advancer.cnt.br

ou através de E-mail: advancer.rogerio@hotmail.com

Passe sempre as seguintes informações para agilizar e qualificar os serviços:



O horário



O assunto específico que deseja tratar



E qual a necessidade (urgente, importante)

Dessa forma o atendimento será muito mais produtivo e eficaz!
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8 - LOCAL DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

ESCRITORIO ADVANCER

Os serviços contábeis serão prestados em Três Passos, na Av. Julio de Castilhos, nº
1546, Centro, CEP 98.600-000, Telefone 55-3522-2337.

ESCRITORIO ESPERANÇA

Os serviços contábeis serão prestados em Esperança do Sul, na Av. Rio Branco, nº
1.330, Sala 03, Centro, CEP 98.635-000, Esperança do Sul, Telefone 55-3616-4196.
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9 - CONTATOS
A seguir, os telefones para contato:

ESCRITORIO ADVANCER

Telefone: 55-3522-2337 (Central Telefonica)

ESCRITORIO ESPERANÇA

Departamento

Telefone

Contato

Escritório Esperança

3616-4196

Simoni Ledur

Contabilidade e Consultoria

3522-2337

Rogerio
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10 - PRINCIPAIS ATIVIDADES DE
CADA DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Registro das Admissões, rescisões, folha de pagamento, cálculo e apuração de encargos
trabalhistas, atendimento a obrigações acessórias (Rais, Caged, Sefip, Dirf, etc.), arquivamentos e
demais assuntos trabalhistas e previdenciários.
CONTABILIDADE - CAIXA
Efetua os registros de pagamentos de despesas e pagamentos de contas a pagar, provisões de
Água, Luz, Telefone, Aluguel, Seguros, Consórcios e despesas não escrituradas pelos outros
setores.
CONTABILIDADE - BANCOS
Efetuam os registros das contas correntes bancárias, conciliação dos extratos bancários,
escrituração dos empréstimos, financiamentos, descontos de cheques, depósitos bancários,
cheques emitidos e devolvidos, débitos e créditos nas contas correntes bancarias. Solicita os
extratos bancários para as Empresa e bancos.
ESCRITA FISCAL - ICMS
Escrituração fiscal de ICMS, IPI e ISS, SPED PIS/COFINS, SPED FISCAL apuração de impostos,
registro de livros (entradas, saídas, apuração dos impostos, Inventário, ISS, termo de ocorrências,
etc.), atendimento a obrigações acessórias (Sintegra, GNS, GIA, GIA Modelo B, etc.), Registro,
Alteração e Baixa de Empresas na SEFAZ, arquivamento, AIDOF.
JUCERGS
Abertura e encerramento de Empresas junto JUCERGS, CARTORIO, OAB, alterações contratuais,
pesquisas e outros serviços correlatos.
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CONSULTORIA
Atendimento á Empresas no caso de dúvidas, orientações e esclarecimentos técnicos.
Suporte aos demais departamentos e Empresas.
CONTABILIDADE GERENCIAL E COMERCIAL
Processamento contábil com emissão de balancetes e balanços, emissão de relatórios gerenciais
(inclusive em outras moedas), emissão dos livros legais (Diário, Razão, Lalur, etc.) e preparação da
Declaração de Imposto de Renda,
Cadastros Bancários, Relatórios Gerenciais e Licitações.
FINANCEIRO
Processamento e recebimento dos boletos bancários, preparação de fluxo de caixa e resolução de
problemas da área.
Prestação de Serviços Bancários dos Escritórios.

RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO
Recepção e encaminhamento de pessoas e documentos, protocolo de documentos e atendimento
telefônico.
Entrega de documentos para as Empresa.
Controle na entrega e retirada de documentação, controle interno de Xerox cobráveis a Empresas.
Certidões negativas para Licitações.
IMPOSTOS DE RENDA
Preparação de guias de recolhimento de impostos, arquivamento, preparação e entrega das
obrigações acessórias (Dacon, DCTF, DIPJ, DCTF, SPED, etc.), e resolução de pendências junto
aos órgãos públicos.
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11 - RESUMO DE DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO SER
ENVIADOS MENSALMENTE AO
ESCRITORIO
A documentação deverá ser enviada em tempo hábil e de acordo com as
instruções a baixo, para atendimento dos prazos legais e convencionados.
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
 No caso de admissão, toda documentação solicitada para os registros conforme
Termo de Responsabilidade por Entrega de Documentos e Informações para
Admissão;
 Para Aumentos salariais – Comunicação por Escrito através de E-mail, Fax, MSN
(aprovados por Administrador ou Representante Legal);


Para o processamento mensal da Folha de Pagamento, enviar os cartões de
pontos e/ou folha de presença, comunicação de descontos por faltas e atrasos,
alterações que afetam o salário (como exemplo salário família etc.)

 Para Rescisões enviar PEDIDO DE DEMISSÃO ou AVISO PREVIO;
 Para Licenças enviar EXAME MÉDICO;
 Para Acidentes de Trabalho – Comunicar para o Escritório dentro de 24 horas
o Acidente ou, enviar BOLETIM DE OCORRENCIA;
 Para Férias – Enviar CTPS e Comunicação de Férias;
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 Para o processamento mensal da Folha de Pagamento, enviar:














Comunicação de Descontos,
Alteração de Função,
Perfil Profissiográfico do Funcionário,
Cartão Ponto,
Recibo de Autônomos,
Exames Médicos,
Alteração de Salário,
Descontos por Faltas,
Adiantamentos de Salários,
Alterações que afetem a Folha de Pagamento,
Livro ou Ficha de Registro do Empregado,
Alteração no Pró-Labore
Termo de Resp. por Entrega de Doc. E Inform. Para Admissão

CONTABILIDADE - CAIXA

 Notas fiscais de despesas, recibos, contratos de locação;
 Comprovante de pagamento de Água, Luz, Telefone, Internet;
 Comprovante de pagamento de Alugueis (prédio, veículos, software, máquinas e
etc.);
 Comprovante de pagamento de Honorários Contábeis e Advocatícios;
 Pagamento de Seguros e Consórcios;
 Boletim de caixa, acompanhado da documentação original comprobatória tais
como duplicatas, recibos, notas fiscais e tickets de pequenas despesas, relatórios
de viagens, etc.
 Comprovante de pagamentos de despesas de Manutenção e Conservação;
 Comprovante de gastos com Combustíveis e Veículos;
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 Pagamentos de Taxas e Contribuições;
 Cópias de todos os contratos tais como seguros, aluguéis, etc.
Alguns cuidados devem ser tomados quanto à documentação enviada, pois
muitas podem não ser adequadas para fins contábeis e fiscais:
 Toda a documentação deverá estar em nome da Empresa, inclusive a
documentação de pagamentos pequenos através do caixa, como notas fiscais de
restaurante, gasolina, de compras de materiais diversos.
 A documentação não poderá conter rasuras, anotações desapropriadas para o
documento;
 As notas de controle interno e despesas pessoais dos sócios não devem ser
enviadas, pois não são válidas para fins contábeis e fiscais.
Deve ser enviado até o dia 5 do mês seguinte, junto com o movimento fiscal
CONTABILIDADE - BANCOS
 Enviar todos os Extratos Bancários de todos os bancos em que a Empresa
possui ou possuiu conta-corrente;
 Cópia de todos os Contratos de empréstimos, financiamentos, descontos de
cheques,
 Comprovante de depósitos bancários,


Copia de todos os cheques emitidos e devolvidos,

 Avisos de débitos e créditos nas contas correntes bancárias.
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As copias de cheques devem ser:
Emitidas, em seqüência numérica cronológica, juntamente com a documentação
original comprobatória tais como notas fiscais, faturas, duplicatas, recibos e
contratos, no caso de pagamento parcial.
Deve ser enviado até o dia 5 do mês seguinte, junto com o movimento fiscal
ESCRITA FISCAL - ICMS

 Enviar, mensalmente, até o dia 5 de cada mês, todas as Notas Fiscais (DANFE,
Modelo 1, NF D1, CTRC, Bilhetes de Passagem, Cupom Fiscal e Serviços)
de em ORDEM CRONOLOGICA:
 De entrada Mercadoria, Produto, Matéria-Prima;
 De saída de Mercadoria, Produto, Matéria-Prima;
 De aquisição ou Venda de ativo imobilizado;
 De aquisição ou Venda de Material de Consumo;
 De aquisição ou prestação de serviços;
 Relatório de Notas Fiscais e DANFE Canceladas
 Relatório de Cupom Fiscal Cancelados

Os documentos acima mencionados devem ser ordenados cronologicamente e
as Notas Fiscais de saída canceladas também deverão ser encaminhadas. A
ordenação é importante para se evitar falta de envio e de registro de
documentos.

 Guias de Recolhimento de tributos Estaduais e Municipais;
 Notificações e Autuações;
 Livros e Relatórios;

Deve ser enviado até o dia 5 do mês seguinte, junto com o movimento fiscal
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JUCERGS
A Empresa deve enviar para o Escritório os seguintes documentos quando gerados:
as ATAS DE REUNIÕES DE SOCIOS, AVISO RETIRADA DE SOCIO.
O Escritório mantém a PASTA PRETA com uma via dos documentos legais de
Constituição e Legalização da Empresa.
Uma via dos documentos legais de constituição da Empresa deve estar sempre
arquivada pelas Empresas em pastas próprias, à disposição da fiscalização ou para
cumprimento de obrigações acessórias; e outros documentos devem estar afixados
em local visível conforme exigências legais.

CONSULTORIA
Enviar documentos e dados que necessitem para o Atendimento de dúvidas,
orientações e esclarecimentos técnicos e Suporte.
CONTABILIDADE GERENCIAL E COMERCIAL
A Empresa deverá enviar os seguintes documentos:
 Para emissão dos balanços:
1. Inventário Físico Mercadorias de 31/12/xx
2. Questionário Contábil de 31/12/xx
3. Teste de Recuperabilidade de Ativos
4. Ata de Prestação de Contas do Exercício anterior
(quando realizada)
5. Além todos os documentos necessários para a
Escrituração Contábil

 Para emissão do Diário e Razão:
 Todos os documentos obrigatórios e necessários para a
Escrituração;
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 Para emissão de Relatórios Gerenciais:
 Basta apenas solicitar via site www.advancer.cnt.br

 Para Cadastros Bancários:

 Basta apenas solicitar via site www.advancer.cnt.br

 Para Licitações:
 Trazer com antecedência mínima de 5 dias o EDITAL
completo da Licitação.

FINANCEIRO
Enviar os boletos bancários dos Honorários Contábeis pagos.

RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO
Enviar todos os documentos para os departamentos através do setor de
RECEPÇÃO.

IMPOSTOS DE RENDA
Enviar as GUIAS de Impostos Federais pagas, Notificações e Pendências para
resolução.
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12 - DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA
PASTA PRETA
CONCEITO

As Empresas, dos nossos Escritórios, possuem uma Pasta Preta, numerada contendo os
DOCUMENTOS DE CONSTITUIÇÃO e LEGALIZAÇÃO da Empresa.

FUNÇÃO

A função dessa pasta é que possibilite arquivar em segurança os documentos mais importantes da
Empresa.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se que a Empresa também possua uma pasta dessas contendo uma via dos
documentos originais de constituição e legalização para apresentação ao fisco ou outro órgão
regulador.

PRINCIPAIS DOCUMENTOS QUE CONTEM A PASTA PRETA
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Contrato Social;
Alteração Contrato;
Consolidação;
Ata de Fundação;
Estatuto Social e alterações subseqüentes;
Atas de Assembléias;
DIC - Declaração Cadastral - Secretaria da Fazenda (Estadual);
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ (Federal);
Copia do Alvará na Prefeitura -(Municipal);
Inscrição em órgãos de Fiscalização Específicos (CRC, OAB, CREA, etc.);
Termo de opção pelo SIMPLES;
Alvará dos Bombeiros.
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13 - DOCUMENTOS DE
AFIXAÇÃO OBRIGATÓRIA

LEGISLAÇÃO FEDERAL


Tributária - Placa indicativa da opção pelo “Simples”, para Empresas dessa categoria de
tributação.



Saúde Pública - Placa indicativa da proibição de venda de cigarros para menores, para
Empresas que comercializam este produto.

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA


Normas de Proteção aos Menores - Para Empresas empregadoras de menores.



Escala de Revezamento de Funcionários - para Empresas que exijam trabalhos em dias de
repouso



Aviso de Reembolso de Creches - Para empregadores que adotam este sistema



Quadro de Horário - Obrigatório a todos empregadores (exceto micro e pequenas Empresas)
que não adotam registros individualizados de controle de horários (manuais, mecânicos e
eletrônicos).



Segurança do Trabalho - Diversos avisos referentes à manutenção, armazenagem e manuseio
de materiais perigosos, instalações elétricas, interdição de uso, etc.
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DEFESA DO CONSUMIDOR
Placa indicativa das condições de Vendas à Prazo nos estabelecimentos comerciais e prestadores
de serviços que efetuam este tipo de venda.

LEGISLAÇÃO ESTADUAL






Tributária - Os estabelecimentos comerciais obrigados a emitir Nota fiscal deverão colocar o
cartaz “Sonegar é Crime”.
Defesa do Consumidor - Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão colocar cartaz
com telefones e endereços de Polícia Civil, Procon e FEPAM.
Fiscalização Sanitária - Colocação de cartaz com indicação do órgão sanitário de fiscalização
Preços - Os produtos expostos ao público na vitrine ou dentro do estabelecimento devem ter
seus preços afixados obrigatoriamente nos produtos, de forma visível.
Laudo do Corpo de Bombeiros – Este laudo é obrigatório para todas as Empresas.
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14 - DEPARTAMENTO DE
PESSOAL
CONSIDERAÇÕES GERAIS

O cumprimento das obrigações trabalhistas e o recolhimento de encargos sociais e previdenciários
requerem especial atenção da Empresa e do Escritório, devido às complexas relações trabalhistas
entre Empresa e Empregado e também pela exigüidade de tempo para execução das rotinas
mensais, cuja falta de adequado cumprimento impõe severas multas (mesmo quando cumpridas
inadequadamente).
FONTE DE INFORMAÇOES
Outra questão relevante nesta área é a diversidade de fontes de legislação existente e variáveis
entre categorias de empregados. Entre as diversas fontes destacam-se a CLT, Regulamentos do
INSS e FGTS, Convenção Coletiva do Trabalho, etc.
DUVIDAS
Sempre que surgirem dúvidas nesta área, recomendamos contatar o nosso Departamento de
Pessoal, através do Administrador da Empresa e por escrito.
REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Não permita que seus funcionários entrem em contato com o Escritório para tratar de sua própria
remuneração. Isso acaba criando vários transtornos para todos, pois somos contratados pela
Empresa e não por seus funcionários.
Procure, sempre que for possível, evitar que funcionários busquem informações de seus direitos
junto ao Escritório.

A seguir, estamos comentando as principais atividades nesta área.
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ROTEIRO PARA ADMISSÃO


No caso de admissão, toda documentação solicitada para os registros conforme Termo de
Responsabilidade por Entrega de Documentos e Informações para Admissão deve ser
entregue no Escritório.



Para Aumentos salariais – Comunicação por Escrito através de E-mail, Fax, MSN (P aprovados
por Administrador ou Representante Legal);



Para o processamento mensal da Folha de Pagamento, enviar os cartões de pontos e/ou folha
de presença, comunicação de descontos por faltas e atrasos, alterações que afetam o salário
(como exemplo salário família etc.)



Para Rescisões enviar PEDIDO DE DEMISSÃO ou AVISO PREVIO;



Para Licenças enviar EXAME MÉDICO;



Para Acidentes de Trabalho – Comunicar para o Escritório dentro de 24 horas o Acidente
ou enviar BOLETIM DE OCORRENCIA;



Para Férias – Enviar CTPS e Comunicação de Férias;



Para o processamento mensal da Folha de Pagamento, enviar:
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Comunicação de Descontos,
Alteração de Função,
Perfil Profissiográfico do Funcionário,
Cartão Ponto,
Recibo de Autônomos,
Exames Médicos,
Alteração de Salário,
Descontos por Faltas,
Adiantamentos de Salários,
e alterações que afetem a Folha de Pagamento,
Livro ou Ficha de Registro do Empregado,
Alteração no Pro-Labore
Termo de Resp. por Entrega de Doc. E Inform. Para
Admissão
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ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS - Prazo

O prazo legal para o registro de funcionário é de 48 horas. Deve-se evitar sempre a admissão e
demissão de funcionários no período em que a folha esteja em processo ( Geralmente após o dia
20 de cada mês )

TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
PARA ADMISSÃO

A Empresa e o Empregado deverão PREENCHER e ASSINAR o Termo de Responsabilidade
pelas informações prestadas para inserção dos dados cadastrais do empregado junto ao
FGTS/INSS/SRF/MTB.
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DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO
 CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social
 Termo de Responsabilidade por Entrega de Documentos e Informações para
Admissão
 Atestado de Exame Médico Admissional
 Foto 3x4 ( Uma )
 Cédula de Identidade ( Cópia )
 Cartão de Identificação do Contribuinte – CPF ( Cópia )
 Título de Eleitor ( Cópia )
 Carteira Nacional de Habilitação - Para motoristas ( Cópia )
 Certificado de Alistamento Militar ou Reservista ( Cópia )
 Certidão de Casamento ( Cópia )
 Certidões de Nascimento dos Filhos e Dependentes ( Cópia )
 Cartão de Criança dos Filhos Menores de 14 anos ( Cópia )
 Relação de dependentes identificados pelo nome, grau de parentesco e idade
 Carteira de Vacinação dos filhos e Atestado de frequência às aulas
A CTPS deverá ser devolvida ao funcionário no máximo em 48 horas e as
cópias de documentos após utilização no prazo máximo de 5 dias.

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
É recomendável que na época da contratação, seja firmado um contrato de
experiência, pois sua falta, torna o prazo de experiência por tempo indeterminado,
com o ônus da necessidade de aviso-prévio para dispensa do empregado e multa de
50 % do FGTS. Ainda com relação ao Contrato de Experiência:
 O prazo máximo experimental é de 90 dias;
 Pode ser prorrogada uma única vez;
 Na falta de interesse da continuidade do funcionário, o contrato de experiência
não poderá superar a data limite, sob pena de passar a ser considerado por temo
indeterminado, com o ônus de uma rescisão contratual.
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RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – AVISO PREVIO

O aviso prévio poderá ser dado à parte que deseje a rescisão do contrato de trabalho
e tem a duração de 30 dias.
Caso a rescisão tenha sido dada pelo empregador, o horário de trabalho deverá ser
reduzido em 2 horas diárias ou convertidas em 7 diárias corridas.
Se a rescisão for promovida pelo funcionário, sem a concessão do aviso prévio ao
empregador, este descontará os salários do tempo do aviso prévio.
 O prazo para quitação e homologação é o primeiro dia útil após o término do aviso
prévio.
 Caso o aviso prévio seja indenizado, o prazo passa a ser o décimo dia contado a
partir da data da dispensa.
 No caso de empregados com mais de um ano é obrigatória a homologação no
sindicato da categoria ou Ministério do trabalho.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO
Empregados
Documentos
Termo de Rescisão do Contrato
Carteira de Trabalho
Livro ou Ficha de Registro de Empregados
Aviso Prévio
Comprovante de Aviso Prévio
CD- Comunicado Dispensa Requerimento Seguro Desemprego
Extrato do FGTS
Atestado Médico Demissional
Cheque Administrativo/Dinheiro /Depósito Bancário
6 últimas guias do FGTS-GFIP
GRFP Paga
GRs das contribuições sindicais do exercício
Carta de Preposto
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CUIDADOS ESPECIAIS NA DISPENSA



Caso a rescisão ocorra 30 dias antes da data base da categoria ( reajuste anual ), deverá
ser pago uma indenização adicional de um mês do salário do empregado (salário nominal).



É necessário consultar a Convenção Coletiva da Categoria, pois esta pode assegurar direito
especial de estabilidade.

FÉRIAS

A cada 12 meses, os funcionários terão direito a 30 dias de férias, sem prejuízo de sua
remuneração. O pagamento as férias será acrescido de 1/3 ao salário normal. O empregado pode
ainda, converter 1/3 das férias em abono pecuniário.

CONCESSÃO DAS FERIAS



A época de concessão das férias deverá ser a de melhor conveniência do empregador;



Caso vencidos 2 períodos de aquisição, o empregado fará jus ao recebimento do período
em dobro, incluindo o adicional de 1/3;



Somente em casos excepcionais para maiores de 18 anos e menores de 50 anos, as férias
poderão ser concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos;



O empregado estudante, com menos de 18 anos terá direito a férias coincidentes com o
período escolar;



Poderão ser concedidas férias coletivas a todos empregados, setor ou estabelecimento
específico. Neste caso, o Ministério do Trabalho e o Sindicado deverão ser comunicados com
15 dias de antecedência, além da fixação de avisos nos locais de trabalho;



As férias deverão ser comunicadas ao empregado no mínimo 30 dias antes do seu início e
anotação a respeito deverá ser efetuada na Carteira de trabalho antes que o funcionário entre
em férias.
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PERDA DO DIREITO DE FERIAS

Não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo permanecer em licença
remunerada por mais de 30 dias ou tiver sido afastado pela Previdência Social por mais de 6
meses, ainda que descontinuado.
Não pode ser promovido desconto de falta a título de férias. Haverá redução do período de férias
sempre que o funcionário tiver mais de 5 faltas injustificadas durante o período aquisitivo.

PAGAMENTO DAS FERIAS

O pagamento de férias deverá ocorrer até 2 dias antes do início das férias.

HORARIO DE TRABALHO - DURAÇÃO

A duração normal da jornada de trabalho não deverá ultrapassar a 8 horas diárias, se não fixado
outro limite inferior no contrato de trabalho, salvo se houver acordo para prorrogação ou
compensação.

TRABALHO NOTURNO

O trabalho entre as 22 horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte é considerado trabalho
noturno. A hora do trabalho noturno é computada com 52 minutos e 30 segundos. A hora noturna é
remunerada com adicional de 20% sobre a hora normal (há exceções firmadas em Convenções
Coletivas).

TRABALHO AOS DOMINGOS

O trabalho aos domingos, exceto para algumas atividades específicas, requer autorização prévia
dos órgãos do Ministério do Trabalho e o cumprimento das demais posturas da legislação local. A
remuneração das horas trabalhadas aos domingos é no mínimo 100% superior às horas normais.
É aconselhável sempre consultar o Dissidio ou Convenção Coletiva para verificar se existem
disposições quanto ao assunto.
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HORAS EXTRAS

A jornada poderá ser aumentada em até 2 horas por dia, mediante acordo escrito, individual ou
coletivo. Neste caso, a remuneração mínima das horas extras é 50% superior à da hora normal.
Algumas convenções coletivas têm fixado este percentual em patamares superiores.

CONTROLE DE PONTO

As Empresas com mais de 10 empregados deverão manter controle de freqüência através de livro
ou registro de ponto, que demonstre a hora de entrada e saída dos funcionários. Deverá ainda
conter o horário de almoço pré-assinalado e portar a assinatura do empregado. Lembramos que
há Convenções Coletivas que exigem a anotação do ponto para qualquer número de empregados.

INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO

Sempre que a jornada de trabalho for superior a 6 horas contínuas deverá ser concedido um
intervalo mínimo de 1 hora para repouso e alimentação. Este intervalo não é computado na
duração do trabalho e não deverá ser superior a 2 horas, exceto se houver acordo escrito que traga
a previsão dessa possibilidade. Nas jornadas superiores a 4 horas e inferiores a seis, deverá ser
observado intervalo mínimo de 15 minutos. Há, ainda, situações especiais de intervalo, como no
caso dos digitadores e de atividades consideradas insalubres e/ou perigosas.
INTERVALOR ENTRE JORNADAS

O intervalo entre as jornadas de trabalho não pode ser inferior a 11 horas.
TRABALHO DA MULHER E DO MENOR E CATEGORIAS DIFERENCIADAS

Embora a Constituição Federal estabeleça que homens e mulheres são iguais em direitos e
deveres, pela própria diferença natural existente, a legislação estabelece intervalos peculiares ao
trabalho da mulher, como, por exemplo, o período para amamentação. Da mesma forma, o
trabalhador menor, sobretudo o estudante, tem direitos especiais assegurados, tanto pela CLT,
quanto por acordos e convenções coletivas. Igualmente, as chamadas categorias diferenciadas
(telefonistas, ascensoristas, etc.) contam com intervalos e jornadas específicas, até pelas
condições próprias de determinadas atividades e tarefas.
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REMUNERAÇÃO – PAGAMENTO DOS SALARIOS

O pagamento do salário deve ser efetuado até o 5 dia útil do mês subseqüente ao vencido.
ADIANTAMENTO SALARIAL

A concessão de adiantamento salarial, cuja data é variável e relacionada com a data em que é
efetuado o pagamento mencionado no item anterior, de acordo com a maioria das convenções
coletivas.
ITENS QUE INTEGRAM OS SALARIOS

Além dos salários propriamente ditos são considerados para efeito de remuneração também as
comissões, percentagens, gratificações, diárias para viagens quando excedentes a 50% do salário
do empregado, e abonos.
GARANTIAS

De acordo com a legislação vigente, não existe a possibilidade de redução salarial, bem como,
não pode haver desigualdade de salários entre dois funcionários com diferença de tempo de
serviço na mesma função inferior a dois anos, que realizem trabalho com igual produtividade e
perfeição técnica, na mesma localidade.

VALE TRANSPORTE

Consiste no custeio das despesas dos empregados para a locomoção ao local de trabalho. É
custeado pelo empregador na parcela que excede a 6% do salário do empregado mediante
comprovação através de recibo emitido pelas Empresas autorizadas.

OUTRAS VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Os benefícios concedidos por acordo individual ou convenção coletiva não podem ser suprimidos,
exceto por surgimento de algum fato novo que justifique a supressão. Os exemplos mais usuais de
benefícios e vantagens adicionais são ticket refeição, cesta básica e assistência médica.
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DECIMO TERCEIRO SALARIO – NORMAS GERAIS

A todos funcionários é assegurado o pagamento de uma gratificação até o dia 20 de dezembro de
cada ano, equivalente a um salário mensal ou proporcional ao tempo de serviço, caso inferior a um
ano.
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO – ANTECIPAÇÃO POR OCASIÃO DAS CONCESSÃO DE
FERIAS

A primeira parcela do décimo terceiro salário poderá ser paga por ocasião da concessão das férias,
sempre que o empregado assim o solicitar até 31 de janeiro do ano a que se refere.
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO – PRAZO PARA PAGAMENTO

Se a primeira parcela não for paga juntamente com a remuneração das férias, a mesma deverá ser
quitada até o dia 30 de novembro do ano correspondente. O saldo, ou seja, a segunda parcela
deverá ser paga até o dia 20 de dezembro do respectivo ano.

PPP – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO

Todas as Empresas que possuem funcionários devem providenciar junto a fornecedores
credenciados o PERFIL PROFISSIOGRÁFICO para fins de levantamento e análise das condições
de trabalho.

LIVRO REGISTRO DE EMPREGADOS

Há a obrigatoriedade do Livro de Inspeção do Trabalho que deve ser mantido em cada um dos
estabelecimentos que tenham empregados, para verificação e eventuais anotações dos autos de
infração e dos termos de ocorrência. Igualmente, o Livro ou Fichas de Registro de Empregados
deverão ser apresentados à fiscalização, sempre que solicitados.
Este Livro/Fichas não será mantido no Escritório. Sua Manutenção e Guarda é de
responsabilidade do Gestor da Empresa.
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NORMAS REGULAMENTADORAS

Foram instituídas as NR - Normas Regulamentadoras, que dispõem sobre vários aspectos
voltados a diminuir os riscos de insalubridade e periculosidade nos ambientes de trabalho, dos
quais ressaltamos:
1.
2.
3.
4.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
EPI – Equipamentos de Proteção Individual

ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS
Deverá ser mantido em cada um de seus estabelecimentos o material necessário à prestação de
primeiros socorros, que deve ser mantido aos cuidados de pessoa treinada adequadamente .

INSCRIÇÃO DOS SOCIOS E DIRETORES NO INSS

São segurados obrigatórios na qualidade de contribuintes individuais, os seguintes : diretor
não empregado; todos os sócios ; o sócio gerente .

Para os segurados filiados até 28.11.99, a contribuição previdenciária será correspondente
a 20% (vinte por cento) dos valores constantes de uma escala de salários-base, e para os
inscritos após 28.11.99, a contribuição será sobre o valor total da remuneração percebida
decorrente do trabalho (pró-labore).

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICAS

Na contratação de serviços de terceiros, deve ser observado:
São aquelas que normalmente estão registradas como autônomas nas Prefeituras Municipais e
junto ao INSS, e devem apresentar RPA (recibo de pagamento a autônomos).


Exigir o competente RPA (recibo de pagamento a autônomo), descrevendo os serviços
prestados e todos os dados cadastrais do prestador dos serviços, incluindo RG, CPF, números
de inscrição no CPF e no PIS, endereço completo, declaração de dependentes, etc. essas
informações serão necessárias no preenchimento da GFIP, DIRF, bem como ao fornecimento
do informe de rendimentos obrigatórios.
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Descontar dos valores a serem pagos pela fonte do Imposto de Renda, de acordo com a tabela
de incidência desse tributo e exigir a declaração de dependentes do Imposto de Renda,
quando for o caso ; e do INSS.



O valor bruto dos serviços prestados deve ser incluído na base de cálculo do INSS para efeito
do recolhimento da quota previdenciária da Empresa tomadora dos serviços (20%).



Para as PF´s sem registro nas PM´s, descontar o ISS na fonte de acordo com as alíquotas
específicas

Devem ainda ser considerados quanto às legislações previdenciárias e trabalhista que o
pagamento com habitualidade poderá caracterizar vínculo empregatício, implicando em riscos de
ações trabalhistas ou autuações administrativas.

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS

A Empresa contratante deve atentar para os seguintes detalhes:


Elaboração de contrato de prestação de serviços, estabelecendo todas as condições básicas, a
fim de assegurar as responsabilidades profissionais envolvidas;



Exigir a devida nota fiscal de serviços ou documento hábil;



Exigir recibo de pagamento inclusive dos adiantamentos efetuados;



Verificar se a prestação de serviço está sujeita à retenção do Imposto de Renda na Fonte, de
1,5 % pela lista das 40 atividades, bem como das atividades sujeitas a 1,0 % e casos especiais
de auto retenção; idem em relação às retenções da CSLL 1%; do Pis 0,65% e da Cofins 3%, no
caso de faturamento mensal superior a R$ 5.000,00



Verificar se a prestação de serviço está sujeita à retenção do INSS nos casos previstos em lei
(cessão de mão de obra e trabalhos sob empreitada), que é de 11% .
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15 - O CAIXA NEGATIVO

Empresas que apresentam o Caixa Negativo é por que estão SONEGANDO pois o Caixa
nunca fica negativo!

Você já imaginou ter menos R$ 1,00 no bolso!
Isso é impossível!
.......mas alguns empresários acham que o fisco aceita isso!
........já foram vistos vários milagres feitos.......
mas o Caixa Negativo gera AUTUAÇÃO imediata!

As maneiras mais fáceis de se precaver que o Caixa fique Negativo são:


Verificar na DRE, enviada mensalmente para a Empresa, se tem lucro,



Quanto mais lucro menor a possibilidade de Caixa Negativo.



As vendas a vista + cheque/saques devem ser superior ao dos pagamentos + depósitos
bancários.

Veja um modelo de Caixa abaixo
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16 - BANCOS

O movimento bancário nas Empresas modernas é maior que o movimento Caixa, pois a maioria
dos pagamentos já é feita usando os sistemas de pagamento ON LINE. Dessa forma a Empresa
precisa estar ADAPTADA as NOVAS TECNOLOGIAS de forma rápida e eficaz.

Não é mais possível ver empresários em FILA DE BANCO enquanto sua Empresa esta sendo
gerida por funcionários que não detém o poder de negociação e administração.

“As tecnologias mudaram mas alguns empresários acham que consegue fazer tudo! Não
pense assim! Delegue o que não ADICIONA VALOR AO SEU PRODUTO!”

DEPARTAMENTO CONTABIL - BANCOS

No setor contábil o maior movimento de lançamentos diz respeito á MOVIMENTAÇÃO BANCARIA
que será explicado nos tópicos a seguir:

DOCUMENTOS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

As principais operações referem-se a pagamentos, empréstimos bancários, descontos
cobrança de títulos, quitações de empréstimos e de leasing, despesas bancárias, etc.
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ou a

DOCUMENTOS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA - PAGAMENTOS

Referem-se a pagamentos de qualquer natureza, através da rede bancária desde cheques até
transações via Internet (“home banking).
Devem ser mantidos em seus arquivos cópia do documento de pagamento (cópia de cheque,
recibo eletrônico, etc.) juntamente com todos os comprovantes dos pagamentos efetuados
(duplicatas, faturas, , comprovantes de depósito, guias de recolhimento de impostos e
contribuições sociais, etc.).
DOCUMENTOS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA - RECEBIMENTOS

Dizem respeito aos recebimentos de valores (depósitos
serviços, antecipações de Empresas e terceiros, etc.).

provenientes de vendas de bens e

Os valores nos extratos bancários devem permitir identificação do valor recebido, principalmente
quanto à sua natureza, dos dados do remetente, etc. e individualizado por documento (nota fiscal,
fatura, duplicata, etc.).

Os demais recebimentos (empréstimos, adiantamentos, etc.) devem igualmente ser identificados.
DOCUMENTOS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA – EMPRESTIMOS BANCARIOS

Devem ser identificadas e resumidas as principais características de cada contrato, tais como:







Tipo e natureza do contrato;
Valor do empréstimo;
Prazos de vencimento;
Prazos de carência;
Encargos (juros, spread, etc..);
Garantias concedidas;

Esse resumo deve ser anexado à cópia do contrato e encaminhado para o adequado controle e
registro das operações.
DOCUMENTOS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estas operações
incluem dentre outras, as seguintes aplicações financeiras: fundos de
investimento, poupança, letras do tesouro, etc.
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Deverá ser enviada ao nosso escritório a documentação das aplicações, bem como os extratos
mensais de movimentação, para a contabilização e registro dos rendimentos proporcionais.

CONTROLE DO MOVIMENTO BANCÁRIO:

O controle bancário é um poderoso instrumento de gestão, pelo qual o empresário pode verificar
com rapidez e eficiência a disponibilidade de seus recursos. Contribui, ainda, para a tomada de
decisões acertadas e melhoria do fluxo financeiro.

O controle bancário tem duas finalidades importantes:
• confrontar os registros da Empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de
apurar as diferenças nos registros, se isso ocorrer;

• gerar informações sobre os saldos bancários existentes, inclusive verificando se são
suficientes para pagar os compromissos do dia.

Os valores mantidos nos bancos são considerados ativos líquidos, portanto exigem administração
cuidadosa. Em primeiro lugar, no aspecto da segurança, porque os erros e as fraudes normalmente
acontecem por falta ou falhas de controle, podendo causar danos (muitas vezes fatais) à vida da
Empresa.

Em segundo lugar, o disponível reúne os meios com os quais as Empresas saldam seus
compromissos e realizam seus investimentos. Portanto, estes controles devem ser rígidos.

Uma regra de ouro a considerar é que todos os pagamentos devem ser efetuados em cheques ou
por meios eletrônicos, nominais, constituindo prova cabal da operação.

Para se ter um controle eficaz é necessário fazer o registro diário de toda a movimentação bancária
e apurar os saldos existentes. As contas bancárias devem ter registros (fichas) individualizados,
para verificação dos saldos existentes em cada uma delas.
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É preciso registrar todos os depósitos e créditos efetuados na conta da Empresa, bem como todos
os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados (tarifas bancárias, IOF, juros
sobre saldo devedor, contas de energia, água e telefone, entre outras).

FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Muitas empresas são autuadas em razão de efetuarem MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
INCOMPATÍVEL (menor) que o faturamento da empresa.

Nesses casos o fisco é bastante rigoroso, aplicando severas multas.
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17 - EXTRATOS BANCARIOS
Os extratos bancários são absolutamente necessários para que se possa fazer a
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL da Empresa.

Deixar de enviar os extratos bancários ao escritório representa, contabilmente, a um SUICIDIO
FISCAL. Pois, na primeira fiscalização, de qualquer órgão, na Empresa, a verdade virá A TONA.
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18 - CÓPIA DE CHEQUE
Todas Empresas, independente da forma de tributação devem usar a Copia de Cheque para
identificar:



Quem foi pago



Qual o documento que foi pago



Qual o valor



Para quem foi pago.

A importância da copia de cheque é fundamental quando o próprio empresário não faz o
pagamentos da Empresa.

As Empresas tributadas pelo Lucro Real estão obrigadas a fazer Cópia de Cheque.

O fisco poderá solicitar todas as copias de cheque para AUDITAR o DESTINO DO PAGAMENTO.

Em vários casos já houve autuação por:



Desvio de dinheiro da Empresa.



Pagamento sem documento fiscal



Pagamento por fora de despesas e salários



Retiradas de Pró-Labore e Lucros sem documentos legal.

Veja um modelo abaixo que pode ser adquirido em qualquer livraria ou papelaria.
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Ao emitir um cheque faça uma CÓPIA DE CHEQUE e anexe junto ao documento de pagamento
que esta sendo efetuado.
Ao usar cheque para pagamento de uma despesa CERTIFIQUE-SE que o documento que esta
sendo pago é LICITO, exemplo (NF, Duplicata, Boleto, Recibo), que que tenha sido emitido
anteriormente um documento IDÔNEO, exemplo (NF a Prazo, Aluguel).

Contabilmente o cheque terá a seguinte destinação:



O cheque emitido será ENTRADA NO CAIXA



O documento pago será SAIDA DE CAIXA
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19 - SAQUES BANCARIOS
O Saque Bancário corresponde a um CHEQUE e terá o mesmo tratamento contábil e fiscal.

Anexe a copia do Saque junto ao documento de pagamento que esta sendo efetuado.

Ao efetuar o saque para pagamento de uma despesa CERTIFIQUE-SE que o documento que esta
sendo pago é LICITO, exemplo (NF, Duplicata, Boleto, Recibo), que tenha sido emitido
anteriormente um documento IDÔNEO, exemplo (NF a Prazo, Aluguel).

Contabilmente o Saque terá a seguinte destinação:



O saque feito será ENTRADA NO CAIXA



O documento pago será SAIDA DE CAIXA
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20 - BOLETOS BANCARIOS E DUPLICATAS
DE COMPRA SEM NOTA FISCAL
Os Boletos Bancários e as Duplicatas de aquisição de Mercadorias, Produtos e Serviços que não
possuírem Nota Fiscal correspondente serão contabilizados na conta contábil ADIANTAMENTOS A
FORNECEDORES, permanecendo nessa conta até o envio da NF para sua baixa e registro.

Não deixe de enviar as NF de compras e gastos pois, agora, com a DANFE, o fisco consegue
facilmente verificar as NF que não foram enviadas ao Escritório para os devidos registros fiscais e
contábeis.

Havendo Boletos e Duplicatas sem a NF correspondente também será registrada essa informação
nas NOTAS EXPLICATIVAS do Livro Diário.
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21 - DEPÓSITOS BANCARIOS
Os depósitos bancários representam uma SAIDA DE CAIXA de numerário para entrada em contacorrente do banco.

Contabilmente o depósito terá a seguinte destinação:



O depósito será SAIDA DE CAIXA



ENTRADA de numerário no BANCO
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22 - EMPRÉSTIMOS BANCARIOS
Os empréstimos bancários representam uma ENTRADA no banco e a constituição de uma
OBRIGAÇÃO em favor do banco.

Contabilmente o empréstimo terá a seguinte destinação:



DÉBITO: BANCO (destino)



CRÉDITO: EMPRESTIMOS (origem)

CONTRATOS BANCARIOS
A Empresa deve enviar todo o CONTRATO referente à EMPRESTIMOS BANCARIOS efetuados.
O Escritório irá extrair dos contratos várias informações que irão embasar as NOTAS
EXPLICATIVAS das Demonstrações Contábeis.
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23 - CONTAS-CORRETES BANCÁRIAS
FANTASMAS
A RECEITA FEDERAL identifica essas contas quando a Empresa não envia os Extratos Bancários
e a movimentação bancaria de um determinado banco.

O grande problema é que o Escritório só fica sabendo que a Empresa mantém c/c em bancos não
declarados na Escrituração Contábil quando acontece uma NOTIFICAÇÃO.

A maioria dos caso a Empresa faz a abertura dessas c/c em cidades diferentes de sua sede. O que
torna difícil o Escritório identificar tal situação para ORIENTAR a Empresa para que envie os
extratos bancários.

As MULTAS nesses casos são bastante rigorosas pois a SRF pode ARBITRAR o valor do
IMPOSTO SONEGADO considerando os CHEQUES e DEPOSITOS.

Raramente a AUTUAÇÃO será menor que 200 mil reais.

A partir de 06/2012 com os novos aprimoramentos da legislação de combate à LAVAGEM DE
DINHEIRO, fazer DEPOSITOS BANCARIOS sem que se tenha a ORIGEM constitui CRIME.
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24 - CUSTOS E DESPESAS
CONCEITOS GERAIS SOBRE DESPESAS E CUSTOS
As despesas/custos realizadas deverão estar obrigatoriamente relacionadas com a atividade da
Empresa e comprovadas através de documentação idônea, em nome da Empresa, com a
discriminação da data do evento, valor, itens ou serviços prestados, etc.. Não são aceitas, por
exemplo despesas particulares dos sócios: despesas de kilometragem, pedágios, etc. se a
Empresa não possuí veículos, dentre outras.

ASPECTOS FISCAIS
Observar que determinadas despesas/custos sofrem retenção pela fonte pagadora de
IRRF/INSS/ISS/CS/PIS/COFINS, devendo ser enviadas em tempo hábil ao Escritório para cálculo e
preparação das guias de recolhimento.
As Empresas comerciais e industriais deverão enviar as contas de luz e telefone ao Escritório
juntamente com as notas fiscais de compra e de venda para aproveitamento do crédito fiscal de
ICMS, se aplicável.
A legislação não aceita nota fiscal simplificada ou tíquete de caixa como documento comprobatório
de despesa. Somente o cupom emitido pelo ECF (emissor de cupom fiscal) juntamente com as
notas fiscais e recibos diversos são reconhecidos pela legislação.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Para Empresas que mantém atividade externa na realização de seus negócios ou manutenção em
seus Empresas, é permitido à elaboração de “relatório periódico de despesas”, contendo todas as
atividades efetuadas naquele período (Empresas visitados, distância em Km se for no mesmo
município ou próximo, táxi, refeições, gorjetas, passagens aéreas quando utilizadas, etc.), sempre
com todos os comprovantes anexos.
Para despesas e custos de manutenção permanente e periódica, exigir contrato das Empresas que
as realizam. Ex.: Manutenção dos computadores, dos aparelhos de ar condicionado, etc..
O Escritório efetua conferência da documentação recebida e em algumas situações,
detectou problemas de pagamento que posteriormente demonstrou desfalques, muitas
vezes por problemas de falta de atenção na própria Empresa.
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25 - ESTOQUES
CONCEITOS
Inclui as matérias primas, produtos em fabricação e acabados, material auxiliar e embalagem, nas
Empresas comerciais e industriais.

INVENTARIO FISICO
Os produtos em poder da Empresa, bem como os em poder de terceiros e os de terceiros em
poder da Empresa, existentes no fim do período (anual ou trimestral, conforme o regime tributário
do contribuinte), devem ser inventariados/relacionados observando-se os seguintes itens:
descrição do item, classificação na ABNT, quantidade, unidade, discriminação, preço unitário e
valor total.
Essa relação servirá para a escrituração do Livro de Registro de Inventário, obrigatório pela
legislação federal e estadual e para a apuração do resultado do exercício.
Para a avaliação dos estoques de matérias primas e acabados, utiliza-se usualmente o custo
médio de aquisição ou de produção, sendo aceito também outras formas de avaliação como o
PEPS e o Lote Específico.
A escrituração do estoque no Livro de Registro de Inventário deve ser efetuada em 60 dias de
acordo com a legislação do ICMS, enquanto a legislação federal determina que mesmo deva ser
escriturado no término do período”. Sua falta de escrituração bem como do livro de Controle da
Produção e do Estoque sujeitam o contribuinte a multa elevada.
As diferenças encontradas devem ser justificadas sob pena de autuação pelo fisco, sendo que
alguns percentuais para perdas (quebra de estoque) são aceitos pela legislação, variando em
conformidade com o produto, mercadoria ou serviços.
A destruição de produtos ou mercadorias inservíveis (estragados, deteriorados, obsoletos, etc.),
deve ser comunicada antecipadamente à Receita Federal, e os impostos creditados por ocasião da
compra, deverão ser estornados.
As Empresas construtoras que possuam material de construção a ser aplicado nas obras no
exercício seguinte, bem como, os imóveis prontos e ainda não vendidos, deverão também ser
relacionados no Livro de Registro de Inventário, para fins de registro e apuração de resultado no
fim do exercício.
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COMPRAS, TRANSFERENCIIAS E BENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS

As compras de matérias-primas, mercadorias e materiais secundários irão gerar para as Empresas
créditos tributários (IPI, ICMS, etc.) passíveis de compensação, de acordo com o tipo e ramo de
atividade.
As compras deverão ser necessariamente lastreadas por notas fiscais contendo as informações
previstas na legislação, tais como: tipo da operação, dados do adquirente, condições de
pagamento, descrição dos produtos e destaques dos impostos incidentes, não esquecendo de
anotar a data de recebimento da mercadoria.
É vedada a utilização de alguns cupons fiscais, tíquetes emitidos por caixas registradores e notas
fiscais simplificadas.

ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS

As notas fiscais de compras deverão ser escrituradas em livros próprios. Para tanto se faz
necessário o envio periódico (dentro do próprio mês) da primeira via ao Escritório.

CONTROLE FINANCEIRO DAS COMPRAS

Por determinação legal e para atender aos aspectos gerenciais, as compras deverão ser
controladas separadamente em: à vista e a prazo.
As compras à vista deverão ser acompanhadas da cópia do cheque utilizado para o pagamento, se
pagas por este meio ou com uma anotação da utilização de dinheiro no referido pagamento e
sempre vir acompanhadas da respectiva duplicata quitada, recibo de pagamento ou utilização de
um carimbo próprio, esclarecendo quanto à sua quitação. Salientamos que a simples referência de
venda à vista, não quita a nota fiscal.

TRANSFERENCIAS, REMESSAS E DEVOLUÇÕES
Os recebimentos de mercadorias em transferências de depósitos ou filiais, e os recebimentos por
remessas de ou para conserto ou industrialização, bem como as devoluções, deverão receber
uma orientação especial do Escritório.

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 56

26 - IMOBILIZADO
CONCEITOS

Imobilizado é o conjunto de bens e direitos não objetos de comercialização e que a Empresa
necessita para funcionar. Exemplos de bens: imóveis (terrenos, edifícios e construções), maquinas,
computadores, moveis, instalações e ferramentas, marcas, patentes, direito de uso, etc.

AQUISIÇÃO

Os comprovante da aquisição (nota fiscal, escritura, recibo, etc.) e o documento original ou uma
cópia deverão ser enviados ao Escritorio para registro fiscal e contábil.
Na compra de veículo de pessoa jurídica, tirar uma cópia da nota fiscal e na compra de particular,
tirar uma cópia autenticada, frente e verso, do documento de transferência após o reconhecimento
da firma e antes de enviá-lo para efetivar a transferência.
Na aquisição de bens pelo valor residual ao término do arrendamento (leasing), exigir também a
nota fiscal correspondente.
Não se esquecer que a nota fiscal é comprovante de venda, não é comprovante de pagamento.
Exigir do vendedor o correspondente recibo ou duplicata quitada para sua segurança.
Antes de iniciar a construção ou reforma de imóvel, consultar o Escritorio, pois além de diversas
exigências burocráticas há incidência de tributos e contribuições (INSS, FGTS, ISS etc.).
No caso de benfeitorias em imóvel de terceiros (construção, reforma, ampliação), consultar o
Escritório sobre as implicações relacionadas com esse tipo especial de imobilização.

VENDA E BAIXAS DE IMOBILIZADO

Antes de efetuar uma venda consultar o Escritório sobre o valor do bem a ser alienado, pois ele
pode ter sofrido alterações em razão de atualizações e depreciações, e o resultado da venda pode
ser objeto de tributação pelo Imposto de Renda/Contribuição Social.
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A baixa de imobilizado decorre de quebra, entrega de imóvel, substituição de equipamento por
outro novo, etc. Segundo a legislação, certas baixas do imobilizado devem ser suportadas por um
laudo técnico. A Empresa deverá informar o Escritório sobre a baixa, para orientação e posterior
contabilização.
Na venda de veículo emitir a nota fiscal ou, se estiver desobrigado, tirar cópia do documento de
transferência após assiná-lo e reconhecer a firma e antes de entregá-lo ao comprador.
Toda venda deverá estar amparada por documentação própria, tal como contrato ou escritura para
bens imóveis, nota fiscal ou recibo para bens móveis e direitos, além de outros específicos para
determinadas operações.
No caso de bens sinistrados cuja indenização for paga por companhia de seguro, enviar original ou
cópia do comprovante do valor recebido.

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Os bens do imobilizado são depreciados de acordo com as taxas permitidas pela legislação. As
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros são amortizadas pelo prazo de vigência do aluguel do
imóvel. As principais taxas de depreciação são ( ao ano ):
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27 - VENDAS E CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS, PRODUTOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ASPECTOS FISCAIS

A base de cálculo para o pagamento de vários impostos, tais como IPI, ICMS, ISS, PIS E
COFINS, são as vendas de produtos e serviços.
Se a Empresa optar pela modalidade do lucro presumido para o pagamento do Imposto de Renda
e Contribuição Social, as vendas comporão também a base de cálculo dos mesmos.
Se optante pelo Simples, as ME ou EPP , pagarão esse imposto com base nas suas vendas, o
mesmo acontecendo para as optantes do Simples Paulista, com relação ao ICMS .
As notas fiscais, DANFE, CTRC deverão ser emitidas em conformidade com a legislação vigente,
em ordem seqüencial e sem interrupção, em modelos próprios, destacando-se principalmente o
tipo de operação, os dados do adquirente, as condições de pagamento, os produtos
comercializados e os impostos incidentes na referida operação.
O cancelamento dos documentos fiscais merece tratamento específico e o Escritório deverá ser
consultado a respeito, sendo que é obrigatória a guarda na via fixa da nota fiscal .
O destaque do talonário da nota fiscal deverá ser efetuado no momento da saída das mercadorias
e serviços, sendo necessária a assinatura do recebedor no respectivo canhoto e anexá-lo na via
fixa do talonário.
As vendas a prazo deverão ser identificadas quanto a sua forma de recebimento, ou seja, dinheiro,
cheques, cheques pré-datados, cobrança bancária, cartão de crédito, etc. .

ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS

Conforme nosso Contrato de Prestação de Serviços, as notas fiscais e os cupons fiscais deverão
ser escriturados nos livros definidos pela legislação pertinente. O envio periódico ao Escritório de
uma via dos respectivos documentos ou do resumo diário dos equipamentos emissores de
cupons fiscais, no Escritório será efetuada mediante protocolo e de acordo com a periodicidade
definida no cronograma pré estabelecido .
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PRESTADORES DE SERVIÇOS

Para os serviços tomados observar os destaques obrigatórios do Imposto de Renda, ISS, CSLL,
PIS, Cofins e/ou o INSS, a serem retidos na fonte, conforme legislação vigente.
As Empresas dispensadas da emissão da nota fiscal deverão emitir o recibo ou a fatura pró-forma
enviando uma cópia para o Escritório para contabilização.
TRANSFERENCIAS E REMESSAS DE MERCADORIAS

Deverão ser emitidas Notas Fiscais para os casos de transferências para depósitos ou filiais,
remessas para beneficiamento, conserto ou retorno de remessas recebidas anteriormente, e
enviadas ao Escritório. Em caso de eventuais dúvidas deverá ser consultado o departamento
fiscal do Escritório.

DEVOLUÇÕES DE VENDA

Deverão ser observados os requisitos previstos pela legislação fiscal e consultado o departamento
fiscal do Escritório em caso de dúvidas.
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28 - COMO FUNCIONA O PAGAMENTO
DOS TRIBUTOS
PREMISSA
O escritório não paga impostos! E, nem recebe dinheiro para essa finalidade!
Logo, todos os impostos o Empresa deve pagar.

PRAZOS E INFORMAÇÃO À CONTABILIDADE

Deverão ser observados os prazos de recolhimento dos tributos, pois em caso de eventual atraso
incidirá multa, juros de mora e correção além do risco de recebimento
de notificações e
ocorrência de fiscalizações.
Enviar mensalmente para a contabilidade do Escritório as guias quitadas no mês imediatamente
anterior, para o devido registro contábil.

TABELA DE TRIBUTOS

No site www.advancer.cnt.br, estão diversas tabelas dos tributos incidentes no âmbito federal,
estadual, Trabalhista e etc.
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PROCEDIMENTO PARA CALCULO DOS IMPOSTOS:
1. A Empresa deverá enviar o movimento fiscal e contábil para o Escritório para que este
possa efetuar a escrituração e para que seja impressa as guias de impostos;
2. É feito PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS e enviado os impostos junto com
demais documentos;
3. A Empresa recebe os tributos através de um dos nossos funcionários e assina o
PROTOCOLO DE ENTREGA. Esse protocolo é NUMERADO eletronicamente ficando
armazenado em papel e via sistema para posterior averiguação de sua efetiva entrega.

4. A Empresa recebe os impostos em sua sede ou pode retirar no Escritório.

5. Após o pagamento a Empresa envia novamente a GUIA PAGA ao Escritório para baixar do
SISTEMA o imposto pago.

6. Caso a Empresa não consiga pagar o imposto poderá solicitar o RECALCULO da respectiva
guia, em data e prazos que a Empresa definir.
7. O escritório não se responsabiliza e nem controla GUIAS NÃO PAGAS pela Empresa.

8. Se a Empresa não quiser ou não tiver dinheiro para pagar é um problema particular dele.
9. Porém, ao não pagar as guias de impostos também deve estar ciente que várias sansões
fiscais estão previstas para isso. Ex. multas, juros, não sai CND, não pode participar de
licitação publica, é difícil conseguir financiamento bancário entre outras.
10. Se a Empresa não enviar o comprovante do tributo pago, ele será considerado PENDENTE
e será informado ao respectivo órgão (SRF, INSS, ICMS, PREFEITURA, AGENCIAS
REGULADORAS, SINDICATOS) como não pago.
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29 - ARQUIVOS
TIPOS DE ARQUIVOS

O Escritório manterá tres tipos de arquivos:
1. Documentos Contábeis
2. Documentos Legais
3. Documentos Digitais

DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS

Serão arquivados em caixas próprias e enviadas a Empresa no término do exercício.
Os principais documentos contábeis são:
-

notas de compra/serviços
notas de vendas/serviços
extratos bancários
duplicatas pagas
comprovantes de despesas/custos
cópias de cheques
comprovantes de débitos/créditos bancários
outros documentos contabilizados

PRAZOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS
A legislação estabelece diferentes prazos de manutenção e guarda de documentos e livros fiscais.
Existem, inclusive, situações em que um mesmo documento tem mais de um prazo fixado. Isto
ocorre em virtude das várias normas legais e dos vários ramos envolvidos (societário, tributário,
trabalhista, previdenciário, etc.).

ARQUIVOS DIGITAIS
A Empresa poderá solicitar que sejam mantidos de forma digital, durante a vigência do contrato,
para fins cadastro, os seguintes documentos de:
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Contrato Social e Alterações



Requerimento do Empresário e Alterações



Enquadramento de ME e EPP



CNPJ



CGC/TE



RG e CPF



Alvará



e Contratos

Para isso basta solicitar a digitalização dos referidos documentos e a Empresa os receberá
através de e-mail.

A forma mais fácil de solicitação de documentos digitalizados é via o website do Escritório.
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30 - SPED
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL:

A troca dos livros de papel pelo sistema informatizado está facilitando o trabalho dos
auditores da Receita Federal, mas ainda é um desafio para as Empresas que buscam adaptar-se
aos subprojetos que compõem o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) que são:
 SPED CONTABIL
 SPED FISCAL ICMS/IPI
 SPED PIS/COFINS
 NOTA FISCAL ELETRONICA
A escrituração digital gera aumento da arrecadação do governo, exige maior capacidade
técnica dos responsáveis pelo trabalho contábil das Empresas.
O Sped, com seus subprojetos, foi instituído por decreto em janeiro de 2007 e faz parte do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. O principal objetivo, de
acordo com o Ministério da Fazenda e a Receita Federal, é a informatização da relação entre o
Fisco e os contribuintes. Segundo a Receita em sua página na Internet, o sistema "estabelece um
novo tipo de relacionamento, baseado na transparência mútua, com reflexos positivos para
toda a sociedade".
O Sped é uma revolução que muda completamente a relação entre Fisco e contribuinte.
A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) foi o primeiro dos subprojetos do Sped a ser implantado.
Para a Receita, as principais vantagens da iniciativa são, para as Empresas, redução de custos e
entraves burocráticos e, para o governo, diminuição da sonegação e aumento da arrecadação.
Já a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é definida pela Receita como um arquivo digital com
escriturações fiscais das Empresas e outras informações de interesse do Fisco.
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31 - SOLICITAÇÃO DE
SERVIÇOS
COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS:
Para comprovar que o Serviço foi Solicitado a Empresa e o Escritório irão somente se utilizar das
somente das três seguintes formas:

1. MEDIANTE O USO DO WEBSITE:
A Empresa deverá solicitar os serviços através do site www.advancer.cnt.br em SOLICITE
SERVIÇOS, dessa forma estará COMPROVADO que o serviço foi solicitado ao Escritório.

2. MEDIANTE SOLICITAÇÃO ESCRITA:
A Empresa deverá fazer esse tipo de solicitação usando papel timbrado, devendo ser
assinada, datada, com as especificações completas do serviços solicitados.

3. MEDIANTE SOLICITAÇÃO VIA EMAIL DA EMPRESA:
A Empresa deverá fazer esse tipo de solicitação usando email cadastrado junto ao
Escritório, com as especificações completas do serviços solicitados.

FORMAS DE SOLICITAÇÃO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PARA COMPROVA SOLICITAÇÃO
DE SERVIÇOS:
Para comprovar que o Serviço foi Solicitado as partes NÃO PODERÃO se utilizar das seguintes
formas:
1. VIA MSN:
A Empresa não poderá solicitar serviços que precise comprovar que tenha solicitado.
via MSN pois nem sempre é possível entender o conteúdo e as partes envolvidas.
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2. VERBALMENTE:
A Empresa não deverá fazer esse tipo de solicitação usando a forma verbal pois depois
perde-se o conteúdo e o que realmente era preciso fazer e o que foi solicitado.

3. VIA TELEFONE OU CELULAR:
A Empresa não deverá fazer esse tipo de solicitação usando a forma verbal, pois depois perde-se
o conteúdo e o que realmente era preciso fazer e o que foi solicitado.
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32 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS VIA
MSN
CONVERSAÇÃO:
O MSN é uma ferramenta moderna que possibilita a conversação entre dois computadores através
da linguagem escrita e de figuras.

CONVERSAÇÃO ON LINE:
O MSN possibilita a conversação via ONLINE de forma rápida ajudando a resolução instantânea de
dúvidas e possibilitando respostas em tempo real.

TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS:
Também possibilita a TRANSFERENCIA online de ARQUIVOS, textos, imagens e planilhas.

FERRAMENTA:
É uma FERRAMENTA moderna e muito importante para a Empresa e o Escritório se bem usada.

CONDUTA:
Solicitamos que representantes da Empresa e empregados pautem por uma CONDUTA compatível
com a responsabilidade e autoridade que possuem.

MAU USO DO MSN:
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O Escritório NÃO ACEITA, para conversação no MSN, qualquer tipo de linguagem imprópria para
os negócios corporativos.

33 - SOFTWARE UTILIZADO PARA
A ESCRITURAÇÃO FISCAL E
CONTABIL

LICENÇA DE USO:
O Escritório Advancer possui licenciado o Software ContábilPLUS do fornecedor denominado
DOMINIO, através de contrato firmado em 2008 pelo Contador Rogerio Luis Engelmann.

O SOFTWARE:
É um software robusto e completo atendendo diversos ramos de atividade.

LICENÇAS:
O escritório possui várias máquinas com licenças de uso dos Escritórios e dos Empresas.

PARA CONHECER O SOFTWARE:
Se você quiser conhecer mais da Domínio entre no site www.dominiosistemas.com.br.
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34 - PROTOCOLO DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS

O Escritório emite protocolo das guias de recolhimentos de tributos entregues para a
Empresa.

Ao receber as referidas guias, a Empresa deverá “vistar” a via de protocolo que ficará
arquivada no Escritório, para eventuais consultas.

A importância do Protocolo é que ele OFICIALIZA a entrega do documento e a
prestação de serviços.

Dessa forma saberemos que o documento foi entregue para a Empresa!

E a Empresa terá um comprovante do que foi entregue pelo Escritório.
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35 - ENVIO DO MOVIMENTO
PRAZO:
Mensalmente, até o dia 5 de cada mês, a Empresa deverá enviar o MOVIMENTO
para escrituração contábil e fiscal.

TIPOS DE MOVIMENTOS:


MOVIMENTO CONTÁBIL - As duplicatas e boletos pagos por fornecedores
- As duplicatas e boletos emitidos para os Empresas
- Os recibos pagos
- Os recibos emitidos
- As faturas emitidas
- As faturas recebidas
- Os protestos de títulos
- As cobranças judiciais e por advogado
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MOVIMENTO BANCÁRIO – As cópias dos cheques emitidos
- Os saques feitos
- Os comprovantes de depósitos feitos
- As transferências feitas e recebidas
- Os avisos de Crédito e Débito
- Os extratos bancários
- Os Contratos dos Empréstimos bancários
- Os comprovantes das cauções efetuadas
- Os descontos de cheques e duplicatas
- Os comprovantes das antecipações bancárias
- Os comprovantes das renegociações de dívidas e empréstimos



MOVIMENTO FISCAL - As Notas Fiscais de Entradas (Danfe, Ctrc, CF)
- Notas Fiscais de Saída (Danfe, Ctrc, CF)
- Fretes, Devoluções, Retornos, Remessas, Comodatos e outras
- Guias de tributos pagos
- Notificações
- Correspondência Fiscal
- Relação de Notas Fiscais Anuladas
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36 - COMO FUNCIONA O ACESSO REMOTO
O Escritório instala um “Ícone” no computador escolhido pela Empresa e esta passa a ter
acesso restrito aos registros contábeis e fiscais da Empresa que estão no “Servidor” do
Escritório. Com isso a Empresa poderá:

1. GERAR RELATORIOS
2. CONSULTAR RELATÓRIOS
3. TRANSMITIR DADOS

COMO SOLICITAR O ACESSO REMOTO:
Para solicitar o Acesso Remoto é necessário conversar com o contador Rogério para que seja
agendado horário e feito a analise da sua solicitação.
AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO:
O Escritório irá avaliar a possibilidade de permitir o Acesso Remoto.

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 73

DO QUE DEPENDE O ACESSO REMOTO:
Para ter o acesso remoto depende da Empresa estar com um computar APTO e acessado a
INTERNET.
Pessoal treinado e de confiança do administrador da Empresa para acessar os dados.
CANCELAMENTO DO ACESSO REMOTO:
Caso o Escritório identifique situações reais ou futuras que possam representar

perigo ou

gerar problemas com o Acesso Remoto este poderá ser automaticamente Cancelado.

O Cancelamento não depende de Autorização ou Aviso. Apenas cancelamento automático com
o objetivo de proteger os DADOS e o SISTEMA.
VANTAGENS DO ACESSO REMOTO:
Na atualidade o gerenciamento das informações da Empresa passam a ser vital para o negócio.
Cada centavo mal gerido custa muito. E ter oportunidade de controlar a Empresa e não faze-lo
é uma péssima escolha. A decisão é sua. A disponibilização desse serviço é irrelevante para
seu negócio.
OBRIGAÇÃO DO USO DO ACESSO REMOTO:
O Empresa não esta obrigado a usar o Acesso Remoto. Mas, perde uma grande chance de
conhecer melhor as informações de sua Empresa.
SENHAS DE ACESSO:
O Empresa terá duas senhas de acesso. Uma para acessar o Servidor e outra para acessar o
Software Contábil.
RESPONSABILIDADE PELO ACESSOS:
A responsabilidade pelo acesso é do administrador da Empresa.
AUTORIZAÇÃO PARA EMPREGADOS ACESSAREM OS DADOS:
Se a Empresa autorizar empregados seus a acessar dados da Empresa precisa ficar atenta e
vigilante para não haver VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES E DADOS.
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VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES:
Se ocorrer vazamento de informações e dados por consulta de empregados da Empresa o
Escritório solicita que seja resolvido através de PROVIDENCIAS INTERNAS considerando que
a Empresa mantenha um MANUAL DO FUNCIONÁRIO para corrigir e disciplinar condutas
indesejáveis e conceitos éticos.
PROVIDENCIAS INTERNAS PARA VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES E DADOS:
As principais providencias que a Empresa deve efetuar quando verificado um vazamento de
informação são:
1. Verificar se a Empresa será prejudicada?
2. Quais os prejuízos que serão causados?
3. Quem vazou informação?
4. Qual as conseqüências desse vazamento?
5. Quais os procedimentos disciplinares a serem tomados?
6. Quais os procedimentos éticos?
7. Quais os procedimentos legais cabíveis?

MANUAL DO FUNCIONÁRIO:
Recomendamos que a

Empresa

mantenha um MANUAL

DO FUNCIONÁRIO

para

“parametrizar” a maior parte dos COMPORTAMENTOS DESEJÁVEIS e INDESEJÁVEIS que a
Empresa queira no trato com os diversos aspectos de cada função.

DEMISSÃO DE EMPREGADO COM ACESSO AOS DADOS
Havendo demissão do empregado, deverá ser ALTERADO A SENHA para que não haja
quebrada

o sigilo dos dados para terceiros.

RESPONSABILIDADE PELA TRANSMISSÃO DE DADOS:
A responsabilidade pela transmissão é do administrador da Empresa.
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O escritório não tem controle sobre documentos que não foram transmitidos ou adulterados
sem que os mesmos sejam entregues para conferencia.
FRAUDE E SUSPENSÃO DE ACESSO AO SISTEMA REMOTO:
Caso seja detectada alguma tentativa de Fraude ao Sistema de Acesso Remoto, imediatamente
será suspensa, sem aviso prévio, o Acesso Remoto.
NIVEIS DE ACESSO:
Para cada nível de conhecimento e serviço que o usuário da Empresa tenha nos fornecemos
um nível de acesso.

Quanto MAIS ele pode fazer, mais acesso vai ter.

Quanto MENOS ele tiver possibilidade de fazer e usar menor será seu nível de acesso.

TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIO PARA ACESSO REMOTO:
O treinamento é importante pois se o funcionário da Empresa estiver pouco treinando o acesso
poderá se tornar perigoso e gerar retrabalho aqui no escritório.

Pois teremos que conferir e ACERTAR o que esta errado.

E não é essa a razão do acesso.

O acesso remoto é par AGILIZAR as informações e não causar mais problemas.

Então, por isso, quanto mais treinamento, mais CONFIANÇA e mais PRECISÃO nos dados.

TREINAMETO DE FUNCIONÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS:


Conhecimento Prévio em Contabilidade e Escrituração



Treinamento pelo Escritório
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CONEXÃO COM O BANCO DE DADOS:

O Escritório poderá consultar as Empresas que estão usando o Software conforme tela
demonstrativa abaixo:
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37 - SERVIÇO DE MALOTE
Para Empresas de outras que não estão localizados em Três Passos, o escritório mantém um
SERVIÇO DE MALOTE para ENTREGA e RECEPÇÃO de documentos via ONIBUS.

O custo é por conta do remetente.
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38 - MOTO E CARRO PARA ENTREGA
DE IMPOSTOS E DOCUMENTOS
Para as Empresa da cidade de Três Passos a entrega dos impostos e documentos é feito através
de MOTOCICLETA.

Para a cidade de Braga a entrega dos impostos e documentos é feita através de VEICULO.

Para a cidade de Esperança do Sul a entrega dos impostos e documentos é feita pessoalmente.

As Empresas poderão retirar os impostos e documentos nos próprios Escritórios.
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39 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CADASTROS COM FORNECEDORES E
BANCOS
A Empresa poderá solicitar a Fornecedores, Bancos e Vendedores para que
solicitem documentos oficiais da Empresa através do website www.advancer.cnt.br,
em Solicite Serviços.

Enviaremos aos fornecedores ou Banco, arquivos “scaneados” em PDF.

Para isso basta a Empresa autorizar e solicitar que o fornecedor entre no nosso
website, e peça os documentos.

Lembrando que os documentos que serão enviados aos fornecedores são os
constantes dos registros em nossos BANCOS DE DADOS.

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 80

Ao solicitar serviços a Empresa ou pessoa irá se identificar e seus dados serão
guardados por aproximadamente 1 ano após a transmissão dos dados.

Caso a Empresa não queira que terceiros solicitem serviços basta comunicar por
escrito ao Escritório se manifestando:
 quem pode?


e quem não pode?

receber informações automáticas usando o serviços disponibilizados no site.

Os documentos enviados não são assinados pelo Contador pois o nosso Sistema
gera automaticamente os relatórios.

Caso haja necessidade de assinatura do Contador deverão ser impressos pela
Empresa.
No caso de ser impresso pelo Escritório será COBRADO O XEROX do documento.
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40 - PROPOSTA DE SERVIÇOS
A partir de 2011 os Empresas fazem sua escolha pelos serviços que desejam contratar. Podendo
assim, a medida da necessidade, contratar mais ou menos serviços.

Na proposta de serviços o futuro Empresa definirá quais os serviços que quer que o Escritório
preste para ele.

Após escolhido os serviços será feito o Contrato de Prestação de Serviços.

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 82

41 - SERVIÇOS CONTRATADOS
Os serviços contratados são aqueles com estão descritos no Contrato de Prestação de Serviços.
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42 - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS
Os serviços não contratados são aqueles que não estão no Contrato de Prestação de Serviços.

Eles poderão ser prestados. Mas serão cobrados em separado.

Os serviços mais comuns de Serviços Não contratados:

São

serviços que inicialmente na contratação não ficaram especificados como integrantes da

prestação de serviços.

Estes serviços são COBRADOS A PARTE ou poderão não ser prestados pelo escritório.
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43 - SERVIÇOS NÃO PRESTADOS
Os serviços não prestados pelo escritório:



Serviços que ferem a ordem tributária



Serviços fraudulentos



Serviços que não temos competência para fazer



Serviços além dos nossos conhecimentos



Serviços que requerem conhecimento em áreas de outras profissões legalmente habilitadas.
Ex. Médico do Trabalho, Engenheiro, Advogado.



Serviços de Conferencia



Serviços de Segurança



Serviços de Medicina



Serviços de Meio-Ambiente



Serviços que envolvam áreas distintas da Contabilidade.
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44 - FORMA DE COBRANÇA DOS
HONORÁRIOS E SERVIÇOS
O Escritório usa Boletos Bancários como forma de cobrança dos honorários e serviços contábeis
prestados conforme previsão contratual.

A cobrança dos boletos estará sujeita a protesto caso não seja pago no vencimento contratado.
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45 - SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR FALTA DE
PAGAMENTO
O Escritório deixará de prestar serviços caso a Empresa:
1. Deixar de pagar por 3 meses os honorários e serviços contratados
2. ou deixar de enviar os documentos para escrituração fiscal e contábil.

A Suspensão da Prestação de Serviços poderá ser:
1. temporária ou
2. definitiva.

Se a Empresa pagar os honorários em atraso e entregar os documentos, dentro de 90 dias após
recebido o Aviso, os serviços poderão ser reativados através de documento de PEDIDO DE
REATIVAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.

Se a Empresa não pagar os Honorários e não entregar os documentos, dentro dos 90 dias, tornase definitiva a Suspensão, situação na qual o Escritório deixa de ter qualquer obrigação pela
MANUTENÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS da Empresa.

Caso a Empresa NÃO RETIRE os documentos e livros no período de Suspensão

e nem se

MANIFESTAR por escrito, sobre a situação de seus documentos, fica o Escritório DESOBRIGADO
A MANUTENÇÃO E GUARDA.

O Escritório poderá, OPCIONALMENTE, guardar em ARQUIVOS DIGITAIS os documentos de
constituição e legalização da Empresa.
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46 - FORMA DE COMPOSIÇÃO DOS
HONORÁRIOS
A partir de 2011 o escritório passa a adotar os seguintes critérios para negociação de aumento ou redução
dos honorários contábeis:

Critério

Análise

Forma de Tributação

Pela Opção Empresa

Numero de Funcionários

Folha Pagamento

Numero de Bancos

Livros Contábeis

Numero de Lançamentos Fiscais (NF)

Livros Fiscais

Numero de Lançamentos Contábeis

Livros Contábeis

Licitação

Participa ou Não

Acesso Remoto

Usa o Acesso

Funcionário Administrativo

Possui Auxiliar Adm.

Grau de Risco da Atividade

Pouca/Muita informalidade

Possui Softwares Gerenciais
Possui Computador e Acesso de Internet
Complexidade do Negócio da Empresa

A Empresa esta bem estruturada
A Empresa esta com a acesso a internet
Grau de complexidade do negócio

Numero de Horas Trabalhas para Empresa
SPED Contábil, Pis/Cofins, EFD

Numero de horas
A atividade precisa enviar SPED

Porte da Empresa

Se é ME ou EPP

Consultoria
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47 - AVISO PREVIO PARA SUSPESÃO OU
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS
A Empresa ou nossos Escritórios deverão usar o modelo abaixo para dar Aviso Prévio para
Suspensão ou Termino da Prestação de Serviços conforme determinado no Contrato de Prestação
de Serviços:

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 90

48 - PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS
A Empresa deverá usar o modelo abaixo para Pedir a Reativação de Serviços Contábeis conforme
determinado no Contrato de Prestação de Serviços:
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49 - TERMO DE TRANSFERENCIA DA
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
OBJETIVO:
A transferência da responsabilidade técnica de uma Empresa para outro profissional é sempre um
momento delicado. A utilização do documento Termo de Transferência de Responsabilidade
Técnica procura harmonizar o relacionamento entre as Empresas contábeis envolvidas nesse
processo, em benefício de todas as partes envolvidas.
O Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica tem como objetivo, valorizar a
profissão contábil. Com a instituição do documento, a conduta ética e profissional da classe fica
respeitada, dando segurança jurídica para quem entrega e para quem recebe os documentos
contábeis.

UTILIZAÇÃO:
O Termo de Transferência da Responsabilidade Técnica é usado pelos nossos Escritórios para
a ENTRADA e SAIDA de Empresas.

IMPORTÂNCIA:
É um documento extremamente importante pois define formalmente a TRANSFERENCIA DE
RESPONSABILIDADE de um contador para outro.

FORMALIDADE E CONTINUIDADE:
Através desse documento a Empresa comunica formalmente qual o seu Novo Contador e quais
serviços ele deverá dar continuidade.
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RECUSA DA EMPRESA EM FORNECER OS DADOS DO NOVO CONTADOR:
A recusa da Empresa em fornecer o NOME, CPF, CRC do novo contador evidencia claramente
que a relação contratual com o novo contador já inicia viciada pela DESCONFIANÇA e
INTOLERANCIA.

ÉTICA PROFISSIONAL:
Aconselhamos que a transferência de contador seja pautada pela dignidade e ética profissional.

COMPOSIÇÃO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
A composição do Termo de Responsabilidade Técnica é a seguinte:
1. Dados da Empresa Objeto da Transferência
2. Situação dos Serviços sob a Responsabilidade do Contabilista Anterior
3. Motivo da Transferência
4. Informações sobre Honorários Profissionais
5. Dados da Organização Contábil/Contabilista Anterior
6. Dados da Nova Organização

O novo contador deverá sempre fazer a Alteração de responsabilidade nos seguintes órgãos:
1. Receita Federal
2. Secretaria da Fazenda Estadual
3. Prefeitura Municipal
4. Sindicatos
Sem esse documento as responsabilidade dos contadores envolvidos na prestação de serviços
ficam prejudicadas por que não se sabe responder as seguintes indagações:
1. O que Falta Fazer?
2. O que Já Foi Feito?
3. O que tem Problemas para ainda resolver?
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PREENCHIMENTO:
O documento deve ser preenchido, no mínimo em três vias (ou mais se houver exigência legal),
destinando-se, uma para o novo responsável técnico que receberá os documentos, uma para o
responsável técnico que entregará os documentos e uma para a Empresa-Empresa proprietária
dos documentos.
PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMETNOS:
Para realizar a transferência do trabalho, o contabilista anteriormente contratado deverá fornecer
ao novo responsável técnico pela Empresa, os documentos, livros fiscais e arquivos digitais, que
estejam em seu poder, em prazo estabelecido em cláusula rescisória do contrato de prestação de
serviços. Caso não tenha sido determinado, o prazo será de 60 dias.
ARQUIVOS DIGITAIS:
Caso a Empresa queira ou necessite dos Arquivos Digitais dos últimos 5 anos deverá solicitar por
escrito.
Para GERAÇÃO e ENTREGA dos Arquivos Digitais
ANTECIPADAMENTE o valor correspondente a 200 UPF/RS.

a

Empresa

deverá

pagar

OMISSÕES E IRREGULARIDADES:
Caso o novo técnico encontre erros, atos e omissões infringentes de normas técnicas ou de
dispositivos legais referentes ao período anterior de sua competência técnica, portanto de
responsabilidade do contabilista anterior, deverá comunicar à Empresa, por escrito, para que sejam
tomadas providências.
O responsável técnico, novo ou anterior, deverá disponibilizar toda a documentação (protocolo,
distrato contratual, etc.) de transferência ou de recebimento de documentação de Empresas
sempre que for exigido por órgãos fiscalizadores.

Segue um modelo de Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica
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50 - ALTERAÇÃO DO CONTADOR
PERANTE O FISCO
A alteração do contador perante o fisco é obrigatória para todas as Empresas.

Os contadores devem sempre fazer a Alteração de responsabilidade nos seguintes órgãos:
Receita Federal

1 – Contador Anterior
O contador anterior deve fazer o “DB” para a Receita Federal excluído sua responsabilidade
técnica a partir da data.
2– Novo Contador
O novo contador antigo deve fazer o “DB” para a Receita Federal incluíndo sua responsabilidade
técnica a partir da data.

Secretaria da Fazenda Estadual

1 – Contador Anterior
O contador anterior deve fazer a alteração no site da SEFAZ para a
responsabilidade técnica a partir da data.
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exclusão de sua

2 – Novo Contador
O novo contador antigo deve fazer a alteração no site da SEFAZ para a

exclusão de sua

responsabilidade técnica a partir da data.

1. Prefeitura Municipal de Três Passos
O contador

anterior e o novo devem fazer a baixa

e registro, respectivamente, no site da

Prefeitura de Três Passos.

2. Prefeituras dos Demais Municípios
A Empresa deverá providenciar a exclusão do Contador Anterior e o Cadastro do Novo Contador
conforme as especificações de cada Prefeitura.

3. Sindicatos
A Empresa deverá providenciar a exclusão do Contador Anterior e o Cadastro do Novo Contador
conforme as especificações de cada Sindicato.
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51- DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO
ANUAL DE DÉBITOS
ENVIO DA DECLARAÇÃO AOS EMPRESAS:
Anualmente, o Escritório enviará para as Empresas, sem débitos, que possuem Serviços
Contratados a Declaração de Quitação Anual de Débitos.
Caso o Escritório não faça o envio da referida Declaração poderá ser solicitado o envio através do
site www.advancer.cnt.br, em SOLICITE SERVIÇOS.

BASE LEGAL:
A Declaração de Quitação Anual de Débitos será enviada para fins de atendimento às disposições
da Lei nº 12.007, de 29 de julho de 2009.

OBJETIVO DA DECLARAÇÃO:
Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações da Empresa, as
quitações dos faturamentos mensais dos débitos da Empresa no ano de referencia, bem como dos
anos anteriores.

DÉBITOS DE TERCEIROS:
Essa declaração de quitação não contempla valores de serviços prestados por terceiros. Exemplo:
Encadernação, Xerox, Fax e Digitação.
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52 - TERMO DE OPÇÃO PELA
TRIBUTAÇÃO
A Empresa anualmente deverá entrar em contato com o Escritório e fazer a OPÇÃO PELA
TRIBUTAÇÃO da Empresa no ANO SEGUINTE.

Caso o administrador da Empresa não se manifeste continuará a mesma tributação do ano
anterior.

O documento para a OPÇÃO pela tributação é o abaixo descrito:
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53 - EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
As Empresas do SIMPLES NACIONAL poderão ser excluídas do Sistema Simplificado de
Recolhimento de Tributos pelos seguintes órgãos:


SRF



ICMS



PREFEITURA



INSS

Os principais motivos para o fisco fazer a Exclusão do Simples Nacional são:
1. NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTOS;
2. PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM OUTRAS EMPRESAS;
3. SÓCIOS COM MAIS DE UMA EMPRESA CUJO LIMITE EXCEDA AO LEGALMENTE
EXPRESSO.
4. ATIVIDADES VEDADAS NO SIMPLES NACIONAL;
Abaixo segue um dos modelo de Exclusão pelo ICMS de uma Empresa do Simples Nacional :
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54- CONFERENCIA DOS
SERVIÇOS

DEFINIÇÃO DA CONFERENCIA DE SERVIÇOS:

A CONFERENCIA DOS SERVIÇOS é a atividade que deve ser exercida de modo sistemático pela
Empresa e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento, pelo Escritório, das
disposições contratuais, técnicas, fiscais, legais e administrativas, em todos os seus aspectos.
OBJETIVO DA CONFERENCIA DE SERVIÇOS:

O objetivo da Conferencia dos serviços prestados são a garantia de qualidade desses serviços.
A Empresa acompanhando e conferindo os serviços, menor será a probabilidade de haver erros e
equívocos.
A conferencia dos serviços cria um EQUILIBIRIO NA RELAÇÃO CONTADOR /EMPRESA pois
ambos conseguem atingir seus objetivos se prejudicar o outro.

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 101

RESPONSABILIDADE PELA CONFERENCIA DE SERVIÇOS:

A Conferencia ficará a cargo do gestor da Empresa ao qual poderá constituir
prepostos para acompanhamento, controle e avaliação dos documentos, dados e
informações, Declarações e Relatórios produzidos pelo Escritório.
RESPONSABILIDADE PELA EMISSÃO E CONFERENCIA DE NOTAS FISCIAS, CUPOM FISCAL, CTRC, DANFE, RECIBOS:

A emissão e conferencia dos documentos GERADOS é dos gestores da Empresa.

A Empresa deverá emitir e conferir as NOTAS FISCAIS, CF, CTRC, DANFE, RECIBOS emitidos.

Cabe ao Escritório fazer os serviços de ESCRITURAÇÃO FISCAL e CONTABIL dos documentos
gerados e conferidos pela Empresa.

FACILITAÇÃO PARA A CONFERENCIA DE SERVIÇOS:

O Escritório deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Conferencia dos
Serviços, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às
solicitações que lhe forem efetuadas dentro da vigência do Contrato.
USANDO O ACESSO REMOTO A CONFERENCIA DE SERVIÇOS:

O Escritório disponibiliza para todos os Empresas, o ACESSO REMOTO a ampla ação da
Conferencia dos Serviços, permitindo o acesso aos serviços em execução.
OMISSÃO NA CONFERENCIA:
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A eventual omissão de Conferência dos Serviços durante e após a vigência do Contrato poderá ser
invocada para eximir o Escritório da responsabilidade pela execução dos serviços ou erros.
OBRIGATORIEDADE DE CONFERENCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

A Empresa esta obrigada a fazer o CONFERENCIA MENSAL de todos os serviços prestados pelo
Escritório.

SOLICITAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO, LIVRO, PROCEDIMENTO PARA EFETUAR A
CONFERENCIA:
A Empresa poderá solicitar qualquer documento, livro, relatorios e exigir a explicação de
procedimento que esta sendo efetuado durante a conferência dos serviços.
PRAZO MÁXIMO PARA CONFERENCIA PELA EMPRESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESCRITÓRIO:

O prazo de conferencia e aceite dos serviços prestados é de:
1. 90 DIAS após a informação ser transmitida ao fisco para:






DCTF
DIPJ
DIRF
RAIS
DACON

2. 60 DIAS após a informação ser transmitida ao fisco para:





GIA modelo B
SPED PIS/COFINS
SPED CONTABIL
SPED FISCAL ICMS/IPI

3. 30 DIAS após a informação ser transmitida ao fisco para:
 GFIP
 FOLHA DE PAGAMENTO
 GIA mensal
4. 30 DIAS para as demais informações prestadas ao fisco e demais órgãos reguladores.
5. 35 DIAS para informações prestadas para a Empresa, Fornecedores e Bancos.
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COMO FAZER A CONFERENCIA:

A Empresa irá definir a melhor forma de Conferir os Serviços. Não havendo uma forma única.
Por isso recomendamos que as Empresas se dediquem algum tempo por mês para realizar as
Conferencias.
CONFERENCIA PARA EVITAR ERROS E ENGANOS:

A conferencia dos serviços mensalmente pela Empresa evita erros graves e enganos, tornando o
serviço mas fácil fazer os acertos e ajustes que forem necessários.

LOCAL DA CONFERENCIA:

A Empresa poderá solicitar que os documentos sejam encaminhados para sua sede.
No caso do ACESSO REMOTO a Empresa fará a conferencia em sua própria sede.

ACEITE E CONFERENCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

A Empresa mensalmente dará o ACEITE e CONFERENCIA dos Serviços Prestados.
Através deste documento a Empresa declara que os serviços foram prestados com conformidade
ao solicitado e contratado.

RECUSA NO ACEITE E CONFERENCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

A Empresa poderá recusar em dar o ACEITE caso tenha encontrado nesse mês algum serviço que
não esteja em conformidade ao contratado.

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 104

A RECUSA deverá ser feito no VERSO DO DOCUMENTO.
“NÃO ACEITO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS POR TER ENCONTRATO O SEGUINTE
ERRO: (descrição do erro, data e assinatura”
RECUSA PARCIAL NO ACEITE E CONFERENCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

A Empresa poderá recusar parte dos serviços prestados, caso tenha encontrado nesse mês
algum serviço que não esteja em conformidade ao contratado.
A RECUSA deverá ser feito no VERSO DO DOCUMENTO:
“NÃO ACEITO PARCIALMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS
ENCONTRATO O SEGUINTE ERRO: (descrição do erro, data e assinatura”

POR

TER

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO E POSSIBILIDADE DE CONSERTO DO ERRO:

A Empresa poderá solicitar ao Escritório para que veja a possibilidade de conserto do erro e a
retificação do serviço prestado.

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO E CONSERTO DE ERRO APÓS EXPIRADO PRAZO PARA
CONFERENCIA:

Após EXPIRADO O PRAZO DE CONFERENCIA, caso a Empresa queira solicitar ao Escritório
para que veja a possibilidade de conserto do erro e a retificação do serviço prestado irá arcar com
o custo e gastos do mesmo.
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55 - ORIENTAÇÕES

Como temos Empresas em várias cidades as ORIENTAÇÕES funcionam como uma BUSSULA AO
NAVEGADOR (empresário e administrador).

O Escritório envia periodicamente ORIENTAÇÕES expressas ao administrador da Empresa.
ASSINATURA DO ADMINISTRADOR:

Essas orientações precisam ser analisadas pelo administrador da Empresa pois certamente
poderão antever problemas.
TIPO DE ORIENTAÇÃO:

As orientações são individuais por Empresa.
BASE PARA AS ORIENTAÇÕES:

As Orientações se baseiam nos problemas e soluções que acontece com outras Empresas e nas
alterações da legislação.
MOTIVO DAS ORIENTAÇÕES:

Para que não tenham que enfrentar problemas que possam ser resolvidos antecipadamente.

Nem sempre a orientação é direta para sua Empresa, mas, sabendo o que esta acontecendo o
administrador pode já ficar atento ao problema.
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AVALIAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES:

O administrador da Empresa é quem vai avaliar a Orientação! A nos caba somente orientar.
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56 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE

O Escritório tem contratado um Seguro de Responsabilidade Civil junto a Ativa Seguros, no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para fazer frente a ERROS cometidos pelo Escritório.

Não faz parte da Responsabilidade do Escritório SONEGAÇÃO, por parte da Empresa.
A Empresa deverá ter Contrato de Prestação de Serviços Contábeis firmado com o Escritório.
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57 - MODELOS DE DOCUMENTOS E CONTRATOS

O administrador encontrará no site www.advancer.cnt.br muitos modelos de documentos e
contratos.

Caso não encontre o que deseja no site temos faça a solicitação via SOLICITAÇÃO DE SERVÇOS
no site WWW.advancer.cnt.br,

pois temos um Banco de Dados enorme de modelos de

documentos a sua disposição.

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 109

58 - CONSULTORIA

Quando sua Empresa precisar fazer alguma Consultoria específica agende horário, de preferência
em horário comercial.

Onde serão prestados os esclarecimentos que você desejar.
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59 - PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDEM DE SERVIÇO
As Empresas que possuem atividades de Prestação de Serviço onde BENS MOVEIS do Empresa
são recebidos para CONSERTO, REPARO e RESTAURAÇÃO devem usar a ORDEM DE
SERVIÇO para:


IDENTIFICAR o Empresa (Nome Completo, CNPJ/CPF, endereço, Telefone)



IDENTIFICAR quem entregou o bem



IDENTIFICAR o autorizado para retirar o bem



DESCRIÇÃO do bem que será consertado



DATA ENTRADA



TIPO DE SERVIÇO solicitado pelo Empresa



PRAZO DE GARANTIA do serviço



TIPO GARANTIA das peças utilizadas



PRAZO PARA RETIRADA do bem



VENCIDO O PRAZO qual o destino do bem



PREÇO ORÇADO das peças



PREÇO ORÇADO dos serviços



FORMA DE PAGAMENTO



PREÇO FINAL peças e serviços



ASSINATURA na abertura da O.S.



DATA DA ENTREGA



ASSINATURA na entrega do bem e serviço

OBS:
1. A ORDEM DE SERVIÇO acompanha a Nota Fiscal para fins de Garantia e ambas se
complementam.
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2. Emitir Boleto Bancário ref. O.S. sem emissão da NF constitui CRIME CONTRA
ORDEM TRIBUTARIA, ficando a Empresa sujeita as penalidades legais pelo
montante sonegado.
3. Com a emissão da O.S. e da NF o empresário pode precaver-se de vários problemas
que surgem:

3.1 - Ser considerado RECEPTADOR de bem furtado
3.2 - Dar garantia total do produto
3.3 - Ressarcir o Empresa por algum defeito de fábrica
3.4

-

Indenizar

o

consumidor

por

serviço

não

prestado

integralmente
3.5 - Não conseguir cobrar o Empresa pois não tem documento
assinado
3.6 -O Empresa não retirar o bem

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 112

60 - DECORE
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O QUE É A DECORE?

É um documento contábil destinado a fazer prova de informações sobre a percepção de
rendimentos, em favor de pessoas físicas.
QUAIS OS DOCUMENTOS QUE PODEM FUNDAMENTAR A EMISSÃO DA DECORE?

Os exemplos estão contidos no Anexo II
da Resolução CFC nº 872-2000, alterada pela
Resolução CFC nº 1.047-2005:

QUANDO FOR PROVENIENTE DE:

1. Retirada de pró-labore:
• escrituração no livro diário.

2. Distribuição de lucros:
• escrituração no livro diário;
• demonstrativo da distribuição.

3. Honorários (profi ssionais liberais/autônomos):
• escrituração no livro caixa;
• DARF do Imposto de Renda Pessoa Física (carnê leão) com
recolhimento regular; ou
• RPA ou Recibo com o contrato de prestação de serviços.

4. Atividades rurais, extrativistas, etc.:
• escrituração no livro caixa ou no livro diário;
• nota de produtor;
• recibo e contrato de arrendamento;
• recibo e contrato de armazenagem;
• recibo e contrato de prestação de serviço de lavração, safra,
pesqueira, etc.
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5. Prestação de serviços diversos ou comissões:
• escrituração no livro caixa;
• escrituração do livro ISSQN;
• RPA com contrato de prestação de serviço ou com declaração do
pagador;
• DARF do Imposto de Renda Pessoa Física (carnê leão), com
recolhimento regular.
6. Aluguéis ou arrendamento diversos:
• contrato (particular ou público);
• escrituração no livro caixa, se for o caso;
• DARF do Imposto de Renda Pessoa Física (carnê leão), com
recolhimento regular.
7. Rendimento de aplicações fi nanceiras:
• extrato bancário ou resumo de aplicações.

8. Venda de bens imóveis, móveis, valores mobiliários, etc.
• contrato de compra e venda, nota fi scal ou escritura, etc.
9. Vencimentos de funcionário público, aposentados e
pensionistas:
• documento da entidade pagadora.
Ocorrência: DECORE que apresenta valores divergentes
Penalidade - processo disciplinar: multa.
Penalidade - processo ético: advertência reservada, censura reservada ou censura pública.
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A DECORE NO ÂMBIENTE JUDICIAL:

A DECORE emitida sem base em documentação hábil e idônea e/ou com valores divergentes
também sujeita os envolvidos a responderem processo na Justiça, na esfera:


- Cível: ressarcimento por prejuízos causados a terceiros (Código Civil);



- Penal: crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, art. 299:
“Omitir, em documento público ou particular, declaração
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fi m de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o
documento é público, e reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
multa, se o documento é particular.”
RESOLUÇÃO CFC Nº 960-03, art. 24, inc. XIII
“Art. 24. Constitui infração: (...) XIII – emitir peças contábeis com valores divergentes dos
constantes da escrituração contábil.”
LEGISLAÇÃO PERTINENTE
Resolução CFC nº 871, de 23 de março de 2000
Resolução CFC nº 872, de 23 de março de 2000
Resolução CFC nº 1.046, de 16 de setembro de 2005
Resolução CFC nº 1.047, de 16 de setembro de 2005
Resolução CRCRS nº 459, de 11 de outubro de 2006
Código Civil Brasileiro
Código Penal Brasileiro
DÚVIDAS?
Procure-nos pelo fone (51) 3254-9400 ou pelo e-mail fi scalizacao@crcrs.org.br
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul
Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – 90160-070
(51) 3254-9400 – crcrs@crcrs.org.br – www.crcrs.org.br
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QUEM FORNECE A DECORE:

O contador legalmente registrado que faz a escrituração contábil da Empresa poderá fornecer a
Decore.

ONDE É EMITIDA:
A Decore e emitida no site do CRC pelo profissional em situação regular.

QUAL A SUA FINALIDADE:
Comprovar a veracidade e a autenticidade de rendimentos de pessoa física.

FISCALIZAÇAO DO CRC:
O CRC/RS fiscaliza toda a DECORE emitida, por cada contador, e havendo irregularidades será
aberto PROCESSO ÉTICO, com punição, multas e podendo chegar a cassação do registro.

QUAIS OS PRÉ-REQUISITOS DOS CONTADORES DO ESCRITÓRIO ADVANCER PARA
EMISSÃO DE UMA DECORE:
Para os contadores dos escritórios Advancer e Esperança fornecerem uma Decore eles devem:
1

Ter pago sua anuidade junto CRC/RS (2010 é de R$ 325,00)

2

Estar em dia com todas as suas obrigações junto ao CRC/RS

3

Não estar sendo processado pelo CRC/RS

4

Ser Bacharelado em Contabilidade

5

Ter feito no mínimo uma Pós Graduação.

FORNECIMENTO RESTRITO A EMPRESAS:
O fornecimento de DECORE por nossos escritórios é restrito aos nossos Empresas.
Não fornecemos DECORE para quem não é nosso Empresa, em hipótese alguma.
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PREÇO COBRADO DA DECORE:
O preço de cada DECORE fornecida será feita no ato de solicitação pela Empresa e irá se basear
em:
1

no número de fontes pagadoras apresentada

2

no grau de responsabilidade

3

na segurança das fontes pagadoras

4

na finalidade que se destinar

5

nas especificações que a Decore requer.
OBS: Não será fornecida DECORE gratuita!
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61 - ENVIO RELATORIOS EM ARQUIVO PDF
DEMONSTRANDO IRREGULARIDADES
FISCAIS E CONTÁBEIS
O Escritório enviará para a Empresas relatórios apontando algumas irregularidades que foram
constatadas nos registros contábeis e fiscais para que sejam analisados e dada uma solução pelo
administrador da Empresa.

Caso o administrador não faça nada para solucionar a irregularidade ficará registrada nos Livros
Fiscais e Contábeis para futura avaliação do Fisco.

É de responsabilidade do administrador da Empresa e não do Escritório sanar problemas de:


Vendas incompatíveis com as Compras, Despesas, Investimentos, Custos e Gastos;



Depósitos Bancários incompatíveis com o movimento financeiro da Empresa;



Não emissão de Notas Fiscais de vendas;



Não envio de Comprovantes de Gastos, Despesas, Investimentos, Extratos, Contratos
e demais documentos que sirvam para registro contábil e fiscal.



Não envio de todas as Notas Fiscais para escrituração contábil e fiscal.



Emissão de documentos inidôneos para lastrear Vendas de Prestação de Serviços.
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62 - LICITAÇÃO

PRAZO PARA ENTREGA DO EDITAL NO ESCRITORIO:
A Empresa que vai participar de Licitação Pública junto as Prefeituras e outros órgãos deve enviar
com antecedência, de 5 dias, o EDITAL completo da licitação para que possamos emitir as CNDs e
providenciar os demais documentos.

LICITAÇÃO EM CIMA DA HORA:
A Empresa que solicitar os documentos para licitação um dia antes fica sujeito a “PERDER A
LICITAÇÃO!”

Pode, e é fácil acontecer, de não sair todas as CND da Empresa mesmo tendo sido pagos todos
os impostos.

E também fica prejudicada qualquer análise por parte do Contador para avaliar situações que
requerem o edital.
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MOTIVOS PARA NÃO SAIR AS CERTIDÕES NEGATIVAS:
São as seguintes hipóteses comuns:



Site da CEF, ICMS, SRF, INSS e Procuradoria estarem indisponíveis



Prefeitura pode estar com problemas para emissão da CND



A Empresa ter que comprovar algum recolhimento de imposto



A Empresa não ter em algum mês faturamento



Haver débito de IPVA de veiculo da Empresa, sócios, cônjuges e
dependentes.



Haver debito de IPTU, Alvará ou ISSQ na Prefeitura



Nova versão de GFIP



Banco de Dados de algum órgão estar em manutenção



Site fora do ar



Obras de Construção irregulares perante o INSS e SRF



Filiais irregulares, mesmo estando baixadas



Divergência de Dados da Empresa e da SRF/INSS/ICMS



Pagamento de Imposto fora do Prazo



Pagamento de Multa dos 40% do FGTS um dia depois do prazo



Falta de Pagamento de tributos.



Erros de transmissão de dados

XEROX E ENVELOP:
Se os envelopes forem do escritório serão anotados no Fichário junto com os Xerox e cobrados no
mês seguinte, através de emissão de NF.

ORIGINAIS RETORNAM AO ESCRITÓRIO:
Na maioria das licitações é necessário levar junto os documentos originais.
Esses documentos devem retornar ao escritório.
Normalmente são:
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Contrato Social



Alteração de Contrato



Enquadramento de ME ou EPP



Certidão de Falencia e Concordata



Cadastro de Fornecedores



E outros que os órgãos licitantes exigirem

CADASTRO DE FORNECEDORES:
Nas licitações que exigem que a Empresa tenha previamente Cadastro de Fornecedores para
participar de licitação deve-se atentar para a DATA DE VALIDADE do cadastro.

Para a Empresas que não possuem cadastro a Empresa deve encaminhar com no mínimo 20 dias
de antecedência o Edital de Licitação para o Escritório poder providenciar os documentos
necessários.

BUSCA DOS ENVELOPES PARA A LICITAÇÃO:
A Empresa deverá ir ao escritório buscar os envelopes e os documentos para participar da
Licitação.
O Escritório não leva esse tipo de documento na Empresa.

PROPOSTA DA LICITAÇÃO:
Na Proposta irão constar os dados obrigatório pelo órgão licitante e principalmente o PREÇO e
CONDIÇÕES ofertadas pela Empresa.

PAPEL TIMBRADO:
Aconselhamos a Empresa ter Papel Timbrado para fazer a Proposta de Preços .
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ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS:
O Escritório, por ÉTICA, não tem interesse em elaborar as Propostas de Licitações.

Caso a Empresa queira ou necessite que o Escritório elabore a Proposta poderá ter absoluta
certeza do SIGILO dessa informação.

RESPONSABILIDADE PELA CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS:
Todas as Licitações passam pela mão do Contador Rogério que analisa os documentos, porém, a
Responsabilidade pela Conferencia Final é da Empresa que deverá, ao receber os documentos,
CONFERIR para depois levar na Prefeitura ou outro órgão público.

LICITAÇÕES FRAUDULENTAS:
O Empresa que participar de Licitações Fraudulentas deverá estar ciente que o Escritório não
coaduna com tal comportamento.

Para isso não peça nossa ajuda!!!!

PREGÃO ELETRÔNICO NO COMPRASNET:
O Pregão Eletrônico COMPRASNET é o site onde os diversos órgãos de governo fazem suas
compras.
A Empresa poderá participar dessas licitações.
Nesse tipo de licitação a Empresa deve providenciar todas as etapas de cadastro e procedimentos.
A Empresa poderá imprimir o Manual de licitação por pregão eletrônico no site do Compranet para
participar de licitações.
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63- CADASTROS E REGISTROS DA
EMPRESA JUNTO AO FISCO E ORGÃOS
REGULADORES
A Empresa é Responsável pelos cadastros e registro junto ao fisco e órgãos reguladores.

A Empresa deverá SOLICITAR FORMALMENTE ao Escritório o REGISTRO ou ALTERAÇÃO de
dados junto aos órgãos reguladores.

Ex.: Prefeitura, SRF, ICMS, Vigilancia Sanitária, Bombeiros, INSS, JUCERGS, ANP, Cartório, OAB,
ANVISA, ANATEL, EMBRATUR, demais agencias reguladoras e entidades de classe, etc.
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64 - BOMBEIROS
A Empresa deverá providenciar e encaminhar o REGISTRO junto aos bombeiros.

Não é de responsabilidade e competência do Escritório fazer esse registro.

A Empresa poderá solicitar no Escritório os xerox dos documentos que precisar para fazer o
registro junto aos Bombeiros.

A Empresa deverá manter a PASTA com os documentos para apresentação e fiscalização do
Corpo de Bombeiros em dia, com suas taxas e licenças pagas e em vigor.
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A Empresa deverá EXPOR em um QUADRO o Alvará de Prevenção e Proteção
Contra Incêndio.
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65 - AGENCIAS RELGULADORAS
O Escritório não tem competência e atribuição para fazer REGISTRO e CADASTRO da Empresa
junto a Agencias Reguladoras.

O Registro e Cadastro junto a Agencias Reguladoras é de exclusiva competência da Empresa e
seus gestores.
REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES
CONFORME O RAMO DE ATIVIDADE
REGISTRO NAS AGENCIAS REGULADORAS E CONSELHOS:

Os registros nas AGENCIAS REGULADORAS e Órgãos de Controle da Atividade não são
realizados automaticamente pelo escritório.
E, também, não fazem parte do Contrato de Prestação de Serviços.
Para esses serviços serem realizados, total ou parciamente, devem ser CONTRATADOS.
Alguns órgãos e agencias o Escritório não tem acesso sem autorização do administrador.
Se sua Empresa precisa algum registro deve nos comunicar POR ESCRITO e solicitar
ORÇAMENTO para o serviços desejado.
Alguns desses registros não temos competência técnica para realizar. Nesses casos podemos
INDICAR para a Empresa outra Empresa ou profissional qualificado para tal registro.
ANTT:

Todas as Empresas que possuem veículos para transportes de cargas rodoviárias, devem estar
registradas no ANTT.
Para fazer o referido registro, são necessários os seguintes documentos:




Renavam ou certificado do veículo em nome da Empresa;
Formulário de registro fornecido pelo ANTT;
Atos constitutivos e CNPJ da Empresa.

Manual do Cliente

Versão 1.0

www.advancer.cnt.br

Página 127

Após encaminhar os documentos a ANTT, será fornecido o registro.
A Empresa deverá retornar a ANTT, após decorrido o prazo para renovação.
O Escritório não tem qualificação para fazer o registro na ANTT.
CORE:

Todas as Empresas de representação comercial devem ser registradas no Conselho Regional de
Representação Comercial. Para fazer os registros são necessários os seguintes documentos:
Cópia do contrato social;
Cópia do CNPJ;
Cópia dos documentos dos sócios (RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, certificado de
reservista, certidão de casamento/nascimento);
Comprovante de votação nas 5 últimas eleições;
Comprovante de posse de imóveis.
A Empresa receberá após o registro, um certificado e uma carteira de identificação.
CRMV:

Todas as Empresas que operam no ramo de produção ou industrialização de gêneros alimentícios
derivados de animais como leite, carne, etc., devem ser registradas no Conselho Regional de
Medicina Veterinária.
Para se registrar no conselho, o futuro empresário deve procurar primeiramente o CRMV ou a
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, antes mesmo da execução da obra, pois existem itens
importantes para o controle da higiene e qualidade.
A Empresa deve possuir um médico veterinário profissional, que pode ser sócio ou prestador de
serviço da Empresa.
O Escritório não tem qualificação para fazer o registro na CRMV.
CREA:

As Empresas de construção civil terão que estar registradas no Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura, tendo como sócio ou contratado um engenheiro civil.
O Escritório não tem qualificação para fazer o registro na CREA.
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CRF:

As farmácias deverão estar registradas no Conselho Federal de Farmácia, tendo como sócio ou
contratado um profissional farmacêutico.
O Escritório não tem qualificação para fazer o registro no CRF.

IBAMA:

A Empresa que tem caldeira e queima lenha, deverá obrigatoriamente ter seu registro no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováreis, e todo mês prestar conta do
consumo da Empresa e fazer o reflorestamento da quantidade consumida.
Após o registro a Empresa deverá solicitar a cada carga de lenha o carimbo do IBAMA, antes de
efetuar o transporte.
O Escritório não tem qualificação para fazer o registro na IBAMA.

USO DO SOLO E AREAS INDUSTRIAIS:

O poder público regulamenta a utilização do solo no município.
Para tanto, existem áreas previamente reservadas à implantação de indústrias, Pedreiras e outras
Empresas, conforme o seu ramo de atividade, seguindo o que determina o Plano Diretor do
Município.
O Escritório não tem qualificação para fazer esses registros.
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66 - ENTIDADES DE CLASSE
O Escritório não tem competência e atribuição para fazer REGISTRO e CADASTRO da Empresa
junto a Entidades de Classe.

O Registro e Cadastro junto á Entidades de Classe é de exclusiva competência da Empresa e seus
gestores.

Aconselhamos os empresários a fazerem parte, na cidade de Três Passos, das seguintes
entidades de classe:

 CACIS
 SINDILOJAS
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67 - REGISTRO DA MARCA DA EMPRESA

Para registrar sua Marca a Empresa deverá contratar uma Empresa especializada em registro de
marcas.

 Esse serviço não é feito pelo escritório.

 Apenas orientamos a Empresa quando nos for solicitado.

Recomendamos, para todas as Empresas, que façam um planejamento para registro de suas
marcas.
Para maiores informações sobre registro de marca consulte o site: www.inpi.gov.br.

O importante é não perder uma Marca por descuido ou desconhecimento!
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68 - IMPOSTOS DE RENDA PESSOA FISICA

O imposto de renda pessoa física é elaborado e transmitido anualmente pelo escritório para fins de
Declarar, perante a RECEITA FEDERAL, seus:



BENS, DIREITOS e OBRIGAÇÕES



RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E ISENTOS;



GASTOS; VENDA DE BENS e OUTRAS OPERAÇÕES



DOAÇÕES e NVENTÁRIOS e PREMIOS

Não deixe de enviar todos os documentos necessários para fazer sua DIPF.

A maioria esta descrita no Check List disponibilizado para você quando vier fazer a DIPF.

O escritório entrega em um envelope todas as DIPF feitas e transmitidas. Não são guardas DIPF!

Após a transmissão e RECEBIMENTO da DIPF você ASSINARÁ o RECIBO DE ENTREGA da
DIPF. Isso garante o seu controle e anuência dos DADOS TRANSMITIDOS para a SRF.

Caso você precise, elas estarão em sua posse e guarda. Não faça FAXINAS com DIPF!!!!

As DIPF e os documentos ORIGINAIS devem ser mantidos, pelo empresário, em boa guarda pelo
prezo de 5 anos.

Caso você tenha dúvidas sobre imposto de renda nos consulte e estaremos prontos para sanar suas
dúvidas.
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69 - TABELAS PRÁTICAS

A Empresa encontrará no site www.advance.cnt.br as Tabelas Práticas.
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70 - FRAUDES, GOLPES E PROBLEMAS
Não deixa sua Empresa participar de fraudes para “AJUDAR” um conhecido ou “amigo”.

Normalmente essa “bondade” é FRAUDE e GOLPE!!!!!

Se você não gosta de problemas fiscais e judiciais diga NÃO a FRAUDE.

NÃO PAGUE ESSE TIPO DE GUIA SEM ORIENTAÇÃO DO CONTADOR

NÃO PAGUE ISSO!!!!!
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Todas as Empresas no Brasil que abrem e fazer alterações contratuais recebem
esse tipo de boleto para pagar.

Entre em contato imediato com o escritório e nos o orientaremos!
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71 - FRAUDE AO PIS
A fraude ao Saque do PIS é facilmente identificável nas fiscalizações do MTB pois a ADMISSÃO
é em dezembro e a RESCISÃO em janeiro.

O que pode dar errado nessa fraude:

Esse falso empregado se ele:



ACIDENTAR – a Empresa não poderá demiti-lo mais até que seja dado alta.

Se esse acidente for grave a Empresa poderá ter AUMENTO do INSS se, se tratar de ACIDENTE
DE TRABALHO.



MORRER – a Empresa poderá ter mais complicação ainda.



ENTRAR COM UMA TRABALHISTA – O falso empregado, após assinada a CTPS, tem
todos os direitos trabalhistas assegurados em lei. Poderá cobrar todo o período, mais
AVISO PREVIO, HORAS EXTRAS, INSALUBRIDADE, SALARIO DO COMERCIO.



ENGRAVIDAR – Se for mulher e engravidar. A Empresa não poderá mais demitir sem o
ônus da Licença Maternidade.



ALGUEM DENUNCIAR – Poderemos ter um empresário saindo da Empresa ALGEMADO
pela POLICIA FEDERAL.

Se você for um empresário honesto e honrado não tem necessidade em se envolver nesse tipo de
coisa!!! A dignidade não tem preço!!!!
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72 - SONEGAÇÃO USANDO A MEIA NOTA
Esse expediente de sonegação é muito combatido pelo fisco pois causa grandes prejuízos ao
erário público.
Com a adoção da DANFE o fisco pode fazer cruzamentos e facilmente autuar a Empresa que
pratica essa fraude.

O grande problema que fornecedor e Empresa respondem solidariamente pela fraude.

A autuação não fica restrita ao fornecedor.

Aconselhamos não entrar nessa fria!.......Uma hora a Empresa é pega!
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73 - COMPRA DE MERCADORIA NO CPF
Essa forma de sonegação também é bastante visada pelo fisco pois causa também grandes
prejuízos ao erário público principalmente ao município que tem seu Valor Adicionado diminuído.

Depois da adoção da DANFE essa prática esta com os dias contados.

Mas sempre tem um teimoso para achar que o fisco não vai pegar......mas ele pega.

Nesse caso o fisco também pode estender a autuação para Empresa e fornecedor por entender
que sem o conluio de ambos a fraude não existiria.
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74 - COMPRA DE BENS DE CONSUMO PARA OS SÓCIO E
FAMILIARES
EM NOME DA EMPRESA

Quando o Administrador da Empresa faz compras de bens no CNPJ da Empresa para seu
CONSUMO PESSOAL e não para Empresa também se constitui uma forma de sonegação.

O INSS e a SRF são que mais controlam essas operações pois o INSS e a SRF consideram como
RETIRADA DE PRO-LABORE estando sujeito a multas e recolhimento de INSS e IMPOSTO DE
RENDA, além de arbitramento do lucro da Empresa.

È importante que seja separado as COMPRAS EMPRESA das COMPRAS PARA USO E
CONSUMO DOS SOCIOS.
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75 - PEDIDO – ORÇAMENTO - ORDEM DE
COMPRA - RECIBO

Essa forma de sonegação acontece quando em vez da NF de venda o fornecedor emite um
documento sem valor fiscal para a operação.
O PEDIDO, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA, RECIBO e outras formas expõem a fragilidade
do sistema da Empresa pois esses documentos algumas vezes acabam na mão de um fiscal.

Na compra de uma mercadoria com um documento falso o Empresa acaba perdendo direito a
GARANTIA, a RECLAMAR e a TRANSITAR.

Alguns exemplos típicos de PROBLEMAS são:



Em caso de furto o Empresa não tem como fazer um B.O. junto a delegacia pois não tem a
NF de origem do produto.



A GARANTIA é restrita as mercadorias adquiridas com NF, logo, se o Empresa adquiriu
mercadoria sem nota fiscal já não tem como reclamar a Garantia desse produto.



Sem a NF o Empresa poderá se enquadrado como RECEPTADOR de mercadoria furtada.



Caso a Empresa compre um bem IMOBILIZADO para seu patrimônio através de documento
falso fica impossível a obtenção de CREDITOS FISCAIS de ICMS, PIS e COFINS.
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76 - FÉRIAS COLETIVAS DO ESCRITORIO

Todos os anos chega dezembro e...... nossas forças já se esgotaram.........
estamos cançados!

Resolvemos milhares de problemas e geramos muitas soluções aos nossos
Empresas!

Muitos Empresas tiveram lucros, outros prejuízos, uns abriam suas Empresa e
outros fecharam.

Porém, “Nossas Pilhas estão Fracas” e, precisam ser renovadas.

Precisamos de alguns dias de descanço.
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Alguns junto aos familiares e amigos, outros longe deles.

Porém todos precisam alguns dias para “DESCANÇAR A CABEÇA”.

Por isso, Prezado Empresa, tiramos anualmente, faça chuva ou faça sol, alguns
dias de Férias Coletivas.

E você vai concordar que merecemos!
DATA DAS FÉRIAS COLETIVAS:



O escritório entrará em férias coletivas, no primeiro dia útil após o dia 15/12 de cada ano.

AVISO DE FEERIAS:


Anualmente comunicamos, ad Empresas, através de um “COMUNICADO DE FÉRIAS
COLETIVAS”, que vamos tirar férias coletivas.

RECLAMAÇÃO:


Como todos os anos tiramos férias coletivas as Empresas já estão acostumadas a não
nos ver alguns dias e, caso alguma Empresa tenha alguma reclamação contras nossas
férias gostaríamos que entendesse que somos humanos e alguns dias sem nosso
atendimento não vai causar problemas se houver um planejamento prévio do Empresa.

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO E AGENDAMENTO DE SERVIÇOS:


É importante que todos os serviços sejam solicitados e agendados até o dia 12/12 pois,
conforme o serviço, poderá se somente concluído no mês de janeiro de ano seguinte.
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EXPEDIENTE:


Durante as férias coletivas não haverá expediente no escritório.

FUNCIONÁRIO DISPONÍVEL DE PLANTÃO:


Não haverá funcionário disponível de Plantão para quaisquer atividades.

PLANEJAMENTO:


É muito importante o PLANEJAMENTO para que não seja deixados serviços urgentes
para o período de férias coletivas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS:


Não serão realizados serviços durante o período de Férias Coletivas, pois,
provavelmente, estaremos viajando.

CELULAR:


Em casos extraordinários haverá um CELULAR disponível para contato.

RETORNO DE FERIAS:


Não haverá retorno de viagem por motivos urgentes.
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77 - SERVIÇOS DE JUNTA COMERCIAL E
SERVIÇO REGISTRAL

O serviço que envolve questão societária e fiscal sempre é necessário atenção aos
procedimentos legais e elaboração de documentos que possam auxiliar a Empresa e evitar
conflitos.
A elaboração do Contrato Social e Alterações seguem as modernas técnicas de BLINDAGEM
PATROMINIAL pois não queremos que as Empresas tenham que enfrentar problemas
societários sem instrumentos modernos e poderosos.

O Escritório efetua a cobrança, antecipada e em separado, de todos os PROCESSOS de
CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO e BAIXA junto ao Serviço Registral e Junta Comercial.

Esses serviços são especiais e demandam um alto grau de conhecimento técnico e especifico.

No valor das TAXAS estão incluídos o Serviço do Escritório e os valores de DARF, GA e Taxas
da Jucergs.
“OS SERVIÇOS DE JUNTA COMERCIAL NÃO FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS.”
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78 - COMO FAZER O CUSTO

O contador Rogério é Especialista em Custo Industrial e poderá ajudar a sua Empresa a fazer o
Custo dos Produtos Vendidos, Custo das Mercadorias Vendidas e Custos dos Serviços Prestados.

Basta agendar horário para entender as técnicas e métodos de CUSTEIO.
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79 - COMO FAZER PREÇO

Nossos Escritórios possuem em seus Banco de Dados um Precificador para diversos tipos de
negócios e portes de Empresas, para receber um Precificador basta o Empresa acessar nosso
website em SOLICITE SERVIÇOS e pedir e será enviado por e-mail.

O Precificador é feito em Excel e VBA e contém macros devendo haver cuidado em seu manuseio.

Ele também possui prazo de validade de uso que, após expirado, impede o seu uso. Para revalidar
bastar solicitar outro via website.

As informações de impostos, despesas administrativas, comerciais e financeiras, que serão usadas
no PRECIFICADOR serão as constantes da DRE acumulada no ano, ou do ano anterior.

A DRE é a base para PRECIFICAR mercadorias, produtos e serviços.!!!!!
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80 - MARGEM DE LUCRO

A Margem de Lucro poderá ser visualizada na DRE que a Empresa recebe mensalmente junto com
os impostos.

O fisco controla através do GIÃO a Margem de Lucros da Empresas por SEGMENTO, por REGIÃO
e por EMPRESA.

Assim, se sua Empresa trabalha com uma margem de lucro de 40% e o concorrente trabalha com
15% certamente o seu concorrente deve receber uma NOTIFICAÇÃO para justificar tal margem ao
fisco..

Normalmente, margens baixas no VAREJO são indícios claros de sonegação para os fiscais.

As

margens

baixa

no

VAREJO

geralmente

causam

CAIXA

NEGATIVO,

PREJUIZO

OPERACIONAL e NUNCA RETIRAM LUCROS.

São as armas que o fiscal tem para autuar pois os indícios de sonegação fiscal é alto.

Empresa que não sonegam muito geralmente tem MARGENS ALTAS, LUCROS OPERACIONAIS
e DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS aos sócios.
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81 - RECLAMAÇOES
Não Reclame de um serviço aos funcionários do escritório e sim para o proprietário!



Solicitamos quando um serviço ou tarefa não foi feita da forma solicitada e legalmente
possível que as Reclamações sejam feitas diretamente para o contador ROGERIO LUIS
ENGELMANN.



Se a reclamação for feita ao funcionário, acaba criando um clima negativo, pois o
funcionário irá repassar a reclamação da forma que ele entendeu e não da forma que o
empresário tenha se manifestado.



Em alguns casos o serviço solicitado não pode ser prestado da forma solicitada pois fere
a legislação, por isso, solicitamos que seja entrado em contato direito com o Contador
responsável para que ele possa AVALIAR a situação da forma que o empresário não
seja prejudicado futuramente por um serviço.

Fale sempre com o contador! Ele vai te ajudar!
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82 - CONHECIMENTO DA
LEGISLAÇÃO

O empresário e o administrador, para exercer suas funções Empresariais, devem possuir
conhecimentos básicos sobre a legislação que sua Empresa esta subordinada.
“Hoje não há mais tempo para improvisos e desculpas.”

Todos precisam treinar e estudar. Não só o contador.
E se o empresário que ainda acha que o contador sabe tudo! Esta muito enganado!
Pelo volume de leis que todo ano são aprovadas não tem nem como saber o básico.
Imagem, se não houver um acompanhamento por parte da Empresa.
O negocio quebra!
E a culpa? A culpa é do administrador!!!!
E as multas? Também são dele!

“A irresponsabilidade de sonegar e não cuidar bem dos negócios quebra a melhor
Empresa!”
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Não cabe mais as seguintes desculpas:


Ninguém nunca me informou!



Eu não sabia disso!



O Escritório é que deveria saber isso!



Isso não é comigo!



Eu pago o Escritório para saber das Leis!



Eu faço como eu quero!



O Escritório que é culpado das Multas!



Isso é culpa do Escritório
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83 - INVENTARIO ANUAL

Anualmente a Empresa recebe do Escritório uma ORIENTAÇÃO informando que deverá proceder
no levantamento dos ESTOQUES em 31/12/xx.
O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO dos Estoques deverá ser pelo CUSTO MÉDIO PONDERADO.

O Inventário anual é OBRIGATÓRIO para todas as Empresas que possuem ESTOQUES, quer
sejam:
MERCADORIAS

- PRODUTOS

-

MATÉRIA-PRIMA -

EMBALANGEM

- MATERIAL

DE USO E CONSUMO
SERVIÇOS EM ANDAMENTO

As Empresas que fazem uso de CUPOM FISCAL devem emitir o INVENTARIO através do
SOFTWARE gerador do Cupom Fiscal.

As Empresas que fazem uso de SOFTWARE para emissão de NF e DANFE devem usar também o
mesmo para EMISSÃO DO INVENTARIO.
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A IMPRESSÃO DO INVENTARIO inicia sempre pela PAGINA nº 02 pois a 01 será impressa no
Escritório pois corresponde ao TERMO DE ABERTURA.

Caso a Empresa não tenha COMPUTADOR para digitar e imprimir o Inventário o Escritório fará
esse serviço mas será COBRADO SEPARADAMENTE a partir de 2012.

“O PRAZO DE DEVOLUÇÃO DO INVENTÁRIO é até 15/01”
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84 - QUESTIONÁRIO RESUMIDO PARA
FINS CONTÁBEIS
No verso da Orientação sobre o Inventário de Estoques esta um QUESTIONARIO para o
Administrador da Empresa RESPONDER e ASSINAR.

Este

Questionário

será

usado

para

complementar

as

NOTAS

EXPLICATIVAS

e

as

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Caso a Empresa não preencha o Questionário perderá a oportunidade de oferecer IMPORTANTES
INFORMAÇÕES para BANCOS e FORNECEDORES usuários das Demonstrações Contábeis.
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85 - ICMS – OPERAÇÕES ESPECIAIS

O escritório possui um banco de dados em OPERAÇÕES ESPECIAIS DE ICMS.
Nesse Banco de Dados encontram-se uma vasta variedade de operações de ENTRADA E SAIDA
que poderão auxiliar o administrador a EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

Esse Banco de Dados vem sendo aprimorado constantemente.

Se sua Empresa precisar fazer uma operação de entrada e saída que não seja rotineira.

Temos essa ferramenta especial.

Basta entrar em contato e EXPLICAR corretamente a OPERAÇÃO que deseja efetuar para o
Contador Rogério.

Ele te informará os campos obrigatórios:
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NATUREZA DA OPERAÇÃO



CFOP



ST



NCM/SH



EMBASAMENTO LEGAL



PROCEDIMENTOS E CUIDADOS
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86 - JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO

O sócios da Empresa poderão além dos Lucros e do Pró-Labore retirar

JUROS SOBRE

CAPITAL PROPRIO,

Os JCP são calculados pelo escritório por solicitação do administrador da Empresa.

Para os sócios terem direito a retirar JCP a Empresa precisa ter:



um CAPITAL SOCIAL elevado;



ter LUCROS no exercício anterior.

Sobre o JCP não incide INSS.

Somente vai haver o IRF retido de 15% sobre a remuneração bruta do JCP.
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87 - COMO FUNCIONA
SE EU NÃO PAGUEI ALGUM IMPOSTO
Caso sua Empresa não tenha pago algum imposto poderá:



Solicitar ao Escritório que RECALCULE as guias em atraso, com os devidos acréscimos
legais, para a data desejada.



Solicitar ao Escritório que efetue um PARCELAMENTO, se for passível,

junto ao

respectivo órgão arrecadador. Ex. SRF, ICMS, PREFEITURA, etc.

Deve ser considerado que alguns impostos não tem a opção de parcelamento.
Consulte o Escritório sobre a situação de sua Empresa.



Deixar pendente e optar pelo NÃO RECOLHIMENTO do imposto.

Nesse caso você deverá ter a noção clara que esse procedimento irá acarretar SANÇÕES
FISCAIS e PATRIMONIAIS para sua Empresa que são:

1. Não emissão de CERTIDÃO NEGATIVA
2. Processo de COBRANÇA ADMINISTRATIVA
3. Processo de COBRANÇA JUDICIAL

Nesses casos orientamos para que o administrador da Empresa consulte seu advogado.
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88 - COMO FECHAR A EMPRESA

Normalmente fechar uma Empresa custa muito mais caro do que abrir!

Por que?

Por que quando é aberta a Empresa ela tem poucos registros em órgãos e entidades, e não
tem nenhuma pendência fiscal.

Já quando a Empresa é fechada aí é que a “coisa já não é a mesma”. Pois a Empresa deixou
fez milhares de operações legais e algumas que o fisco pode considerar “sonegação”.

E nessa hora geralmente o contador que vai fechar a Empresa se depara com situações
problemáticas.

A principal situação é quando ele descobre que a Empresa não enviou todos os documentos
para escrituração fiscal e contábil.

Por isso nossa recomendação: “Sempre.....mas sempre mesmo!!!!!......, envie todos os
documentos, extratos, faturas, Notas Fiscais de Compra e Venda, recibos, contratos,
guias, notificações e demais documentos para embasar a escrituração contábil e fiscal.”

Não adianta mentir para o contador! Você vai se dar mais mal ainda!!!!!!!!
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O Contador é o único que consegue salvar sua Empresa quando você resolveu ir na “onda
dos

amigos

da

pescaria”

e

sonegou.......sonegou.....e

sonegou

ingênua......agora, tá na HORA DE PAGAR A CONTA DA SONEGAÇÃO !!!!!!!
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de

forma

tão

89 - EMPRESAS INATIVAS OU ABANDONADA
A inatividade da Empresa é sua desativação, temporária ou permanentemente, por diversos
motivos, das atividades normais da Empresa e também para vários motivos.

A sua adoção requer planejamento criterioso para não haver e criar desgosto no futuro para si,
para herdeiros e terceiros.

Recomendamos que o Empresa ao Paralisar as atividades por:



Momentos de Dificuldades Financeiras e Mercadológicas



Descontinuidade do Negócio



Venda da Empresa



Outros negócios



Morte



Incapacidade



Aposentadoria



Dificuldades Particulares

Solicite expressamente a BAIXA DA EMPRESA ao Escritório.

Caso você não tenha mais recursos para pagar os IMPOSTOS e HONORÁRIOS comunique
expressamente que a Empresa ficará INATIVA e será explicado quais as obrigações e os reflexos
desta opção nas questões:



Tributárias



Societárias



Financeiras



Comerciais



Sucessórias
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Legais

Que haverá deixando a Empresa como INATIVA.

Você deverá renegociar com o Escritório um novo Contrato de Prestação de Serviços para que
os honorários sejam adequados somente dos serviços prestados e quais os direitos e
obrigações das partes nessa renegociação e definir expressamente:



Quais serão os serviços contratados



Os arquivos de documentos serão mantido pela Empresa ou Escritório



Haverá custo de manutenção, locação de espaço, responsabilidade pela a guarda dos
Livros e Documentos durante a INATIVIDADE da Empresa

Alguns reflexos da Inatividade em perante os órgãos:
INATIVIDADE PERANTE A PREFEITURA:

1. Impostos: Se a Empresa não for baixada perante a Prefeitura o ALVARÁ continuará sendo
exigido bem como a taxa de fiscalização. Não pagos irão para DIVIDA ATIVA e
posteriormente para COBRANÇA JUDICIAL.

2. Problemas: Se outra Empresa quiser se estabelecer nesse endereço haverá dificuldades
pois já consta um CNPJ lotado neste local, que poderá ser negado ou dificultado a aquisição
do ALVARÁ.

3. Livros Fiscal de ISS: Os livros ficais de ISS ficarão dispensados de emissão, autenticação
e assinatura do administrador quando:

a. Se a Empresa não emitiu NF de Serviços;
b. Se a Empresa não teve Estoques de Serviços em Andamento;
4. Inatividade: (Consultar a Fiscalização Municipal)
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INATIVIDADE PERANTE O ICMS:

1. Inatividade: Se a Empresa não for baixada perante a fiscalização do ICMS poderá, após
3 meses sem emissão de NF, ser BAIXAR de OFICIO pelo fisco.

2. Multa por Baixa de Oficio: Se a Empresa for baixada de oficio haverá uma multa de 50
UPF, sendo que se for pago até 30 dias após a regularização haverá desconto de 50%.
3. Problemas: Se outra Empresa quiser se estabelecer nesse endereço haverá
dificuldades pois já consta uma INSCRIÇÃO ESTADUAL lotada neste local, que estará
impedida de INSCRIÇÃO até que a Empresa anterior seja Baixada regularmente.
4. Impostos: Os impostos de ICMS que não forem pagos irão para DIVIDA ATIVA e
posteriormente para Cobrança Judicial.
5. Livros Fiscal: Os livros ficais ficarão dispensados de emissão, autenticação e assinatura
do administrador quando:



Se a Empresa não emitiu NF de Saída;



Se a Empresa não adquiriu bens se serviços;



Se a Empresa não teve Estoques;

5. Inatividade: (Consultar a Fiscalização Estadual)
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90 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA

Caso um dos seus ex-empregados tenha entrado judicialmente com uma reclamatória
trabalhista você deverá imediatamente entrar em contato com o Escritório para que possamos
orientá-lo nos procedimentos básicos que deverão ser seguidos.

Trazer junto a Petição Inicial e a Intimação do Forum Trabalhista.

Logo após, será necessário contratar um advogado da confiança da Empresa.
Muitas trabalhistas nascem da FALTA DE DIÁLOGO franco entre administrador e o
empregado.

Promessas não cumpridas por ambas as partes e assim, nasce uma trabalhista que pode gerar
grandes disperdícios de dinheiro, tempo e negócios.

Sempre que se puder evitar uma trabalhista deve-se evitar. Por mais desgastante que for um
acordo, ele certamente será melhor do que um processo judicial. Que normalmente foge das
mãos do empresário.

Os motivos mais comuns das trabalhistas:



Não assinatura da Carteira de Trabalho



Pagamento por fora da folha de pagamento de horas extras, comissões, e adicionais.



Não pagamento do que foi combinado entre as partes.
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91 - SERVIÇOS DE JUNTA COMERCIAL E
SERVIÇO REGISTRAL

Os serviços que envolvem questões societárias e fiscais sempre é necessário atenção aos
procedimentos legais e elaboração de documentos que possam auxiliar a Empresa e evitar
conflitos.

A elaboração do Contrato Social e Alterações seguem as modernas técnicas de BLINDAGEM
PATROMINIAL pois não queremos que nossos Empresas tenham que enfrentar problemas
societários sem instrumentos modernos e poderosos.

O escritório efetua a cobrança, antecipada em separado, de todos os PROCESSOS de
CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO e BAIXA junto ao Serviço Registral e Junta Comercial.

Esses serviços são especiais e demandam um alto grau de conhecimento técnico e especifico.

No valor das TAXAS estão incluídos o Serviço do Escritório e os valores de DARF, G.A. e
Taxas da Jucergs.

“OS SERVIÇOS DE JUNTA NÃO FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.”
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92 - REUNÃO DE SÓCIOS

O novo Código Civil prevê a Reunião ou Assembléia de Sócios.
Como se sabe a maioria dos empresários não gosta e também não faz essas reuniões obrigatórias.
Porém quando acontece um problema grave na Empresa onde se recorre para amparo judicial aí
se vê o despreparo do administrador quanto ás questões societárias.

E se sabe que não é por desconhecimento da legislação. Apenas falta de tempo.

Para as Empresas orientamos que algumas atividades societárias a Empresa deve fazer, no
mínimo anualmente:







PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO
LEVANTAMENTO DO INVETANTARIO FISICO DOS ESTOQUES
AVALIAÇÃO DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS PELO VALOR
JUSTO CFE NBCT 19.41
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREENCHIMENTO DO LIVRO DE ATAS DAS REUNIÕES DE SOCIOS.

Em caso de venda das quotas sociais é importante fazer uma análise criteriosa dos
componentes do negócio.
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93 - ASSESSORIA NA COMPRA E
VENDA DE EMPRESAS

As Empresas poderão contratar o Serviço de Compra e Venda de Empresa, assim poderão ter o
Acompanhamento e Assessoria nesse momento em que várias INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
sobre a Empresa pode representar um BOM NEGOCIO ou um MAU NEGOCIO.
A principal atividade nesse serviço é a AVALIAÇÃO DO PREÇO DA EMPRESA e ANÁLISE DAS
VARÍAVEIS do negócio.

Esse serviço para ser prestado deve estar incluso nos SERVIÇOS CONTRATADOS pela Empresa.

A Empresa poderá contratar SEPARADAMENTE esse serviço.
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94 - SIGLAS UTILIZADAS
SIGLA
ABNT
AIDF
ANATEL
ANP
ATT
ANVISA
CEP
CF
CFC
CFOP
CGC/TE
CIPA
CLT
CND
CNPJ
COFINS
CORE
CRC/RS
CREA
CRF
CRMV
CS
CSLL
D
C
H
CTPS
CTRC
DARF
DECORE
DRE
DIRF
DIPJ
DIPF
EFD
EPI
EPP
FEPAM
FGTS
GA
GR
IBAMA
ICMS
INSS
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DESCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTO FISCAL
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
AGENCIA DE TRANSPORTES TERRESTRES
AGENCIA NACIONAL DA VIGILANCIA SANITARIA
CODIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL
CODIGO FISCAL
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
CODIGO FISCAL DE OPERAÇÕES
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTE DO TESOURO DO ESTADO
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
DEBITO
CREDITO
HISTÓRICO CONTÁBIL
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE REDOVIÁRIO DE CARGAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS
DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS
DEMONOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
GUIA DE ARRECADAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURDADE SOCIAL
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IPI
IPTU
IPVA
IRRF
ISS
JCP
JUCERGS
LALUR
ME
MTB
NBTC
NCM/SH
NF
NFe
NR
OAB
OS
PAC
PCMSO
PEPS
PIS
PM
PPRA
RAIS
RPA
SEFAZ
SRF
ST

Manual do Cliente

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO
IMPOSTO SOBRE PRPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL
MICROEMPRESA
MINISTÉRIO DO TRABALHO
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NORMAS COMUNS DO MERCOSUL – SISTEMA HARMONIZADO
NOTA FISCAL
NOTA FISCAL ELETRONICA
NORMAS REGULAMENTADORAS
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
ORDEM DE SERVIÇO
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDO OCUPACIONAL
PRIMEIRO QUE ENTRA PRIMEIRO QUE SAI
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SITUAÇÃO TRIBUTARIA
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