INFORMATIVO

EDIÇÃO: 262

DEZEMBRO/2015

O Escritório estará fechado de 21/12/2015 a 02/01/2016, em virtude de
férias coletivas. Será mantido atendimento emergencial através de
secretária eletrônica, exceto nos dias 24 e 31/12/2015 e 02/01/2016,
quando não haverá nenhum tipo de atendimento.
Que o natal sirva de marco para redesenhar e
reconstruir as boas atitudes, que motive todas as pessoas

COMUNICADOS A CLIENTES:

para semear esperança e paz, que seja o momento de
reflexão dos feitos e do que pode ainda ser realizado,

•

Neste mês, até 15/12/2015, como em todos os anos,
estaremos recebendo a TAXA DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO;

que reforce o amor para com o próximo e pregue
preguegue-se a
alegria, a felicidade, a bondade.

•

A 2ª parcela do 13º Salário deverá ser paga até 18/12/2015;

Nós, e somente nós, somos capazes de transformar o

•

natal, os dias, os momentos… Enfim, tudo que se
encontra ao nosso redor. Que este Natal seja para

O INSS sobre o 13º Salário deverá ser recolhido, sem
multa, até 18/12/2015;

•

No dia 30/12/2015 estaremos recolhendo as Notas Fiscais;

•

As empresas que estarão fechadas nos dias 30/12/2015,
favor comunicar a NR Contábil para combinar a coleta de
Notas Fiscais e entrega de guias e holerites.

repensar muita coisa, e prestar mais atenção no que está
havendo dentro e fora de nós: indagando, de verdade,
em que pessoas estamos nos tornando.

Horário Especial do Comércio em Piracicaba:

esperança e o Ano Novo seja

Dezembro de 2015 - Do dia 07 ao dia 23
Segunda a Sexta-feira: das 09:00 às 22:00hs
Sábados (12 e 19): das 09:00 às 18:00hs
Domingos (13 e 20): das 09:00 às 17:00hs
Dia 24 (5º feira): das 09:00 às 18:00hs
Dias 25 e 26:Fechado
Dia 31 (4º feira): das 09:00 às 15:00hs
Dias 01 e 02 janeiro 2016: Fechado

UM PERÍODO DE OPORTUNIDADES E

Compensação: Feriado 2015/Carnaval 2016:

Que o Natal possa ser o renascer da

REALIZAÇÕES.

Dia 08 (Feriado): das 09:00 às 17:00hs
Dia 08/02/16 (2º feira) – Fechado
Dia 09/02/16 (3º feira) – Fechado
Dia 10/02/16 (4º feira) – Funcionamento normal
Cabe lembrar que as Empresas que funcionarem nos horários
acima necessitam ter o alvará de licença para funcionamento
em horário especial expedido pela Prefeitura Municipal no
início de cada ano, mediante requerimento do comerciante.
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO. SEMPRE!
(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr@nrecontabil.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30h

Equipe NR Contábil

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

