INFORMATIVO

EDIÇÃO: 274

DEZEMBRO/2016

O Escritório estará fechado de 20/12/2016 a 01/01/2017, em virtude de
férias coletivas. Será mantido atendimento emergencial através de
secretária eletrônica.
Todas as situações que vivemos têm no
mínimo dois lados. Um positivo e outro
negativo. O que faz a diferença é a maneira
como lidamos com essas situações.
Todo momento de crise, seja
financeira,
familiar ou pessoal é uma oportunidade
de aprendizado, para que surja o novo.
Podemos agir e tirar o melhor proveito
da situação. A questão não é a crise e
sim o que fazemos com ela. Que
utilizemos o tempo do Natal para sacudir
a poeira e começar a agir!

Que o Natal possa ser o renascer da
esperança e que o Ano Novo seja
UM PERÍODO DE OPORTUNIDADES E
REALIZAÇÕES.

COMUNICADOS A CLIENTES:

•

Neste mês, até 15/12/2016, como em todos os anos,
estaremos recebendo a TAXA DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO;

•

A 2ª parcela do 13º Salário deverá ser paga até
20/12/2016;

•

O INSS sobre o 13º Salário deverá ser recolhido, sem
multa, até 20/12/2016;

•

No dia 29/12/2016 estaremos recolhendo as Notas
Fiscais;

•

As empresas que estarão fechadas nos dias
29/12/2016, favor comunicar a NR Contábil para
combinar a coleta de Notas Fiscais e entrega de guias
e holerites.
Horário Especial do Comércio em Piracicaba:
Dezembro de 2016 - Do dia 05 ao dia 23
Segunda a Sexta-feira: das 09:00 às 22:00hs
Sábados (10 e 17): das 09:00 às 18:00hs
Domingos (11 e 18): das 09:00 às 17:00hs
Dia 24 (sábado): das 09:00 às 18:00hs
Dias 25 e 26: Fechado
Dia 31 (Sábado): das 09:00 às 15:00hs
Dias 01 e 02 janeiro 2017: Fechado

Compensação: Feriado 2016/Carnaval 2017:
Dia 08/12/16 (Feriado): das 09:00 às 17:00hs
Dia 27/02/17 (2º feira) – Fechado
Dia 28/02/17 (3º feira) – Fechado
Dia 01/03/17(4ºfeira)– Funcionamento à partir das 9:00hs
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
Equipe NR Contábil

A empresa ganhadora do brinde sorteado entre as
empresas que devolveram as avaliações foi:
Icassatti Odontologia Estética
O sorteio foi efetuado na presença do cliente:
Káthia (Rizel Instalações)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30h

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

