INFORMATIVO

EDIÇÃO: 298

DEZEMBRO/2018

O Escritório estará fechado de 21/12/2018 a 01/01/2019 em virtude de
férias coletivas. Será mantido atendimento emergencial através de
secretária eletrônica.
COMUNICADOS A CLIENTES:

Amigos e Clientes, mais um ano se passou e já está
chegando o Natal. Muitos não se alegram; outros,
radiantes, não veem a hora de chegar este dia. Mas na
maioria das vezes isso acontece com as crianças, pois
esperam ansiosamente seu presente de Natal.
Já alguns adultos, enxergam esta data como um dia triste,
pois sentem saudades dos entes queridos que já se foram.
Afinal, como devemos ver o Natal?
O Natal significa alegria, pois é neste dia que
comemoramos o nascimento daquele que trouxe uma
proposta de um mundo diferente, sem desigualdades e
com oportunidades para todos. O Natal é paz e união,
pois neste dia reunimos a família e participamos juntos da
ceia.
O Natal é fé e também esperança; esperança no
nascimento de dias melhores. O Natal é brilho, luzes
piscando, emoção, amor, carinho e afeto.
Neste Natal não se esqueça de deixar sua luz brilhar para
aqueles que vivem na escuridão.

•

Dia 08 de Dezembro é Feriado no município de
Piracicaba;

•

Neste mês, até 13/12/2018, 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
20/12/2018;

•

O INSS sobre o 13º Salário deverá ser recolhido, sem
multa, até 20/12/2018;

•

No dia 28/12/2018 estaremos recolhendo as Notas
Fiscais;

•

As empresas que estarão fechadas nos dias 28/12/2018,
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 2018
Até a presente data não foi divulgada a programação
de horário especial.
Fiquem atentos, assim que sair a programação
divulgaremos através de e-mail.
Cabe lembrar que as Empresas que funcionarem em
horários especiais necessitam ter o alvará de licença
para funcionamento em horário especial expedido
pela Prefeitura Municipal no início de cada ano,
mediante requerimento do comerciante.

Que o Natal seja um momento
de confraternização e reconciliação e que o Ano Novo
seja UM PERÍODO DE OPORTUNIDADES E
REALIZAÇÕES.

Equipe NR Contábil

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 ÁS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30h

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

