
 

Rua: Santana, 176 – Centro – Mogi das Cruzes-SP 

Telefones: (11) 4796-9798 / (11) 2378-5434 

Site: www.lopescontabilidade.com.br           

E-mail: contato@lopescontabilidade.com.br 

 

“Engana-se quem julga que contabilidade é um luxo, ou algo burocrático 

para atender a legislação fiscal ou societária. É muito mais que isto: é uma 

ciência, e como tal, contribui para o aprimoramento de nossa sociedade. Pois 

a maior parte da riqueza econômica gerada provém das entidades 

organizadas, cujo patrimônio é alvo da ciência contábil” - Júlio César Zanluca  

 

Lopes Contabilidade 

Missão: Fornecer informações fidedignas de caráter econômico ou não, 

para o processo de tomada de decisões e de formulação de estratégias e 

com isso,  assegurar a otimização do Resultado Econômico da organização 

e promover seu processo de continuidade e crescimento. 

Objetivo: Promover a eficácia organizacional e Viabilizar a gestão 

econômica para que empresa potencialize seus processos e promova o 

seu crescimento através da gestão direcionada e consciente e,  não entre 

para a estatísticas de mortalidade.  

Visão: Ser reconhecido pela excelência, clareza e transparência em sua 

prestação de serviços, atendendo com dignidade e respeito as 

necessidades de seus clientes. 

Valores: Respeito e valorização das pessoas, das empresas e sua 

importância para sociedade;  Aplicar o conhecimento e a experiência na 

constante evolução da verdade e dos potenciais econômicos de cada 

empresa; Atender a todos sem discriminação social, ideológica, racial e 

sempre valorizando a ética, o respeito e a igualdade. 

http://www.lopescontabilidade.com.br/
mailto:contato@lopescontabilidade.com.br


 

Atendimento a empresas dos seguintes ramos de  atividade: 

 Empregadores Domésticos (Babás, Cuidadores, Empregadas 

Domésticas, Governantas, Cozinheiras, Motoristas Particulares etc) 

 Construção Civil 

 ONGs 

 Instituições Religiosas  

 Comércio 

 Indústria 

 Engenharia 

 Prestação de Serviço (Clínicas, Advogados, Médicos, Laboratórios, 

Dentistas, Profissionais Liberais de maneira geral) 

 Produtor Rural  

 MEI – Microempreendedor Individual 

 

 

Atendimento aos seguintes enquadramentos jurídicos: 

 ME 

 EPP 

 LTDA 

 S.A 

 Entidades 

 Produtor Rural  

 



Atendimento aos seguintes tipos de tributação: 

 Simples Nacional 

 Lucro Presumido ou Arbitrado 

 Lucro Real 

 

Serviços: 

Área Contábil 

Contabilidade 

 Execução da contabilidade de empresas de qualquer ramo de atividade 

 Elaboração de Balancetes Periódicos, Balanço Patrimonial e 

Demonstração de Resultado 

 Escrituração de Dados  de acordo com os Princípios Contábeis vigentes. 

 Livro Caixa e Imposto de Renda de Profissional Liberal ( Médicos, 

Dentistas, Engenheiros e demais profissões) 

 Demonstrações contábeis para fins gerenciais com indicadores 

financeiros para melhor avaliação e tomadas de decisão. 

 Controle e Avaliação do Ativo Imobilizado 

 Avaliação Patrimonial 

 Declaração Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

 Elaboração e Entrega de Obrigações acessórias 

 Terceirização de departamento contábil, com redução de custos para 

pequenas e médias empresas; Outsourcing em empresas de pequeno a 

médio porte 

 

 

Serviços: 

Área Fiscal e Tributária 

Fiscal e Tributária 

 Escrituração da documentação via Sistema Eletrônico de Dados 

 Apuração dos Impostos 

 Credenciamento da nota fiscal Eletrônica 

 Entrega de Declaração Acessória (Gia, EFD) 

 Escrituração da Nota Fiscal Paulista 

 Suporte a Legislação Tributária Vigente 

 Consulta de CFOP, Tributação por Produto, Retenções etc 

 Importação do Arquivo XML 

 Comparação de Regime Tributário (Planejamento Tributário) para  

desoneração de Impostos 



 Declaração de Faturamento 

 

Serviços: 

Departamento Pessoal 

 

Departamento Pessoal 

 Registro de Admissões e demissão 

 Controle de ponto 

 Folha de Pagamento e Holeriths 

 Controle de Férias 

 Controle de Vale Transporte 

 Rescisões 

 Homologação 

 13% Salário 

 Apuração e Emissão de guias de INSS, FGTS e IR na fonte e PIS 

sobre folha de pagamento 

 Contribuições Assistenciais, Confederativa e Sindical 

 Declarações mensais e Anuais (Cajed, Rais, Dirf e Informe de 

Rendimento) 

 Suporte a Legislação Trabalhista 

 Orientação ao Empregador doméstico e elaboração da folha de 

pagamento (admissão, demissão, emissão de guias etc) 

 Desoneração da Folha de Pagamento (Artigo 12546 de 2011 – 

Medida Provisória 612 de abril de 2013) 

 

 

 

Serviços: 

Departamento Legal 

 

Legal e Societária 

 Constituição, alteração e baixa de empresa :MEI, Empresário 

Individual, Limitada, Sociedade Simples e Entidades (Igrejas, 

Associações, ONGs e Sindicatos) 

 Regularização da Situação Fiscal e Cadastral nas esferas: Federal, 

Estadual e Municipal 

 Licenciamento da CETESB, Vigilância Sanitária e Corpo de 

Bombeiro 

 Elaboração de Estatutos e Atas 

 Emissão de Certidões Negativas 

 Parcelamento de Impostos e Taxas:  

-  Parcelamento de Débitos Federais ajuizados ou não; 



-  Parcelamento de Débitos Previdenciários; 

-  Parcelamento de Débitos Municipais; 

-  Parcelamento de Débitos da Dívida Ativa da União; 

- Análise e Elaboração de Relatório sobre Condições de 

Parcelamento e melhor forma de Atuação; 

- Assessoria e Planejamento para execução de auto-parcelamento 

e/ou parcelamento normal; 

- Parcelamento de débitos Fiscais. 

 

Serviços: 

 

Serviços Extras 

 Elaboração de Prestação de Contas de Entidades Subvencionadas 

 Elaboração de Prestação de Contas de Candidatos a Cargo Político 

e de Partidos Políticos 

 Título de Utilidade Pública 

 Cadastro na OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público) 

 Licitações  

 Cadastro no INSS 

 Cálculo de Rescisão Trabalhista 

 

 

Serviços: 

Administração Condomínio 

 

 Emissão Boletos de Cobrança 

 Cobrança 

 Negociação de Inadimplência 

 Acompanhamento de Receitas e Despesas 

 Relatórios de Prestação de Contas  

 

 

Serviços: 

Controladoria 

Controladoria e Reorganização Financeira 

 Planejamento da empresa (reestruturação, redução de custos, 
crescimento, investimentos, empréstimos) através de simulações e 
projeções. 



  Análise de viabilidade econômico-financeira, Fluxo de caixa 
e Demonstração de resultados de novos projetos ou investimentos 

 Diagnóstico econômico-financeiro da empresa ou de empresas onde 
haja  intenção de investimentos (compra de ações, fusão de sociedades 
etc) 

 Análise dos resultados (DRE, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa);  
 Implantação de Indicadores Financeiros  
 Estruturação de centros de custos  
 Implantação do modelo orçamentário -  Elaboração do Orçamento de: 

o Vendas de produtos e serviços; 
o Despesas / custos fixos e variáveis (operacional, comercial, 

produção); 
o Pessoal (headcount, salários, encargos, benefícios, outros); 
o Investimentos (quantidades e valores de produtos / serviços); 
o Receitas e despesas financeiras; 
o Revisões / forecast.  - Controle e acompanhamento orçamentário 

(real x orçado) 
 Estruturação de indicadores de desempenho (KPI´s); 
 Implantação de processos operacionais (fluxo de caixa, contas a 

pagar/receber e cobrança); 
 Estruturação de operações financeiras, projetos de investimentos e 

captação de recursos. 

Serviços: 

Contabilidade de Custo 

 Apuração e identificação dos custos dos fatores de produção : 

Materia-prima, mão-de-obra, set-ups, Ferramental, Máquinas e 

Equipamentos  

 Apuração do custo do produto e ou serviço   

 Apuração do preço de venda 

 Análise da Rentabilidade por produto, linha de produção ou célula de 

produção 

 Comparação do Preço de Venda x Mercado 

 Identificação dos custos dos desperdícios: Scrap, Retrabalho, 

ociosidade 

 Avaliação dos estoques 

 Implantação de Centros de Custos  

 Análise de compra e venda de equipamentos novos e usados 

 Cálculo de estoque mínimo e lote econômico na produção e compra 

de material; 

 Avaliação da Capacidade Produtiva x Demanda 

 Analise dos potencias de produção x oportunidades de terceirização 

(make-or-buy).  


