SOLUÇÕES CONTÁBEIS
COM ÊNFASE NO
SETOR DE BELEZA
E REVISÃO DE CONTAS
DE CONDOMÍNIOS
Conheça a Íntegra

A ÍNTEGRA SOLUÇÕES
CONTÁBEIS
Atuamos há quase 20 anos no mercado.
Contamos com uma equipe qualiﬁcada com
graduação em Administração de empresas,
Ciências contábeis, Gestão de pessoas e
Direito.
Temos um excelente suporte jurídico nas
áreas Trabalhistas, Tributária e Comercial
para atualização das legislações.

Assessoria e Consultoria Contábil
e empresarial, com estratégias
diferenciadas, contribuindo sempre
para a sustentabilidade dos
negócios de seus clientes.

•

Missão

Visão

Valores

Atuar com excelência em gestão
Contábil e Empresarial visando
a total satisfação do cliente.

Consolidar como referência na prestação
de serviços de gestão com foco no
empresário que visa agregar valor ao
seu negócio, maximizando o lucro.

√ Ética
√ Respeito nas relações
√ Transparência
√ Conﬁança
√ Justiça

SERVIÇOS
• Setor Contábil

• Setor Tributário

• Consultoria

Assessoria e escrituração contábil
adaptada às normas contábeis
internacionais. Proﬁssionais
experientes e qualiﬁcados que
buscam interagir u lizando uma
linguagem acessível, simples e
eﬁcaz.

Escrituração ﬁscal, cálculos de
impostos e emissão de guias.
Dispomos de tecnologia de ponta
e treinamento periódico dos
nossos proﬁssionais para auxílio na
redução de carga tributária através
de planejamento preven vo da
empresa.

Serviços de organização de
arquivos na dependência da
empresa e atendimento
personalizado para estruturação
de setor administra vo.

• Setor de Legalização

• Gestão Estratégica

• Pessoa Física

Registros e licenças perante os
órgãos públicos, realizados por
uma equipe capacitada e
responsável para solucionar todas
as questões legais da empresa.

Diagnós cos de pendências e
inconsistências na empresa e
check-lists periódicos de
documentação cuja
disponibilidade deve ser
obrigatória perante ﬁscalização.

Elaboração e revisão de
declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física.

SERVIÇOS
• Recursos Humanos
Realiza todas ro na de pessoal,
admissão, folhas de pagamento e
demissão de empregados. Atua
com excelente polí ca de gestão
de pessoas para que sua empresa
tenha assessoria constante na
contratação e execução de toda
ro na de pessoal.

• Condomínios
Soluções eﬁcientes para controle e
administração de condomínios.

A Íntegra oferece soluções
contábeis especialmente pensadas
para o seu negócio.

• Atendimento a
Fiscalização
Atendimentos à ﬁscalização
fornecendo assessoria jurídica e
tributária através de parceiros
advogados .

ESPECIALISTA NO SETOR
DE BELEZA
Um dos nossos focos é o setor de beleza, um segmento
que enfrenta situações atípicas no tocante à
administração, tributos e contratação de colaboradores.
Assim, nos especializamos para melhor auxiliar os
gestores na tomada de decisões e minimizar os riscos
inerentes à atividade.
Somos pioneiros nas estratégias preventivas, elaboração
de contratos e contabilização das receitas dos parceiros,
nos moldes da Lei Salão parceiro, a qual ao ser aprovada
veio apenas convalidar nossas práticas.
Nosso setor jurídico obteve sucesso na maioria absoluta
das ações trabalhistas, contribuindo para a consolidação
das jurisprudências favoráveis ao setor de beleza.
Inclusive perante o Superior Tribunal do Trabalho, cuja
referência é utilizada por grande parte dos advogados
como paradigma para outros processos.

CONTABILIDADE
PARA CONDOMÍNIOS
PREDIAIS
Ao optar por manter contabilidade regular nos
condomínios prediais, os síndicos terão certeza de que
a prestação de contas estará integrada às contas a
receber e a pagar e que os saldos destas serão aqueles
que efetivamente geraram variações ﬁnanceiras.
Além disso, a prestação de contas é elaborada por
contador, o qual assume a responsabilidade civil e
criminal pelas informações prestadas.
A maior vantagem desta modalidade de serviços está
no fato de que o condomínio terá o controle total sobre
os pagamentos dos encargos sociais dos empregados.
O que não acontece quando terceirizam serviços de
asseio e conservação, correndo o risco de pagar em
duplicidade caso não sejam recolhidos pela empresa
terceirizada, conforme determina a lei vigente.

ASSESSORIA JURÍDICA
Visando a comodidade do cliente, atuamos em parceria
com escritório jurídico para emitir assessoria e
consultoria, com expertises nas áreas trabalhista,
tributária, empresarial, cível e imobiliária.
Temos pacotes e preços especiais para clientes da
Íntegra.

31 3241-3949

integra@integrabh.com.br

www.integrabh.com.br

@integrasolucoescontabeis

