Escritório Paulista Soluções Contábeis,
Empresariais e Tributárias, localizado à
Avenida dos Ferroviários, 596 - Vila
Xavier (Próximo a Caixa Econômica da
Alameda Paulista), empresa de
prestação de serviços contábeis, ﬁscais,
tributários, trabalhistas, societários e
administrativos, cuja ﬁlosoﬁa de
trabalho visa oferecer o suporte na
obtenção da máxima eﬁciência para a
gestão de cada tipo de negócio.

Formada por proﬁssionais com vasta
experiência em contabilidade e gestão
empresarial, nossa empresa está apta a
atender de forma séria e proﬁssional
qualquer porte de empresa sob
qualquer
demanda
contábil
e
empresarial.

MISSÃO

Garantir as melhores soluções
contábeis, empresariais e tributárias,
baseado na melhoria contínua
buscando a excelência na satisfação
plena nos resultados dos negócios de
nossos clientes excedendo as suas
expectativas e promovendo o
crescimento econômico.

VISÃO

Ser reconhecida pelos clientes como
empresa referência em qualidade e
eﬁciência no segmento de assessoria
empresarial, contábil e tributária.

VALORES
Solidez:
Buscar crescimento sustentável
com geração de valores.
Atuar de forma responsável,
transparente, respeito e
integridade nas relações.

Motivação:
Sentimento de realização de
crescimento e de reconhecimento.
União:
A força unida é mais forte.

NOSSA SOLUÇÕES

Empreendedorismo:
Ter atitudes inovadores e pró-ativas
para crescer.

WWW.PAULISTAESCRITORIO.COM.BR

LEGALIZAÇÃO
DE EMPRESAS

Elaboração de contratos de
constituição ou alterações
contratuais;
Orientação quanto a forma de
constituição da empresa;
Levantamento da situação
ﬁscal;
Elaboração dos documentos
necessários a inscrição da
empresa em todos os órgãos
competentes;

Processos de legalização e
regularização;
Cumprimento de exigências
de obrigações acessórias;
Eliminação de outras
pendências;
Emissão de certidões
negativas;

Elaboração do distrato social
(encerramento de empresa);

GESTÃO
ECLESIÁSTICAS
Cuidamos da contabilidade de
sua organização religiosa com
zelo, dedicação, transparência,
ética e sigilo, considerando-a
uma extensão do Reino dos Céus
aqui na Terra.

Aqui a sua empresa tem
um atendimento especializado

Contabilidade
Recursos Humanos
Gestão Financeira

CONTABILIDADE
GERAL

Realizada de acordo com a legislação aplicável às
atividades de cada cliente, a Contabilidade Geral
engloba todos os registros necessários para
uma perfeita demonstração da evolução
econômico-ﬁnanceira da empresa;
Classiﬁcação e Escrituração Contábil;
Apuração de Balancetes;
Diário, Razão e Balanço Patrimonial;
Elaboração da Declaração Anual de Imposto de
Renda e Escrituração do Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR).

Escritório Paulista: Um novo conceito em
Desenvolvimento e Inovação

CONTABILIDADE
GERENCIAL
Disponibiliza um imenso número
de informações necessárias para
subsidiar tomadas de decisões,
aperfeiçoando processos e
otimizando o desempenho de sua
empresa

Planejamento de pagamentos;

Controle de Gastos;

Relatórios Financeiros.

Contas a Pagar e Receber;
Fluxo de Caixa;

Controle de Estoques;
Controle de Ativo Fixo;

Nosso compromisso, são

DEPARTAMENTO
FISCAL

Orientação e controle de aplicação das
legislações vigentes nos âmbitos:Federal,
Estadual e Municipal
Escrituração dos Registros Fiscais;
Elaboração das guias de informações e de
tributos;
Atendimento das demais exigências
previstas em atos normativos.

Cuidamos de sua empresa para obtenção
de melhores resultados

GESTÃO DE
PESSOAS E
RECURSOS
HUMANOS
Orientação e controle da
aplicação dos preceitos da CLT;

Rotinas de Contratações
e Demissões;

Manutenção dos registros de
empregados e serviços
correlatos;

Atendimento das demais
exigências previstas na legislação;

Elaboração da folha de
pagamento e das guias de
recolhimento pertinentes;

Elaboração de Treinamentos;

Não se constrói e gerencia a riqueza de uma Empresa,
sem o suporte técnico de um contador

PESSOA
FÍSICA

ASSESSORIA
E CONSULTORIA
Administração de folha de pagamento;

Expansões;

Planejamento Tributário;

Negócios emergentes;

Controle Patrimonial;

Análise de custos;

Planejamento Estratégico;

Consultoria empresarial;

Estudo de processos;

CLIENTES
Nosso sistema de atendimento e consultoria visa gerar as
melhores soluções que sua empresa necessita.

Imposto de Renda;

Foi desenvolvido de modo a abranger os mais variados

Inventário;

setores de mercado, como INDÚSTRIA, COMÉRCIO,

Empregada Doméstica;

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGRONEGÓCIOS entre outros.

Contabilidade Particular;
Autônomo e Proﬁssional Liberal
Aposentadoria;

Escritório Paulista, especialista em gestão de negócios

Personal Trainner Financeiro.

Junto com o desenvolvimento de Araraquara,
contabilizando muitos sucessos

(16)3337.5853 / 3357.7389

paulistaescritorio@ig.com.br

www.paulistaescritorio.com.br

Avenida dos Ferroviários, 596 - Vila Xavier
(Próximo a Caixa Econômica da Alameda Paulista)
Araraquara - SP

