
 

A  T  E  S  T  A  D  O  
Contagem, 01 de julho de 2014. 

 

A entidade SEBE SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICIENTE DO ELDORADO, inscrita no CNPJ sob nº 

21.426.374/0001-43, através de seu representante que a esta assina, ATESTA que CONTAJUL 

CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ. 16.840.662/0001-00, PRESTA DESDE 01/01/2011 serviços de 

contabilidade de acordo com as com as normas (NBC`s) e princípios contábeis vigentes, cumprindo 

integralmente as estipulações contratuais de forma satisfatória, não existindo, até o momento, fatos que 

possam desaboná-la. 

 

A título de informação complementar, atestamos que participam como responsáveis técnicos dos trabalhos os 

contadores: Alexandre Eduardo Lima Ribeiro CRC-MG 073812/O e Elison Cardoso Junior CRC-MG 065951/O-4, 

cujos exames, com avaliações das operações e dos sistemas de controles internos, por área e tipo de operação, 

tiveram o seguinte escopo: 

 

1.  ÁREA CONTÁBIL 

1.1 Elaboração e emissão do Livro Diário, Razão, Balancete/Balanço; Demonstrações de Resultados e 

outras relacionadas; 

1.2 Classificações da contabilidade de acordo com as normas (NBC`s) e princípios contábeis vigentes; 

1.3 Entrega das obrigações acessórias; inclusive SPED Contábil. 

 

2. ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 

2.1. Orientações da aplicação dos dispositivos legais vigentes (regulamento do RIR); 

2.2. Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos; 

2.3. Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos. 

 

3. ÁREA FISCAL E TRIBUTÁRIA 

3.1. Escrituração dos Livros Fiscais: Registro Termo Ocorrência – RUDFTO, Registro de Entradas, 

Registro de Saídas, Registro de Inventário e Serviços Prestados – ISS; 

3.2. Emissão de Guia para o recolhimento de tributos decorrentes dos documentos fornecidos; 

3.3. Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais 

procedimentos de fiscalização tributária. 

 

4. ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 

4.1. ROTINAS DE ADMISSÃO: Registro de admissão, com todas as respectivas informações legais, 

periódicas, bem como anotações de CTPS, contrato de experiência, termo de responsabilidade de 

salário-família, opção de vale transporte, quadro de horário e outros quando necessário, além da 

elaboração e entrega da comunicação de admissão e demissão ao Ministério do Trabalho; 

4.2. ROTINAS MENSAIS: Elaboração de folha de pagamento, recibos de salários e pró-labore, emissão 

de guias para o recolhimento de contribuições decorrentes da folha de pagamento (INSS / FGTS 

e contribuições sindicais) mensais, mediante a disponibilização dos cartões ponto, se for o caso, 

até 25º dia do mês; aviso/recibo de férias, emissão e entrega da RAIS; 

4.3. ROTINA DE DESLIGAMENTO: Emissão de aviso prévio, rescisões trabalhistas, emissão de guia de 

recolhimento da multa rescisória (FGTS) e emissão do seguro de desemprego, quando 

necessário. 

 

5. CONVÊNIOS / COMODATOS COM OUTROS ÔRGÃOS / ENTIDADES 

5.1. Formalização e publicação do instrumento; 

5.2. Prestação de contas / devolução; 

5.3. Apropriação contábil; 

5.4. Inspeção física de bens adquiridos com recursos de convênio.  

 

 

Atenciosamente; 

 

 

_________________________________________ 

SEBE SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICIENTE DO ELDORADO 

Atos Gomes Bicalho 
 


