
 

 

Prezado cliente da GEP Contabilidade Ltda., seguem abaixo algumas orientações: 

Cliente:_______________________________________________________________________ 
 
Com a intenção de ajudar na gestão de sua empresa e para que possamos prestar um serviço 
de melhor qualidade contábil, que sirva para a tomada de decisões e atenda aos princípios 
contábeis e legais (atendendo obrigações acessórias junto a Receita Federal, Estado e 
Município e/ou órgãos de registro e regulamentares dentro dos prazos especificados por eles e 
com isso não incorrendo em multas por atraso e/ou ausência de envio de informações) 
precisamos de sua colaboração para que nos sejam enviados mensalmente pelo sistema que 
disponibilizamos (https://onvio.com.br) cujo acesso será explicado no final deste documento, ou 
se preferir pode entregar fisicamente a seguinte documentação listada a baixo: 

Sugerimos fazer a digitalização de todos os documentos pagos e salvar em pastas especificas 
separada por ano e mês para melhor organização das informações, e evitar a perda de 
informações por extravio de papel, com isso tendo outra possibilidade de armazenamento de 
documentos. 

LISTAGEM DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO ESCRITÓRIO CONTABIL 

a) Pagamentos de documentos do Setor Fiscal: 

a.1) - Comprovantes de pagamentos de tributos: DAS (Simples Nacional), DARF (PIS, COFINS, 
IRPJ, CSLL, IRRF), DARE (ICMS), DAM (ISS) e qualquer outro tributo pago pela empresa. 
(Pago no mês) 

a.2) - Envio ao escritório no mês de janeiro de cada ano o Estoque de mercadorias ou produtos 
(inventário) realizado em 31 de dezembro do exercício anterior. Entretanto sugerimos que o 
Estoque seja acompanhado mensalmente com referencia a seus saldos físicos e os existentes 
no sistema de emissão de notas fiscais que utilizar. 

 
b) Pagamentos de documentos do Setor Pessoal: 

Comprovantes de pagamentos de GPS, FGTS, Folha de pagamentos, Pró-labore (salário de 
sócio), 13º salários, Férias, Rescisões Contratuais, Multa de FGTS da Rescisão, Contribuição 
Sindical, e qualquer outra contribuição ou desembolso gerados pelo Setor Pessoal. (Pago no 
mês) 

*Pagamentos realizados a colaboradores (empregados) e administradores (pró-Labore) devem 
estar indicado forma de pagamento, datados e assinados. 

c) Documentos de legalização da empresa. 

Pagamentos de IPTU (do local onde a empresa esta instalada), IPVA (dos automóveis 
pertencentes à empresa), Taxa de localização, Alvarás, gastos com registros da JUCERN, e 
qualquer outro emolumento e/ou taxas. (Pago no mês) 

Cópia de Contratos da empresa celebrados com pessoas jurídicas e pessoas físicas. 

d) Relatórios financeiros da empresa 

d.1) - Movimento de caixa: Disponibilizamos modelos para que sejam utilizados ou a empresa 
poderá utilizar qualquer outro modelo e/ou o do sistema de emissão de nota fiscal que 
geralmente dispõe (controle de Caixa). (Enviar mensalmente) 
 



 

 

d.2) - Movimento de banco: Disponibilizamos modelos para que sejam utilizados ou a empresa 
poderá utilizar o modelo que julgar mais usual ou esteja disponível ao seu alcance desde que 
seja possível a identificação de transações bancarias ocorridas no mês. No movimento de banco 
deverão estar identificadas as finalidades das transações realizadas por meio de transferências 
TED e DOC ou mesmo entre contas do mesmo banco. 
 
d.3) - Extratos: Bancários em arquivo no formato “ofx e pdf”, Extrato de Aplicações, Cartões de 
Crédito, Posição de Empréstimos e Desconto de Duplicatas, Recebimento de Duplicatas; (enviar 
mensalmente) 
 

e) Outros Documentos  
e.1) - Recibos e Contratos: de Locação, de honorários, e contratos diversos a pagar; (enviar 
mensalmente) 
e.2) - Comprovantes diversos: Água, luz, telefone, Internet, gastos com manutenções, 
pagamentos de duplicatas, Notas fiscais de compras para consumo da empresa e qualquer outra 
despesa desembolsada pela empresa. Comprovantes de recebimento de clientes com 
identificação deste. (enviar mensalmente) 
 
Ao pagar algum valor referente a alguma nota fiscal que não seja com boleto ou duplicatas, fazer 
recibo dando quitação da referida nota fiscal. 
 
Em qualquer modalidade de venda de mercadoria ou prestação de serviço, deverá ser emitido nota fiscal. . .  
 
Ao adquirir máquinas para vendas de mercadorias ou prestação de serviços a cartões de créditos e de 
débitos o cadastro junto ao banco deverá ser utilizando o do CNPJ da empresa e nunca o CPF do sócio ou 
de outra pessoa física...    
 
Ao emitir um cheque fazer cópia do cheque identificando que pagamento foi realizado. 
 
Como proceder para enviar documentos e/ou fazer alguma solicitação de serviço a GEP 
Contabilidade pelo https://onvio.com.br, segue abaixo informações: 
 
Acesse o site https://onvio.com.br e faça o login com seu Usuário e Senha disponibilizados pela 
GEP Contabilidade, após efetuar o login na página principal clique no ícone “Documentos”, 
depois no nome de sua empresa, depois escolhe a pasta que você desejar, se for enviar algum 
arquivo de documento, no campo “Documentos para Gep Contabilidade” escolha a categoria de 
documento e clique em “Upload ou arraste o documento para pasta desejada” escolha o 
documento que deseja enviar e dê ok se necessário. 
 
Estão disponíveis em nosso site www.gepcontabilidade.com em “Clientes PJ” no banner 
“modelos de documentos” alguns Modelos mencionados acima e algumas informações, podendo 
ser utilizado qualquer outro modelo disponível que o cliente disponha.  
  
Com Controles, Organização e registros contábeis, tomaremos decisões mais confiáveis 
na gestão de uma empresa!  Caso contrário a empresa poderá tornasse um barco sem rumo. . .  

Não deixe para última hora para não ter surpresas desagraveis!  

Estamos à disposição para esclarecimentos e dúvidas: 
 
Data: ____/__________/_______                      Assinatura: ___________________________ 


