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Ilmo. Sr.(a) 

Temos a honra de submeter a Vossa apreciação a presente proposta para 
PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO . Atualmente os serviços de 
contabilidade não se resumem ao controle de entrada e saída de caixa. O mercado requer 
um profissional que atue dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente, e que 
domine, efetivamente, a situação econômica e financeira da instituição à que presta seus 
serviços, a fim de que possa orientar seu gestor a conduzi-la da melhor maneira possível.  

 

Benefícios de nossos Serviços? 
Nossos serviços visam fornecer às instituições contratadas, todas as 
ferramentas contábeis necessárias para uma gestão de sucesso, 
oferecendo, para tanto, atendimento personalizado, com a elaboração 
de relatórios, controle de gastos, informações quanto aos 
investimentos, entre outros serviços. Esses dados possibilitarão um 
planejamento adequado em cada situação, e, conseqüentemente, 
uma melhor aplicação dos recursos financeiros.  

 

S e r v i ç o s :  

Contabilidade:  
 
O sistema contábil da MAC é amplo e muito eficiente, possibilitando ao condomínio uma 
série de serviços e relatórios contábeis e gerenciais. Confira a gama que nossas equipes 
colocam a sua disposição. Para as contas do condomínio, ficarem fechada e transparente: 
 
• Confecção da movimentação das disponibilidades do Condomínio; 
• Confecção do balancete mensal (demonstrativo de receita e despesa);  
• Elaboração de previsão orçamentária;  
• Relatório detalhado dos recebimentos das taxas condominiais;  
• Conciliação de toda movimentação de despesas e receitas;  
• Escrituração da conta corrente para todas as contas do condomínio;  
• Conciliação bancária com extrato contábil;  
• Elaboração de gráficos;  
• Encerramento do exercício com emissão do balancete anual;  
• Apuração da gestão do síndico, no final de cada exercício.  
• Serviços de coleta e entrega de documento no próprio condomínio  
• Contabilidade prática, voltada para a realidade de receitas e despesas de um 

condomínio;  
 
Contabilidade 100% integrada com a cobrança bancária, evitando assim a erro na digitação 
contábil das receitas das mensalidades. Assim que é dada a baixa através dos arquivos de 
retorno do banco a contabilidade já está atualizada. 
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Recursos Humanos:  
 
Completa organização de recursos humanos.  
• Arquivo e organização da documentação relacionada ao funcionário;  
• Procedimento e cálculos para admissão e demissão de funcionário;  
• Elaboração mensal da folha de pagamento;  
• Confecção de recibos e/ou guias. Tais como: alimentação e transporte;  
• Confecção de guias para pagamento de impostos e encargos sociais;  
• Recálculos de guias de impostos e encargos sociais em atraso  
• Confecção de guias de contribuição sindical;  
• Entrega de declarações RAIS, CAGED, DIRF, DCTF e demais rotinas.  
 
Financeiro:  
 
• Emissão dos boletos bancários com o demonstrativo de receita e despesa;  
• Geração de Mensalidades baseadas em rateios de frações 
• Controle da inadimplência, com relatório diário e/ou mensal atualizado;  
• Emissão de Nada Consta  
• Discriminação da composição das mensalidades no boleto;  
• Boleto com Balancete;  
• Reembolso de valores pagos a maior na próxima mensalidade;  
• Inclusão de valores pagos a menor na próxima mensalidade;  
• Baixa automática via arquivos bancários;  
• Assessoria ao síndico em rotinas ligadas à aplicação de recursos ordinários e 

extraordinários;  
• Envio de boletos por email com confirmação de recebimento. Economize, reduza 

seus custos de impressão de boletos;  
• Emissão de carnê anula caso preferirem. 
• Emissão de 2ª Via de boleto por email, incluindo pagamento atrasado utilizando 

Home Banking;  
• Lançamento de prestação de contas ON LINE, em site do próprio condomínio. Com 

anexo das notas e orçamentos. 
 
Cobrança:  
 
• Captação de recursos: Emissão aos condôminos de instrumentos para pagamento 

de taxas (boletos ou recibos), sucedida de rigoroso controle;  
• Controle geral inadimplências com emissão de relatórios atualizados; 
• Emissão de cartas de cobrança;  
• Cobrança Extra-Judicial, através de telefonemas e correspondências, não obtendo 

êxito, será encaminhado para Cobrança Judicial através de escritório de advocacia 
especializado, sendo que, os honorários correrão por conta do Condomínio (esta 
implantação). 
 

Administração:  
 

• Efetuar, acompanhar e gerenciar os contratos de terceiros e prestadores de serviços; 
• Realizar lançamentos no site; 
• Realizar o lançamentos das contas do condomínio no site anexando as Notas; 
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• Realizar orçamentos e acompanhamentos dos serviços prestados; 
• Controle de aluguel dos espaços de lazer; 
• Realização de assembleias; 
• Registros de ATA; 
• Revisão e aprovação de Estatutos e Regimentos internos. 

 

Principais vantagens de utilizar o nosso produto:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mais do que um canal de comunicação, uma verdadeira  exclusividade para você e seus 
condomínios.  

 
O MAC On-line oferece um website, poderá realizar a integração com dos condomínios. 

Site dinâmico dos Condomínios (prestação de contas e interação entre condôminos) 
 

Principais funções:  
• Comunicação entre Condôminos; 
• Nada Consta On-line 
• Álbum de Fotos  
• Notícias  
• Classificados  
• Consulta aos balancetes pelo próprio condômino com usuário e senha;  
• Emissão de 2ª Via de boleto pelo próprio condômino com correção automática a 

impressão dos boletos por parte dos condôminos com usuário e senha. Se o boleto 
estiver atrasado permite a impressão já com multa e juros calculados para 
pagamento no dia. Este recurso permite aos seus condôminos pagar títulos 
atrasados pela Internet, sem ter que ir a uma agência bancária. Este recurso também 
está disponível no envio de boleto por email;  

• Consulta de documentos pelo próprio condômino com usuário e senha;   
• Geração automática de login e senha para condôminos;  
• Registro das ocorrências dos condôminos pela própria Internet com usuário e senha, 

este recurso o Contador/Síndico receberá um email informando a ocorrência para 
que possa providenciar uma resposta. Este recurso é uma espécie de Livro de 
ocorrências On-line. Ao final do mês pode ser impresso e encadernado;  

• Os condôminos podem verificar sua vida financeira através do seu usuário / senha;  
• Os condôminos têm acesso a documentos publicados via Internet através de seu 

usuário / senha. Documentos como atas, Regimento interno, agenda de serviços, 
convocações etc.  
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Segurança dos seus dados. Seus dados estão protegidos em nossos CPD's contando com 
infra-estrutura de Firewall's e recursos de backup's robotizados que nos permitem assegurar 
100% seus dados.  
 

• Relação de Bancos Configurados para Impressão de Bo leta Laser   

Caixa Econômica Federal, Banco Boa Vista, Banco Bradesco, Banco Banespa / 
Santander Banespa,Banco Real, Banco de Boston,Banco Itaú, Banco Santander, 
Banco BBV, Banco Banestado, Banco Mercantil, Banco Besc, Banco HSBC, Banco 
Meridional, Banco Unibanco, Banco BCN, Banco BRB, Banco Banestes, Banco 
Finasa, Banco do Brasil, Banco Banese, Banco Bandeirantes, Banco Banrisul, 
Banco Nossa Caixa, Banco Citibank, Banco Sudameris, Banco Safra, Banco 
Bancoob, Banco Sicoob e cooperativas com leiaute próprio(Secovicred, Blucredi e 
Cooperac), Banco Bansicredi.  
 
 
 
Etapas para uma contabilidade eficiente: 
 

� Apresentamos de forma resumida os serviços que serão prestados; 
� Esclarecemos os pontos mais importantes; 
� Apresentamos soluções para possíveis problemas; 
� Equipe eficiente para desenvolver com qualidades de sua empresa na prestação de 

serviço. 
 

 
DA FORMA DE EXECUÇÃO  

Os trabalhos serão desenvolvidos, nos escritórios da MAC – Marinho Assessoria & 
Contabilidade  sob a responsabilidade do Departamento de Contabilidade – MAC.   

Além da supervisão, o Profissional Contábil dará o suporte necessário para solução de 
problemas nas áreas contábil, fiscal e de pessoal e administrativo. 

O processamento dos dados pertinentes a escrituração contábil, fiscal e de Departamento 
de Pessoal será realizado com utilização de equipamentos e software da MAC. 
 
 
 
 
ENTRE CONTATO, FAREMOS UMA VISITA. 
 
AGUARDAMOS. 
 
 
 


