CONDOMÍNIOS

“Ter o Sol mais aberto em cada mão...”
M.Torga

Para a Gestão de Condomínios proporcionamos dois tipos de serviços
diferenciados e personalizáveis:

Para o Contribuinte temos um apoio personalizado e constante para que
não se surpreenda no final do ano;

Os nossos Serviços:

Estamos aptos para o apoio em todos os aspectos da vida das Empresas.
Disponíveis para: analisar, avaliar e construir politicas, bem como, apoiar
na implementação das mesmas.

Para o Administrador em exercício:

CONDOMÍNIOS

CONTABILIDADE

CONTABILIDADE

Apoio em todos os aspectos do condomínio:
. Constituição e legalização do condomínio;
. Contabilístico;
. Apoio Administrativo (cobranças, correspondência, etc);
. Manutenção do edifício (Segurança, limpeza, etc).

Os nossos Serviços:

Objectivo:
Libertar o Administrador de tarefas burocráticas para que tenha mais
tempo para o condomínio.

. Apoio à gestão de recursos humanos; abarcando todos os aspectos desde
o processamento de salários, gestão de tabelas salariais, avaliação de
necessidades, até à análise e descrição de funções;

Para o Condomínio:

. Apoio à criação de empresas;

Assumimos, neste caso,
toda a responsabilidade pelo condomínio.

. Apoio à organização interna da Empresa;

Objectivo:
Fazer com que cada condómino apenas se lembre do condomínio uma
vez por ano.

. Relatórios periódicos da sua situação;

Em cada uma das escolhas, os serviços são feitos à sua medida.
Sendo a nossa filosofia empresarial: serviços personalizados e flexíveis.

Consulte-nos para estas e outras informações.

Trabalhamos com pessoas para pessoas.

Trabalhamos com pessoas para pessoas.

. Contabilidade;
. Consultoria fiscal;

. Correcto enquadramento do contribuinte face às suas obrigações/direitos;

. Acompanhamento constante;

Prima +
Somos uma empresa jovem e dinâmica que se constituiu da
junção das várias valências e sinergias dos seus elementos.
Pretendendo evidenciar e projectar para o mercado valores
firmes e concretos nas áreas da contabilidade e da gestão
de condomínios.
Os nossos Valores:
Rigor, acreditamos no rigor que advém da simplicidade e
que pauta a organização e postura da nossa equipa;
Flexibilidade, que aliada ao compromisso possibilita um
trabalho individualizado;
Resultados, procuramos que sejam concretos, reais e
objectivos e se encontrem com as expectativas de todos os
nossos parceiros de negócio.

www.primamais.com
Serviços de Contabilidade e Administração de Condomínios

A nossa missão é:

Serviços de

Satisfazer todos os nossos parceiros proporcionando todos
os dias segurança e tranquilidade.
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