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Rose Marques, presidente da Aescon

Representatividade e desenvolvi-
mento da classe contábil são propósi-
tos da Aescon (Associação das Empre-
sas de Serviços Contábeis de Ribeirão 
Preto e Região) que completou no dia 
8 de julho, 31 anos de atividade, forta-
lecendo o segmento em Ribeirão Preto 
e região. Chegamos a esse momento 
com a sensação de cumprimento de 
um intenso trabalho e mantemos a in-
quietude de renovar, a cada dia, nosso 
compromisso com cada um de nossos 
associados. 

Muitos projetos e iniciativas fo-
ram desenvolvidos ao longo desses 31 
anos, em parceria com a Sicorp (Sin-
dicato dos Contabilistas de Ribeirão 
Preto), Sescon (Sindicato das Empre-
sas de Serviços Contábeis de São Paulo 
– regional Ribeirão Preto) e apoio do 
CRC (Conselho Regional de Contabili-
dade – Ribeirão Preto), com objetivo 
de atender os interesses do setor. Para 
isso, promovemos cursos e palestras, 
além do Centro de Estudos, que pro-
move semanalmente debates sobre a 
Legislação Federal, Estadual, Munici-
pal, Previdenciária e Trabalhista, entre 
outros temas de interesse.

A interação e confraternização da 
classe contábil também têm sido priori-
zadas. Promovemos diversas iniciativas 
para o bem-estar, saúde e lazer, como a 
Caminhada Contabilizando Saúde, Jan-
tar do Contabilista, entre outras.

Dentre as principais conquistas, 
podemos destacar o programa Jovem 
Aprendiz, iniciativa aprovada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Ribeirão 
Preto. O Programa existe desde 2009 
na Casa do Contabilista e tem como 
objetivo inserir jovens entre 14 e 24 
anos, que estejam cursando o ensino 
fundamental ou médio, no mercado de 
trabalho. 

A Associação disponibiliza aos ado-
lescentes uma formação contínua por 
meio de cursos ministrados em perío-
do de dois anos, no qual são trabalha-
das áreas diversas, além de amparar 
as empresas no que tange à legislação. 
Centenas de jovens já foram benefi-
ciados pelo programa e receberam 
a oportunidade de desenvolvimento 
profissional e pessoal.

Futuro – Após passar por três dé-
cadas de história, a Aescon caminha 
em direção ao sucesso com novos pro-
jetos e uma equipe integrada. A busca 
pelo fortalecimento da entidade, bem 
como o desenvolvimento e reconheci-
mento da classe empresarial contábil 
da cidade, sempre foram os nossos 
propósitos. Para seguir nossos objeti-
vos e vencer novos desafios, contamos 
com a parceria incondicional de todos 
os nossos parceiros, equipe e associa-
dos. 

Tenham uma ótima leitura!
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Com objetivo de atualizar os pro-
fissionais com os principais temas no 
segmento, o Centro de Estudos, da 
Casa do Contabilista, realizou no dia 
18 de julho, a palestra O Profissional 
de Hoje, com o coach, Antônio Mar-

ques. No encontro foram abordados 
temas atuais, que permitiram uma 
reflexão sobre as responsabilidades e 
desafios entre as relações empresa x 
empregado. 

Temas ligados às expectativas das 

empresas quanto aos seus colabo-
radores foram destacados durante o 
encontro: postura mental; compro-
metimento; autorresponsabilidade; 
trabalho em equipe; valorização do 
emprego; entre outros. 

Centro de Estudos
O Profissional de Hoje é tema de palestra 

no Centro de Estudos

eSocial é destaque entre profissionais contábeis
Um dos temas mais solicitados 

pelos contabilistas e profissionais 
do segmento, para ser abordado no 
Centro de Estudos, é o eSocial. Ga-
rantindo o aprimoramento profis-
sional, a Casa do Contabilista tem 
promovido encontros com especia-
listas e técnicos da área, que pro-
porcionam a compreensão sobre o 
tema. No dia 4 de julho, a especia-
lista em eSocial, Roberta Assis e o 
técnico em Segurança do Trabalho, 
Marco Andrucioli, destacaram os 
principais pontos alterados.

No encontro foram tratados 
temas como o cronograma de im-
plantação do eSocial, legislação 

trabalhista, saúde e segurança do 
trabalho, EPIs e relógio de ponto, 
jornada de trabalho, hora extra e 
necessidade de integração de áreas, 
como SESMT e RH. “Trata-se de uma 
mudança cultural nos escritórios de 
Contabilidade e departamento de 
Recursos Humanos. Por isso é ne-
cessária uma adequação às novas 
regras”, destacou Roberta. 

Os profissionais ressaltaram a 
importância em garantir um “ali-
nhamento” e agilidade das informa-
ções junto aos seus clientes, pois a 
partir da entrada em vigor do eSo-
cial, as responsabilidades devem 
ficar bem definidas. “O risco de au-

tuações ficarão bem maior”, explica 
a especialista. 

Já no dia 25 de julho foi a vez da 
consultora jurídica preventiva nos 
assuntos trabalhistas, Líris Togno-
li, abordar o tema. De forma clara 
e objetiva, a advogada elucidou os 
principais procedimentos sobre 
como as empresas devem se prepa-
rar para a implantação da eSocial 
(SPED/EFD-Social), com o intuito 
de evitar a imposição de multas por 
parte do fisco. No programa, a espe-
cialista abordou temas como: even-
tos – cadastro; eventos – trabalhis-
tas; eventos - folha de pagamento e 
legislação / leiaute.

Profissionais prestigiaram a palestra o 
Profissional de Hoje

A especialista, Roberta Assis, destaca 
detalhes sobre as novas regras

Profissionais acompanham as informações 
sobre o novo sistema de dados 

Advogada Liris Tognoli durante palestra no 
Centro de Estudos

Presidentes (Casa do Contabilista) fazem a 
abertura do Centro de Estudos, que 

acontece às quartas-feiras

Participantes puderam tirar dúvidas 
durante o encontro
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Capa
31 anos da Aescon: representatividade 

e profissionalismo
Marcadas pelo fomento da efici-

ência do segmento contábil, as ati-
vidades da Aescon (Associação das 
Empresas de Serviços Contábeis de 
Ribeirão Preto e Região) comple-
tam 31 anos, comemorados no dia 
8 de julho. Ao longo de três décadas 
a entidade se consolidou como um 
nome forte, atuando na representa-
ção dos interesses da classe, fomen-
tando o desenvolvimento por meio 
de ações de apoio, qualificação e 
atualização dos profissionais liga-
dos à entidade.

Garantindo força ao segmento, 
a Aescon se uniu, no ano de 2000, 
ao Sicorp (Sindicato dos Contabilis-
tas de Ribeirão Preto e região)  e ao 
Sescon SP Regional (Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis e 
de Assessoramento no Estado de 
São Paulo ), formando assim, a Casa 
do Contabilista. 

Por meio dessa parceria, a Aes-
con promove ações de educação 
continuada, como o Centro de Es-
tudos realizado gratuitamente, 

sempre às quartas-feiras, na sede 
da Casa do Contabilista. A iniciativa 
visa o estudo contábil e educação 
continuada de seus associados, bem 
como o apoio a questões de interes-
se das empresas contábeis. Os asso-
ciados contam também com cursos 
diversos e assessoria jurídica para 
interesses coletivos.

Para a presidente da Aescon, 
Rose Marques, as ações de educa-
ção e qualificação profissional tra-
duzem a essência da entidade, que 
busca, por meio de atualização de 
temas relevantes, o aperfeiçoamen-
to do setor. “Trabalhamos para que 
todos os profissionais associados 
estejam, não somente preparados 
quanto às novidades, mas à frente 
das tendências do segmento. Para 
isso estamos atentos aos principais 
temas e parceria com renomados 
profissionais”, destaca Rose.

Oportunidade - O Programa 
Aprendiz é uma das principais ini-
ciativas que promovem oportunida-
de profissional a jovens de 14 e 24 

anos, no município. Realizado des-
de 2009 pela Associação, o progra-
ma disponibiliza aos adolescentes 
uma formação contínua por meio de 
cursos ministrados em período de 
dois anos, na qual são trabalhadas 
áreas diversas. O encaminhamento 
ao mercado de trabalho também é 
proporcionado aos jovens. 

Integra, ainda, o calendário de 
Eventos da Casa do Contabilista, a 
Caminhada Contabilizando Saúde, 
o prêmio Contabilista do Ano, além 
do tradicional Jantar dos Contabi-
listas.

“Nesses anos, muitas foram as 
conquistas e objetivos alcançados 
junto aos profissionais da classe 
contábil. Motivação que traz novos 
objetivos e ambições futuras: nos 
tornar uma entidade cada vez mais 
forte, presente e eficaz no trabalho 
de apoio às empresas contábeis. 
Para isso, contamos com o profis-
sionalismo da nossa equipe e a con-
fiança dos nossos parceiros e asso-
ciados”, afirma Rose.
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Nos dias 19 e 20 de julho de 2018, 
o CRCSP realizou em sua sede o se-
minário “Prestação de Contas Eleito-
rais”, evento promovido em parceria 
com o Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de São Paulo (TRE-SP) e 
a Escola Judiciária Eleitoral Paulista 
(Ejep) para esclarecer temas refe-
rentes às prestações de contas para 
as próximas eleições. 

O presidente do TRE-SP, desem-
bargador Carlos Eduardo Cauduro 
Padin, e o vice-presidente de Fisca-
lização, Ética e Disciplina do CRCSP, 
José Aparecido Maion, apresentaram 
o painel “O Processo de Prestação de 
Contas Eleitorais e a Importância do 
Profissional da Contabilidade”. 

O vice-presidente do CRCSP des-

tacou que as normas que regulam 
a realização das campanhas evo-
luíram muito nos últimos anos. “A 
exigência da assinatura de um pro-
fissional contábil nas prestações de 
contas, por exemplo, é uma grande 
contribuição para a transparência 
dos gastos de campanha e, conse-
quentemente, para o combate à cor-
rupção”, afirmou Maion.

O presidente do TRE-SP iniciou 
sua fala destacando a importância 
dos profissionais da contabilidade e 
dos “relevantes serviços prestados 
por eles à sociedade”. Ele falou so-
bre a importância de o profissional 
orientar seus clientes na correta uti-
lização dos recursos de campanha. 

O público também assistiu aos 

Em parceria com o TRE-SP, CRCSP realiza seminário
sobre prestação de contas eleitorais

painéis “Financiamento de Campa-
nha e Prestação de Contas Eleito-
rais – o que Mudou para as Eleições 
2018”, ministrado pela servidora do 
TRE-SP Vera Lúcia Annes, e “O Par-
tido na Campanha”, tema apresen-
tado pelo especialista Alexandre Di 
Pietra.

Os seminários de prestação de 
contas eleitorais foram idealizados 
pelo Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) e pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para serem realiza-
dos em todo o país. Foi feito também 
o lançamento do livro Contabilida-
de Eleitoral: da Teoria à Prática. A 
publicação pode ser conferida na 
íntegra no portal do CRCSP – www.
crcsp.org.br.

XI Encontro Nacional de Coordenadores e Professores 
do curso de Ciências Contábeis será em setembro

O XI Encontro Nacional de Coorde-
nadores e Professores do Curso de 
Ciências Contábeis já tem data para 
acontecer. O evento será realizado 
no dia 29 de setembro de 2018, na 
sede do CRCSP.

Idealizado pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, realizado pelo 
CRCSP e organizado pela Academia 
Brasileira de Ciências Contábeis 
(Abracicon), este é o maior encontro 
de acadêmicos da área contábil no 
Brasil.

Durante o encontro, haverá a 
entrega do Prêmio Olivio Koliver, 
criado com o objetivo de fomentar 
a produção e a disseminação do co-
nhecimento na área contábil. O prê-

mio é entregue ao autor do melhor 
artigo publicado na Revista Brasilei-
ra de Contabilidade (RBC) e a esco-
lha é feita por uma banca examina-
dora composta por dois integrantes 
do Conselho Editorial da RBC, dois 
membros do Conselho Político ou 
Editorial da Revista de Educação e 
Pesquisa em Contabilidade (REPcC) 
e um definido pela Presidência do 
CFC.

“É muito importante que o pro-
fissional da contabilidade participe 
deste encontro”, declarou a presi-
dente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar. 
“A troca de experiências é sempre 
muito rica, ainda mais nesta edição, 
que contará com a participação de 

acadêmicos dos Estados Unidos e de 
Portugal. Será uma excelente opor-
tunidade para ampliarmos nossos 
conhecimentos referentes à pesqui-
sa e ao ensino da ciência contábil”, 
concluiu. 

As inscrições estão abertas e po-
dem ser feitas pelo site oficial do 
evento – http://abracicon.org/en-
cpccc2018. O investimento é de R$ 
350, que pode ser pago em duas ve-
zes.

A programação está sendo defi-
nida e será divulgada logo mais no 
mesmo endereço eletrônico. Lá, já 
estão disponíveis informações sobre 
hospedagem para profissionais que 
não residem na cidade de São Paulo.

Textos: assessoria de Imprensa CRC
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Coluna da Regional

José Eduardo da Silveira
Diretor do SESCON-SP Regional

em Ribeirão Preto

Desafios da Transformação

Boa parte das crianças de hoje 
vão exercer no futuro profissões 
que ainda não existem. Enquanto 
nichos de mercado são extintos, 
outros vão surgindo. Produtos e 
serviços antes indispensáveis dão 
lugar a novas propostas. Por vezes, 
pequenas mudanças têm o poder 
de transformar comportamentos e 
até uma cadeia produtiva inteira.

Este é o novo mundo. E o uni-
verso corporativo tem sido profun-
damente impactado por este cená-
rio de transformações constantes. 
Afinal, como lidar com tudo isso? 
Como diferenciar o que é efêmero 
do que é tendência? Como sobre-
viver e ter sucesso? Novos tempos 
podem causar perturbação e inse-
gurança.

Com o intuito de auxiliar os em-
presários de contabilidade e de 
assessoramento do Estado de São 
Paulo a enfrentar esse cenário, será 
realizado entre 12 e 14 de setem-
bro o 26º EESCON - Encontro das 
Empresas de Serviços, no Cam-
pos do Jordão Convention Center, 
em Campos do Jordão (SP). Com o 
tema “Os desafios da transforma-
ção”, esta edição do evento propõe 
um debate sobre a nova realidade, 
além da indicação de caminhos 
para a superação de tantos desafios 
que se apresentam às empresas.

Aparelhos eletrônicos, proces-

sos e ferramentas avançam rapi-
damente, mas se tornam obsoletos 
em pouco tempo. O encontro pro-
movido pelo SESCON-SP também 
terá o objetivo de incentivar a re-
flexão sobre como aproveitar os 
momentos disruptivos a seu favor, 
como encontrar a informação e o 
conhecimento que farão a diferen-
ça para o seu negócio.

Nos últimos anos, somos todos 
expectadores de uma grande revo-
lução. A velocidade das transfor-
mações em diversas áreas, espe-
cialmente a tecnológica, aumentou 
de forma exponencial, causando 
profundas mudanças em culturas, 
comportamentos, formas de enca-
rar o mundo e exigindo novas pos-
turas de pessoas e empresas.

Entre as palestras programadas 
para o 26º EESCON:

“Tecnologia”, apresentada por 
Marcelo Pimenta, praticante de BI 
com múltiplas habilidades e em-
preendedor com profundo relacio-
namento interpessoal, combinando 
compreensão técnica e comercial, 
liderança e gestão de pessoas;

“Gestão de liderança”, apresen-
tada por Renato Grinberg, diretor 
geral de Prática de Liderança e Ges-
tão da BTS, autor de livros como O 
Instinto do Sucesso;

“Qualidade de vida produtiva – 
o executivo como um atleta corpo-

rativo”, apresentada por Frederico 
Porto, médico psiquiatra e nutró-
logo credenciado pelo National Va-
lues Center;

“O novo papel do RH na trans-
formação digital”, apresentada por 
Sônia Romeiro e Marcelo de Lucca, 
respectivamente, diretora de RH da 
Deloitte e Sócio de Pessoas, Perfor-
mance e Cultura da KPMG na Amé-
rica do Sul;

“Mindfulness – um convite para 
a autotransformação”, apresentada 
por Fernanda Haskel, pesquisadora 
e especialista pela Universidade de 
Toronto, Canadá.

Teremos também os palestran-
tes internacionais: Geni Whitehou-
se, nomeada uma das Top 100 In-
fluenciadoras da Contabilidade 
mundial e uma das 25 Mulheres 
Mais Poderosas em Contabilidade 
pelo CPA Practice Advisor. E Peter 
Venesses, CEO e fundador da Pro-
fitSee, tem como missão democra-
tizar o acesso a uma gestão fiscal 
eficiente, tendo o contador como 
um parceiro estratégico para levar 
esta gestão a empresas de pequeno 
e médio porte. Usando Inteligência 
Artificial, ele oferece insights que 
tornam mais assertivas as decisões 
financeiras nos negócios.

A palestra de abertura será mi-
nistrada por Paulo Alvarenga, elei-
to um dos 25 maiores nomes da li-
derança no Brasil.

As inscrições já estão abertas. 
É preciso sempre estar preparado 
para os desafios e oportunidades. 
Somente assim o sucesso estará 
cada vez mais perto. 

Márcio Massao Shimomoto é 
presidente do SESCON–SP 

e da AESCON-SP
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Notícias da Casa
Tradicional Arraiá do “Contadô” 

promove solidariedade
Em sua 14ª edição, a Casa do 

Contabilista de Ribeirão Preto pro-
moveu a 14ª edição do Arraiá do 
Contadô. O tradicional evento foi re-
alizado no dia 20 de julho, na sede 
da Apae. Além de comidas e bebi-
das típicas, atividades para crian-
ças e bingos, o evento promoveu a 
solidariedade, já que parte da verba 
arrecadada será destinada para a 
manutenção dos serviços prestados 
pela Apae do município. 

“O Arraiá é um momento muito 
esperado não somente pelos con-
tadores mas é, também, aberto ao 
público em geral. Em nome da Casa 
do Contabilista agradecemos a par-
ticipação de todos que prestigiaram 
esse evento e possibilitaram, mais 
uma vez, a contribuição com uma 
das principais entidades do mu-
nicípio, que é a Apae”, destacou o 
presidente da Casa do Contabilista, 
Alexandre Benassi.

Sucesso de público, Arraiá contou com a participação de integrantes da Casa do Contabilista
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A Casa do Contabilista de Ri-
beirão Preto marcou presença no 
7º Seminário de Gestão Pública 
Fazendária (SGESP), realizado nos 
dias 18 e 19 de julho, na Universi-
dade Estácio, Ribeirão Preto (SP). 
O presidente da Sicorp – Sindicato 
dos Contabilistas de Ribeirão Preto, 
Alexandre Benassi e diretores da 
Casa do Contabilista, participaram 
do encontro, que é realizado pela 
prefeitura de Ribeirão Preto, por 
meio da Secretaria Municipal da Fa-
zenda, e contou com a participação 
de cerca de 150 municípios.

A ação reuniu Prefeitos, Secre-
tários de Finanças e de Planeja-

mento, Contadores, Controladores 
Internos, palestrantes renomados e 
profissionais que são referência na 
área pública do país, como repre-
sentantes da Receita Federal e TCE 
SP. Foram tratados assuntos ligados 
à contabilidade, controladoria, or-
çamento, finanças e tributação, com 
objetivo de proporcionar a troca de 
ideias e buscar maior evolução no 
segmento. 

Para Benassi, o seminário é um 
importante momento para que os 
profissionais se atualizem e atuem 
como multiplicadores de seus co-
nhecimentos. “Consolidado como 

um dos principais eventos do seg-
mento, o SGESP é a oportunidade 
para que os profissionais encon-
trem alternativas e soluções para os 
obstáculos vivenciados no campo 
de trabalho, atualmente”, destacou.

O evento contou com apoio da 
Receita Federal do Brasil, Secreta-
ria do Tesouro Nacional – na área 
de contabilidade pública –, Tribunal 
de Contas do Estado de SP, Associa-
ção Paulista de Municípios, Conse-
lho Regional de Contabilidade de 
SP, União dos Vereadores do Estado 
de SP e Associação Nacional de Pro-
curadores Municipais.

Notícias da Casa
Casa do Contabilista participa do 7º Seminário

de Gestão Pública e Fazendária

Autoridades na abertura do 7º Seminário 
de Gestão Pública Fazendária, em 

Ribeirão Preto (SP)

Diretores da Casa do Contabilista 
participam do 7º SGESP

Alexandre Benassi (Casa do Contabilista); 
Hamilton Iamamulla (Prefeitura de 

Ribeirão Preto) e Marcio Minoru 
(Casa do Contabilista)

Coral Casa do Contabilista
O Coral da Casa do Contabilista 

se apresentou no dia 5 de julho no 
Centro Cultural Palace. O repertório 
incluiu canções populares.

Cultura e bem-estar: tradicional coral da 
Casa do Contabilista leva alegria 

à diversos públicos
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Tributos
Como diferenciar Ativo Imobilizado de 

Propriedade para Investimento

Um imóvel alugado é um Ativo Imo-
bilizado ou uma Propriedade para In-
vestimento? Muitos empresários se 
confundem com esses conceitos, prin-
cipalmente no enquadramento dos 
bens no Balanço Patrimonial.

Explicando o Ativo Imobilizado
Conforme o Comitê de Pronuncia-

mentos Contábeis 27 – CPC 27, são Ati-
vos Imobilizados os bens tangíveis uti-
lizados para fornecimento ou produção 
de mercadorias e serviços, para aluguel 
ou para alguma finalidade administra-
tiva.

São enquadrados como Imobilizados, 
todos os ativos empregados na produ-
ção ou venda de um bem. Incluem tam-
bém todos os itens que sejam usados 
para serviços internos que promovem 
benefícios econômicos à empresa.

Para ser enquadrado como Imobi-
lizado, o Ativo deve ser utilizado por 
mais de um período do exercício social 
da entidade. Esse período pode variar 
de acordo com o formato de empre-
sa, embora, a maioria delas tenha seu 
exercício social limitado em 12 meses.

A locação de um bem pode ser consi-
derada um Ativo Imobilizado, de acor-
do com sua definição, já que essa tran-
sação traz vantagens econômicas para 
a empresa, porém ele também poderá 
ser tipificado como Propriedade para 
Investimento, como veremos no decor-
rer deste texto.

O conceito da Propriedade para In-
vestimento

O Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis 28 – CPC 28 classifica como Pro-
priedade para Investimento o bem, seja 
ele um terreno, edifício, ou parte dele, 
utilizado para valorização do capital e 
para recebimento de aluguel.

Terrenos mantidos para valorização 
de capital a longo prazo, edifício deso-
cupado, mas mantido para ser arren-
dado sob arrendamentos operacionais 
são considerados Propriedades para 
Investimento.

Não são considerados propriedades 
para Investimento os locais ocupados 
pelo proprietário, os ativos biológicos 
e os bens destinados à venda. Proprie-
dades que estão sendo construídas por 
terceiros, propriedades destinadas 

Fonte: BLB Brasil Blog para venda do decurso ordinário das 
atividades também são exemplos que 
não estão enquadradas nesse perfil.

Sendo assim, umas das principais ca-
racterísticas desses bens é que ele gera 
fluxo de caixa independente dos outros 
ativos mantidos pela entidade empre-
sarial.

E o imóvel alugado?
Essa é uma das principais dúvidas 

dos gestores em relação às Proprieda-
des para Investimento e ao Ativo Imo-
bilizado. Afinal, como se tipifica o alu-
guel?

Como nas duas definições, tanto o 
CPC 27 como o CPC 28, é mencionado 
em seus conceitos o aluguel, a dúvida 
acaba sendo bem comum no momento 
de fazer lançar no Balanço Patrimonial.

Portanto, o que irá determinar sua 
classificação é a origem da receita do 
aluguel.

Duas situações simples que exempli-
ficam bem a questão do aluguel podem 
ser constatadas na locação de um imó-
vel para funcionários, que nesse caso é 
mensurado como Ativo Imobilizado, já 
um prédio comercial de propriedade 
da empresa e alugado para outras em-
presas é classificado como Propriedade 
para Investimento.

Vale salientar que, se o mesmo bem 
alugado no decorrer do tempo mudar 
o formato de uso, sua classificação 
também pode ser modificada. Dessa 
maneira, um imóvel que antes era uti-
lizado como fábrica ou escritório, por 
exemplo, e passa para locação a tercei-
ros, sua mensuração passa a ser Pro-
priedade para Investimento, e não mais 
Ativo Imobilizado.

Critérios para mensuração do Ativo 
Imobilizado

A escrituração e o registro de um 
bem como Ativo Imobilizado requer 
certos critérios. Os benefícios econô-
micos futuros relativos ao bem devem 
seguir para a empresa e o seu custo 
precisa ser avaliado de maneira confi-
ável. Chamamos isso de custo de aqui-
sição, ou seja, todo o valor despendido 
pela empresa para colocar o ativo em 
funcionamento. O valor contábil irá de-
pender de como o bem foi conquistado:

– Bens adquiridos: quando o bem 
é obtido por compra, o valor contábil 

corresponderá ao custo de aquisição 
puro;

– Bens construídos: quando a cons-
trução do ativo é responsabilidade da 
empresa, seu custo de aquisição será 
agregado com materiais, mão de obra 
e outros encargos até o momento de 
conclusão da obra e funcionamento do 
prédio;

– Bens adquiridos em doação: o bem 
deve ser mensurado a preço de merca-
do, sob crédito da conta de Reserva de 
Capital;

– Bens incorporados ao capital: o va-
lor contábil será decidido com base na 
avaliação de três peritos ou por empre-
sa especializada, como de auditoria.

Mensuração da Propriedade para In-
vestimento

Existem dois métodos distintos para 
a mensuração da Propriedade para 
Investimento: o método de custo e o 
método de valor justo. A adoção dessas 
duas opções foi permitida a partir de 
2007, com a adoção das normas inter-
nacionais de contabilidade pelo país. 
Anteriormente, a Propriedade só pode-
ria ser avaliada pelo método de custo.

O método registra as propriedades ao 
valor de custo e aplica a depreciação. Já 
no valor justo, o valor que será regista-
do no Balanço Patrimonial é originário 
de uma avaliação econômica e ajustado 
de forma periódica.

Quer saber mais sobre o Valor Justo? 
Então leia o artigo Porque a aplicação 
do Valor Justo é boa para o seu negócio?

No reconhecimento do bem é obriga-
tório que a mensuração seja realizada 
pelo método de custo. Contudo, depois 
do reconhecimento, ele pode ser men-
surado tanto pelo método de custo 
quanto pelo método de valor justo.

Na maioria dos casos os valores re-
sultados do método do valor justo são 
mais altos do que no custo. Quando o 
bem é passado de um método para ou-
tro, as Propriedades são acertadas a 
valor justo.

É importante salientar que quando 
a empresa opta por um dos dois méto-
dos, todas as propriedades devem ser 
avaliadas pelo mesmo conceito. Se for 
escolhido o método de custo, o valor 
justo da Propriedade precisa ser apre-
sentado nas notas explicativas.
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Foram canceladas as adesões ao 
Programa Especial de Regulariza-
ção Tributária (PERT) de mais de 
700 contribuintes por falta de pa-
gamento das obrigações correntes, 
em um total superior a R$ 1 bilhão, 
ao mesmo tempo que mais de 4 mil 
contribuintes estão sendo cobrados 
para que se regularizem.

Para que o contribuinte possa 
usufruir das reduções de multas, 

juros e encargos legais instituídas 
pela Lei nº 13.496, de 2017, que 
criou o Pert, é necessário que man-
tenha em dia as suas obrigações tri-
butárias correntes, pois a mesma lei 
instituiu que a adesão ao Pert impli-
ca dever de pagar regularmente os 
débitos vencidos após 30 de abril 
de 2017.

Além desses  mil contribuin-
tes, estão na mira da Receita mais 

58.000 optantes pelo PERT, com 
obrigações correntes em aberto 
no valor de R$ 6,6 bilhões, que se-
rão alvo das próximas etapas do 
trabalho de cobrança e de cancela-
mento da Receita Federal, caso não 
se regularizem. A experiência das 
cobranças anteriores de optantes 
pelo PERT demonstra que apro-
ximadamente metade dos contri-
buintes regularizam a sua situação 
após receber a cobrança da Receita 
Federal.

Para usufruir dos benefícios ins-
tituídos pelo PERT é fundamental 
que os optantes mantenham o pa-
gamento das suas obrigações cor-
rentes em dia, pois a inadimplência 
por 3 (três) meses consecutivos ou 
6 (seis) meses alternados implicará 
exclusão do devedor do PERT.

Notícias do Setor
Receita Federal cancela o PERT de mais 

de 700 “viciados em Refis”
Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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Quem já milita nos meios corpo-
rativos há algum tempo, seja como 
integrante da administração ou mero 
observador do mundo dos negócios, 
sabe que um dos grandes entraves 
na manutenção de empreendimentos 
bem-sucedidos é o processo sucessó-
rio. 

Montar uma empresa, fazê-la 
crescer, expandir e gerar lucros nem 
sempre é difícil. As pessoas envelhe-
cem, a vida tem um limite no tempo 
e chega um momento em que alguém 
precisa receber o bastão e continuar 
a corrida com os mesmos resultados 
ou ainda melhores. 

Essa é, na maioria das vezes, a 
hora crucial. A quem passar o coman-
do? Quem será a pessoa que estará 
preparada para dar continuidade, de 
forma que o ritmo não seja alterado, 
que o trem não se desvie do curso e, 
muito menos, descarrile. 

Tentando contribuir com a discus-
são, podemos elencar algumas carac-
terísticas que seriam desejáveis neste 
sucessor: 

Interesse. É fundamental que a 
pessoa demonstre interesse pelo ne-
gócio. Se não tiver grande vocação, 
aos menos que possua respeito pelo 
antecessor, pelo empreendimento e 
esteja disposto a assimilar e apren-
der o que for necessário.

Calma. Não significa ser lento, mas 
ter a serenidade para avaliar todas as 
situações e tomar decisões, principal-
mente nos momentos de tensão ou 
estresse.

Autoconhecimento para ter com-
pleta noção dos seus próprios limites 
sem deixar de reconhecer as suas po-
tencialidades.

Capacidade para identificar, re-
conhecer e divulgar os valores da 
empresa, não apenas aqueles econô-
micos, mensuráveis, mas valores no 
sentido amplo da palavra. Sem eles 
os resultados numéricos poderão não 
ser atingidos. 

Ter, de forma clara, o conhecimen-
to da cultura da empresa para poder 
mantê-la e não desfigurar a imagem 
da companhia, tanto no âmbito inter-
no quanto diante da comunidade. 

Apresentar firmeza e determina-
ção nas ações para que a sua conduta 
pessoal não expresse atitudes de ar-
rogância, nem de excessiva compla-
cência que possam debilitar o negó-
cio. 

Ser exemplar não só para os seus 
subordinados, mas refletir uma ima-
gem que alie suas virtudes pessoais 
com as próprias virtudes do empre-
endimento. Ter visão do papel social 
da empresa. 

Estar insatisfeito sempre. Mesmo 
que os resultados obtidos estejam em 
patamares superiores aos projetados. 
Que seja alguém que queira sempre 
mais, sem, no entanto, desviar-se do 
caminho da retidão e transparência. 

Claro que não é tarefa das mais 
fáceis e não é tampouco uma decisão 
que se toma num estalar de dedos. É 
necessário um processo de avaliação 
dos potenciais candidatos passando 
por análises de competências, habili-
tações, de interesse por parte do fu-
turo gestor mas, principalmente que 
haja vontade explícita e consciente 
em transmitir o poder por parte da-
quele que está a caminho da aposen-
tadoria. 

Assumir o leme de um negócio 
que já é bem-sucedido e que navega 
por águas calmas sem grandes so-
lavancos é bastante difícil e de alta 
responsabilidade, porém, não menos 
complicado é, para alguém que ven-
ceu todas as ondas bravias em mar 
tempestuoso, largar agora o timão 
em novas mãos sem ter a certeza de 
que o barco continuará seu percurso 
rumo aos portos desejados. 

Sucessor e sucedido têm a mesma 
responsabilidade e só um bom pre-
paro do primeiro e um desapego sin-
cero e consciente do segundo pode-
rá permitir essa passagem de forma 
tranquila e descomplicada.

Antonio Benedito Gallo
Formado em administração de 

Empresas pela FGV de São Paulo, 
professor universitário em disci-

plinas de Contabilidade. Ex-diretor 
e gestor universitário da Unaerp e 

Faban e consultor de empresas

Carreira
A busca pelo sucessor ideal

Antonio Benedito Gallo
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Aniversariantes de Julho
01 - Manoel Custódio Ferreira
04 - Marco Antônio Andrade
Andrade & Associados
05 - Luiz Henrique Crocetti 
05 - Sérgio Luiz Galatti
05 - Flávio Pimenta
Escritório Contábil Pimenta Ltda
06 - Marcia Regina Ignácio
Strutura Contábil Serviços Contábeis
06 - Vagner Luiz Zerbinatti
Metaplan Assessoria Contábil
09 - David Edson Stamato
BRS Contabilidade Ltda
11 - Fernando Fazolino 
11 - Talita Carla Zaccaro
São José Contabilidade

Cultura e Educação
“O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso 

transver o mundo.” Manoel de Barros

1) Maria comprou a rara “triologia”  de livros...

      ... Maria precisa comprar uma gramática revisada conforme o 
Novo Acordo Ortográfico e um Dicionário também!!!

O correto é: TRILOGIA.
Triologia(forma incorreta) não existe nos dicionários e no VOLP.
O conjunto de três trabalhos artísticos, geralmente, em literatura 

ou cinema, conectados, mas que podem ser vistos tanto como traba-
lho único quanto como três obras individuais denomina-se trilogia.

2) Ele marca os tópicos principais dos textos com “ asteístico”.

...a marcação precisa ser com o sinal gráfico correto, bem como 
com a escrita!!!

O correto é:  asterisco(plural: asteriscos)—sinal gráfico 
em forma de “estrela” (*) 

3) Pedro e Maria estão ligados a trabalhos “beneficientes”.

Pedro e Maria precisam tomar o devido cuidado com a escrita e 
pronúncia de algumas expressões!!!

O correto é: beneficente.

12 - Rubens Antônio da Silva Junior
SOB Assessoria Empresarial Ltda
12 - Osvaldo Nonato
Agenda Serviços Datilográficos Ltda
12 - Rubens Antonio da Silva Junior
Rubinho Contabilidade Ltda
14 - Sebastião Ribeiro de Paula
SRP Contabilidade
15 - Sérgio Ruiz Lopes
16 - Fabrício José do Prado
17 - Antonio Guaraci Nogueira Junior
A G Nogueira Contabilidade
17 - Alan Aparecido do Nascimento
Consult Assessoria Contábil
19 - Milton Ferezin
Contec Contabilidade

“Sempre desprezei as coi-
sas mornas, as coisas que não 
provocam ódio nem paixão, as 
coisas definidas como mais ou 
menos, um filme mais ou menos 
,um livro mais ou menos. 

Tudo perda de tempo. 
Viver tem que ser perturba-

dor, é preciso que nossos anjos e 
demônios sejam despertados, e 
com eles sua raiva, seu orgulho, 
seu asco, sua adoraçao ou seu 
desprezo. 

O que não faz você mover 
um músculo, o que não faz você 
estremecer, suar, desatinar, não 
merece fazer parte da sua bio-
grafia.” Martha Medeiros.

PARA VOCÊ PENSAR: 

Renata Carone Sborgia
Formada em Direito e Letras. Mestra 

em Psicologia Social -USP, Especialista 
em Língua Portuguesa, Direito Público 

e Gestão Educacional. Membro 
fundadora da Academia de Belas Artes 

– BH. Docente, escritora e revisora.

22 - Walter Castellucci
22 - Gabriela Cartolano Nascimento
Cartolano Assessoria Contábil
25 - Carlos Roberto Moretti Ferreira
Martins Contabilidade
26 - Valter Franzon
Cofran Assessoria Contábil Ltda
28 - Célia Adelaide Martins 
Martins Contabilidade
28 - Maria Aparecida Guilherme Silva
Nelcard Contabilidade Ltda
29 - Paulo Cesar Sacomani de Angelis
Planec Contabilidade
29 - Wilmondes Alves da Silva Filho
Etica Contabilidade Ltda
30 - Alex Donizete Ribeiro
Aptus Contabilidade Ltda
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Contabilidade
Os erros contábeis podem penalizar o
profissional e as empresas contábeis

A crescente complexidade na 
legislação, o profissional e as em-
presas contábeis, preocupados 
com o aumento na possibilidade 
de ocorrência de erros e omissões, 
muitos profissionais e empresas 
contábeis, passaram a dar treina-
mento profissional a seus funcio-
nários e também a contratar segu-
ros de responsabilidade civil.

Cabe destacar que, o Centro de 
Estudos Contábil tem sido adota-
do pelos escritórios, para atualizar 
seus profissionais, sem nenhum 
custo para o profissional e ape-
nas uma vez por semana, o mes-
mo propicia a este a possibilidade 
da sua atualização permanente, 
principalmente, para aqueles que 
independentemente do motivo, 
não podem pagar ou freqüentar 
uma especialização, ou mesmo um 
MBA, esclarecendo, evidentemen-
te, que esses encontros não substi-
tuem os estudos mais aprofunda-
dos e sistemáticos abordados por 
esses programas. 

A importância do centro de es-
tudos contábeis, como forma de 
desenvolvimento profissional, 
através de educação continuada, 
como instrumento indispensável 
de reciclagem e capacitação pro-

fissional, fortalecendo, além do 
desenvolvimento e aprimoramen-
to de novas habilidades, a união 
da classe perante toda a socieda-
de, bem como, resgatando valores 
éticos e sociais.

O profissional ou empresa con-
tábil é contratada para cumprir 
obrigações acessórias dos seus 
clientes entre outros serviços, po-
derá ser gravemente penalizada 
por erro ou omissão no cumpri-
mento de uma entre uma dezena 
de obrigações que deve cumprir 
para seus clientes.

Um funcionário pode cometer 
erro involuntário e, se esquecer 
de alguma alteração tributária ou 
perder prazo que foi mudado, e 

com isso causando prejuízos a ter-
ceiros. 

Sendo obrigado por lei o profis-
sional e o escritório  a repara-los, 
os valores da multa e juros, se não 
o fizer espontaneamente a parte 
prejudicada poderá cobra-lo em 
juízo, desde que prove sua culpa.

Os profissionais e  escritórios de 
contabilidade têm adotado em sua 
maioria o seguro de responsabi-
lidade civil, para cobrir eventuais 
erros involuntários. 

ANTONIO LUIZ SIMOES FLORIO
Economista Coreconsp n.º 10.839

               Contador - CRC.SP. nº 
1SP073137/0-9

Rua Barão de Ataliba, 315
Fone/Fax: 16.3972.1445
www.bonfimpaulista.com.br
escritorio@martinscontabilidade.net.br

V
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V I E I R A  & F R E I T A S
A D V O G A D O S

ADVOGADOS

Rua Mário de Souza, nº. 424 – Nova Ribeirânia – Ribeirão Preto – SP   CEP 14096-660
Fones: (16) 3995-1112 – (16) 99151-5399 – (16) 99994-7390 – E-mail: vieira.freitasadvogados@hotmail.com
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n e g o c i a ç ã o , c o n c i l i a ç ã o e m e d i a ç ã o .
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Jurisprudência
Quem pode elaborar um 

planejamento sucessório?

A resposta à pergunta acima é tão 
simples e abrangente que parece não 
ser verdade: qualquer pessoa pode ela-
borar um planejamento sucessório.

Você pode retrucar com outra per-
gunta: as pessoas que não têm patri-
mônio algum farão um planejamento 
sucessório para que? Bom, nesse caso 
a resposta não é simples. Não se trata 
propriamente de um planejamento su-
cessório, mas da elaboração de um tes-
tamento vital. Neste documento, qual-
quer pessoa plenamente capaz, maior 
de 18 anos, dita as regras a serem cum-
pridas no caso de ser acometida por 
uma doença terminal ou incurável que 
a  leve à morte. 

Ela poderá estabelecer desde os tipos 
de tratamento aos quais poderá se sub-
meter e seus limites, até a forma de dis-
posição do seu cadáver. Isso inclui, por 
exemplo, a permissão para doação de 
órgãos, a realização de determinados 
rituais ou a cremação do corpo. Nou-
tras palavras, a pessoa poderá definir 
regras para tratamentos, visando uma 
vida (ou um final de existência) digna e 
que não prolongue seu sofrimento des-
necessariamente. 

Os indivíduos que não têm patrimô-
nio material algum podem ainda esta-
belecer como ou a quem caberá, por 
exemplo, o pagamento da indenização 
de um seguro de vida, o resgate de uma 
previdência privada ou um benefício a 
ser pago pela previdência oficial. Nes-
se caso, devem identificar quem são 
seus dependentes para esse fim. E tem 
também os chamados codicilos, nome 
dado às disposições de vontade feitas 

por pessoas maiores e capazes quanto 
a bens de uso pessoal e de pouco valor, 
como móveis, roupas ou joias: trata-se 
de documento escrito, datado e assina-
do pelo interessado.

Já aquelas que têm algum patrimônio, 
qualquer que seja, poderão também 
pensar o que será feito dele no caso de 
sua morte, analisando as pessoas que 
se encontram em sua linha sucessória, 
ou seja, seus herdeiros. Analisando-
-os, poderá verificar se são herdeiros 
necessários ou não. Sendo herdeiros 
necessários, haverá o limite de até 50% 
de herança disponível, que poderá ser 
destinada a quem preferir pela via da 
doação ou por meio de testamento.

A herança é composta por duas par-
tes: uma chamada de “disponível” e 
outra de “herança necessária” ou “in-
disponível”. Cada qual equivale a 50% 
de todo o patrimônio. Noutras pala-
vras, 50% do que uma pessoa tiver em 
seu patrimônio corresponde à herança 
disponível, à qual poderá dar o destino 
que preferir, seja em vida pela via de 
doações, seja em morte, por meio de 
testamento. Os outros 50% correspon-
dem à herança necessária, que caberá 
aos herdeiros necessários.

Vale observar que são herdeiros ne-
cessários os ascendentes, os descen-
dentes e o cônjuge, que herdam da 
seguinte forma: a) o cônjuge com os as-
cendentes, não havendo descendentes; 
b) havendo descendentes, estes herda-
rão juntamente com o cônjuge sobrevi-
vente; c) e, não havendo ascendentes 
nem descendentes, o cônjuge herdará 
sozinho, regra essa que se aplica não 

apenas aos casados, mas também a 
quem vive em união estável.

Se não houver herdeiros necessários, 
a herança poderá ser disposta inte-
gralmente de acordo com o desejo da 
pessoa, podendo estabelecer em tes-
tamento que seja transferida para uma 
instituição qualquer ou para alguém de 
sua livre escolha.

Basta ter saldo em conta bancária, 
um automóvel, imóvel ou qualquer ou-
tro bem, ou ainda deter participação 
em uma sociedade, para poder prever 
o que será feito com esse patrimônio 
quando ocorrer sua morte. Isso mostra 
que o planejamento pode ser feito por 
via de testamento, que se dá quando 
a pessoa prevê que a transmissão dos 
bens ocorrerá em morte, ou em vida 
por meio de doações.

De qualquer forma, todo planejamen-
to sucessório necessita ser concebido a 
partir do núcleo familiar da pessoa in-
teressada, que identificará nesse con-
texto quem são seus herdeiros, se há 
herdeiros necessários ou não. A partir 
daí, terá como prever a transmissão de 
seu patrimônio.

Tudo isso mostra que em termos de 
planejamento sucessório não é neces-
sário que a pessoa interessada dispo-
nha de um grande e vultoso patrimô-
nio, mas sim que tenha interesse em 
regular o que acontecerá quando mor-
rer -- seja em relação ao seu próprio 
corpo, seja em relação a alguns direitos 
que poderão ser transmitidos (em re-
lação à previdência oficial ou privada, 
por exemplo), ou aos seus bens, que 
serão considerados no contexto de seu 
núcleo familiar e, portanto, em relação 
aos seus possíveis herdeiros.

Portanto, informe-se mais sobre pla-
nejamento sucessório. Ele não se refere 
somente às pessoas abastadas, mas a 
quem deseja definir o que ocorrerá na 
ocasião de sua morte, seja quanto a di-
reitos que podem ser transmitidos, seja 
quanto a bens de qualquer espécie ou 
natureza, sejam eles vultosos ou não.

José Rubens Hernandez
OAB/SP 84.042

Hernandez e Ferreira Advogados 
Associados

Atua nos segmentos de Direito 
Tributário, Direito Cooperativo, 

Planejamento Sucessório e Proteção de 
Bens, Direito Empresarial e Societário
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Conheça os convênios e parcerias que a 
AESCON-RP, SICORP e Sescon RP oferecem:

Softwares/Tecnologia

• Backup Brasil Soluções Inteligentes
www.backupbrasil.com.br / Consulte descontos especiais para 
novas assinaturas. (16) 3632.0723. Rua Casemiro de Abreu, 256. 

• Balaminut Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de Web Sites: Parceria com a Balaminut oferece 
vantagens exclusivas com valores reduzidos no desenvolvimento 
de sites, hospedagem, suporte e atualização.
Consulte os planos: comercial@balaminut.com.br 

• Vilage Marcas e Patentes
vilage.com.br/pt/escritorios/ribeirao-preto
(posição atualizada de marcas e atendimento personalizado).
Descontos de 10% a 15% sobre os valores de todos os serviços. 
0800.703.9009. Av. Dr. João Palma Guião, 1001. 

• Contmatic Phoenix
Até 20% de desconto nos sistemas próprios de gestão empresarial. 
15% na aquisição de módulos e 10% no CND Phoenix.
Tel: (16) 3603-6100 ou 0800-7794449

Escolas/Faculdades/Cursos

• Centro Universitário e Colégios Moura Lacerda 
www.portalmouralacerda.com.br (desconto de 5% para todos os 
cursos).

• CNA Independência 
www.cna.com.br/independencia/ (desconto de 30%).

• Estácio - Centro Universitário
Descontos de 20% nas mensalidades dos cursos de graduação 
presenciais e pós-graduação. (www.estacio.br)

• Escola de Idiomas Mindbenders 
www.mindbenders.com.br (descontos de 40% no curso de 
“Accouting”) .(16) 3913.4259. Av. Presidente Vargas, 1265. 
Conj.801. 

• Faculdade Anhanguera 
www.anhanguera.com/ribeiraopreto (desconto de até 25% 
nos cursos de pós-graduação a empresários associados e seus 
funcionários). Tel: (16) 3512-4700 / (16) 3512-4701

• Faculdade de Negócios REGES
www.reges.com.br/ribeiraopreto (desconto entre 10% a 30% 
nos cursos).

• Fundace MBA
Descontos nos seguintes cursos: 10% em MBA Gestão Tributária, 
MBA Contabilidade e Cursos de Curta Duração. 5% nos demais 
MBAs. www.fundace.org.br

• Vox2You: Descontos e outros benefícios sobre os valores do 
curso de Oratória. (www.vox2you.com.br). (16) 3617.5825. Av. 
Costábile Romano, 3055. 

• UNIESP: descontos de 10 a 30% nos cursos de graduação 
presencial. Tel: (16) 3977-8000
www.uniesp.edu.br
                       
 

• IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação)- polo 
Ribeirão Preto: descontos de 20% nos valores das parcelas dos 
cursos de graduação - modalidade presencial.  
Tel: (16) 99320-2855 / 98128-0267
ribeiraopreto@ipog.edu.br                            

• Unopar EAD - polo Ribeirão Preto: descontos de 10% nos 
cursos de graduação e pós a distância. Tel: (16) 3915-9055
www.polos.unoparead.com.br                             

• FGV Ribeirão Preto - descontos de 20% no valor dos cursos de 
Pós-ADM, MBA's e Cademp (cursos de curta duração).
 Tel: (16) 3523-4201
www.posexecutiva.com.br

 Prestação de Serviço 

• Hernandez e Ferreira Advogados Associados 
Consultoria jurídica gratuita para associados da AESCON e 
SICORP, nas áreas civil, societária, trabalhista e tributária - 
mediante agendamento prévio - www.hernandezferreira.com.br. 
(16) 4009.2900. Rua Altino Arantes, 1248.

• Baldocchi Assistência Familiar 
www.baldocchi.com.br  (planos com valores diferenciados. (16) 
3625.1991. Rua Martinico Prado, 390. 

• Expanseg Corretora de Seguros 
www.expanseg.com.br (desconto de 10% no seguro de 
responsabilidade civil profissional). (16) 3632-8988. Rua Cesário 
Mota, 454. 

• Inovseg Corretora de Seguros e Consórcio 
 www.inovseg.net.br. Tel: (16) 3934-6641. Condições especiais 
para associados.

Comércio/Varejo

• Óptica Masson: (descontos de até 20% à vista ou em até 5x.). 
(16) 3941.3222 / 3610.9928. Rua Garibaldi, 490 / Rua Henrique 
Dumont, 628. 
 
• Óptica Brasil: (descontos de 10% até 30%). (16) 3019.3000. 
Rua Barão do Amazonas, 77.

Clínicas/Saúde

• Clínica Psicológica 
Elise Acrani e Rodrigo Toshio Sato (descontos de 20%).
(16) 3441.2184. Av. Itatiaia, 654 - sala 20. 

• Clínica de Fisioterapia e Psicologia Sânitas
Fisioterapia Ortopédica e Desportiva, RPG. Fisioterapia geriátrica. 
Psicoterapia Individual e Psicodiagnóstico. (descontos de 30%). 
(16) 3285.0710. Rua Chile, 425.

• Clínica de Odontologia - Miele
Descontos de 20% sobre os valores de tabela praticados. (16) 
3618.3422. Av. Senador César Vergueiro, 505, sala 12. 

• Hórus Clínica de Fisioterapia
(Fisioterapia Geral: 28% / Acupuntura Auricular: 30% , Estética 
corporal e facial: 20% a 28%). (16) 3013.4866. Rua Garibaldi, 
2042, sala 14.
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Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis – 
atualize-se sobre a legislação e saiba mais sobre te-
mas que envolvem o dia-a-dia do cenário contábil e 
administrativo. Sempre às quartas feiras, das 19h às 
21h.

Serviço de Malote: a Casa do Contabilista facilita o 
envio de documentos dos escritórios para a Receita 
Federal do Brasil e JUCESP. É seguro, rápido e gratuito 
para associados.

Programa Aprendiz:  Incentiva, capacita e propicia 
a inclusão de jovens entre 14 e 24 anos no mercado de 
trabalho. Ampara  clientes e organizações contábeis no 
cumprimento da Lei 10.097/2000, que determina a con-
tratação de aprendizes.

Saúde - Planos especiais para atender você e sua fa-
mília nos convênios assistência médica e hospitalar São 

Francisco, Santa Casa Saúde e Medicar Urgências Mé-
dicas, e planos odontológicos Integral, Codep e Odon-
tocross.

Lazer – Aproveite momentos de descontração e des-
canso na Colônia de Férias do SESC Bertioga

Consultoria Eletrônica da Balaminut – Acesso facili-
tado ao Portal Web Leis. www.webleis.com.br

Certificação Digital: Associados tem valores exclu-
sivos para aquisição do Certificado Digital, através de 
uma parceria com a AESCON-SP/ SESCON-SP e SERASA 
EXPERIAN. A aquisição é feita diretamente pelo site da 
Casa do Contabilista, de forma prática e segura.

Sincomerciários: Associados podem associar-se ao 
Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão 
Preto e desfrutar de todos os benefícios propostos pela 
entidade como esportes, lazer, beleza, entre outros. 

Clube de Benefícios

Você sabia
que é possível
processar uma
admissão sem
a necessidade
de papel?
Acesse
wolterskluwer.com.br
e descubra como realizar
uma admissão de sucesso!
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