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APRESENTAÇÃO 

 

Razão Social, Sede e Registros Oficiais: 

O SINCOFRAN – Sindicato dos Contabilistas de Franca e Região, com sede própria na rua Dr Carlos 

Signorelli, nº 2540, Vila Industrial, CEP.: 14.403-367, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, 

devidamente registrada no Segundo Cartório de Registro da Pessoa Jurídica de Franca sob o nº 3184, com 

CNPJ nº 72.918.006/0001-53. 

  

Legislação Vinculada: 

O SINCOFRAN – Sindicato dos Contabilistas de Franca e Região é regido pelas leis brasileiras que se lhe 

aplicam, tais como a Constituição Federal de 1988, pelo Código Civil (Lei 10.406/2002 e especialmente pela 

CLT e por seu Estatuto Social. 

 

Organização Interna: 

O SINCOFRAN – Sindicato dos Contabilistas de Franca e Região é administrado por Assembleia de seus 

Associados e dirigido por Diretoria composta de sete (7) membros, Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 

Tesoureiro, Diretor Social, Diretor de Patrimônio e Diretor Cultural e por Conselho Fiscal composto por seis 

(6) membros, três (3) efetivos e três (3) suplentes, com mandatos trienais, sendo que a atual diretoria tem 

seu mandato findo em 31/12/2020. 

 

Base Territorial: 

O SINCOFRAN – Sindicato dos Contabilistas de Franca e Região tem na sua base territorial os seguintes 

municípios: Franca, Rifaina, Jeriquara, Pedregulho, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente, Patrocínio Paulista, 

Itirapuã, São José da Bela Vista, Restinga, Buritizal, Aramina, Ituverava, Igarapava e Guará. 

 

Entidades Congraçadas: 

O SINCOFRAN – Sindicato dos Contabilistas de Franca e Região, atualmente, por força da legislação está 

intimamente ligada e comprometida com o Sistema Sindical brasileiro, que em nosso setor vincula a 

FECONTESP – Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo e à CNPL – Confederação Nacional 

das Profissões Liberais. Também estamos intimamente ligados por compromissos legais assumidos e 

afinidades do setor ao Grupo do Interior, ao SESCON/SP – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 

do Estado de São Paulo, à ASSESCOFRAN – Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca 

e Região e à APROCOF – Associação dos Profissionais Contábeis de Franca e Região.  

 

 

 

 

 

 



 
 
OBJETIVOS 

 

Objetivos Estatutários: 

O SINCOFRAN – Sindicato dos Contabilistas de Franca e Região, conforme estabelece a legislação 

pertinente e com o intuito de colaboração com as demais Entidades Contábeis, no sentido do crescimento e 

desenvolvimento da classe e da Profissão Contábil é constituído para fins de aprimoramento, coordenação, 

proteção, reivindicação e representação legal dos contabilistas na sua base territorial, além de representar 

perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da classe ou os interesses 

individuais dos associados relativos à profissão contábil; promover dissídio coletivo; eleger ou designar, 

dentro de sua competência, representantes da Classe Contábil e fixar contribuições a todos aqueles que 

participam da Classe Contábil. 

 

Objetivos Gerais da Atual Diretoria para o mandato 2018/2020: 

Especialmente para o mandato de 2018/2020, a atual diretoria do SINCOFRAN – Sindicato dos Contabilistas 

de Franca e Região, a nova gestão elegeu 5 grandes metas para esse triênio, quais são: 

1. Realizar uma gestão financeira equilibrada;  

2. Aumentar a participação dos contabilistas em suas ações e atividades; 

3. Investir em parcerias com outras entidades congraçadas e do sistema sindical; 

4. Garantir o sucesso da Casa do Contabilistas no município de Franca em parceria com o SESCON 

e ASSESCOFRAN e  

5. Trabalhar para valorizar o Profissional Contábil. 

 

Metas Específicas para o ano de 2018: 

1. Quitar dívidas pendentes e manter em dia as CND tributárias junto ao INSS, Receita Federal e 

Prefeitura. 

2. Elevar a margem de receita com os planos de saúde dos atuais 8% (em média) para 10% (em média). 

3. Separar as receitas dos convênios médicos em contas bancárias específicas a fim de melhor 

visualização e controle administrativo. 

4. Contratar assessoria jurídica para melhorar o recebimento de inadimplências dos convênios e para 

acompanhamento de dissídios e acordos coletivos. 

5. Implantar sistema administrativo que atenda especificamente as necessidades da tesouraria, 

secretaria e a realização de cursos e eventos com maior agilidade e controle administrativo. 

6. Estabelecer o percentual de investimento de 5% de todo o seu orçamento para investimento na área 

socioassistencial dos seus associados em situação de risco social. 

7. Estabelecer convênio com a APROCOF a fim de regularizar parceria entre as duas (2) entidades. 

8. Estabelecer parcerias e aproximações das universidades de nossa região. 

9. Realizar convenções e estabelecer dissídios coletivos e outros serviços na área trabalhista e 

previdenciária para nossos associados. 

10. Expandir a atuação do sindicato para toda a região com o estabelecimento de sub-sedes nas cidades 

vizinhas. 

11. Definir detalhes da parceria com a ASSESCOFRAN no que tange a administração da Casa do 

Contabilista e nas ações da parceria já estabelecida. 

12. Receber em nossa sede a assembleia de membros do Grupo do Interior. 

13. Realizar nos dias 29 e 30 de novembro/2019 a VIII edição do JOCONESP. 

14. Melhorar o planejamento e a produção, (quantidade e qualidade) de cursos e eventos que possam 

valorizar e capacitar os profissionais contábeis e gerar novos associados, com a realização de no 

mínimo sete (7) cursos e três (3) palestras durante o ano. No anexo 1 temos sugestões de cursos e 

palestras para 2019. 



 
 
Devido à parceria firmada em 11/10/2017, com o SESCON/SP e a ASSESCOFRAN, para a realização de 

ações em conjunto e a construção de nossa nova sede administrativa o SINCOFRAN – Sindicato dos 

Contabilistas de Franca e Região deverá receber investimentos em 2018 na ordem de aproximadamente R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), para a construção de sua nova sede. 

Nos termos dessa parceria o SINCOFRAN – Sindicato dos Contabilistas de Franca e Região assumiu o 

compromisso de ceder, a partir da inauguração da nova sede, salas para uso do SESCON/SP e 

ASSESCOFRAN durante 240 (duzentos e quarenta) meses. 

 

 

 

 

Donício Cruz Antunes    Lizete Martins Abreu e Silva 

Presidente      Tesoureira 

 

 

 

 

 

 

 

 


