CONSULTA
RÁPIDA DE
PRÁTICAS

PROMOÇÕES
✓ Elegibilidade
✓ Detalhamento

HORAS EXTRAS
✓ Elegibilidade
✓ Detalhamento

•
•
•
•
•

Todos os colaboradores
1º de outubro de cada ano
Com base em desempenho
Plano de cargos e salários
Dissídios regionais

•
•
•

Staff a sênior - técnico
Staff a supervisor – back office
Equipe técnica: Banco de horas,
conforme política e aprovação
prévia do gestor imediato
Equipe back office: em casos
especiais, conforme política e
aprovação prévia do gestor imediato

(complementar ao Manual de RH)
•

DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
KM
✓ Elegibilidade
✓ Valor
✓ Detalhamento

•
•
•

Geral
R$ 1,20
Uso do carro próprio a serviço,
seguro do veículo obrigatório

PEDÁGIO
✓ Elegibilidade
✓ Valor
✓ Detalhamento

•
•
•

Geral
100%
A serviço, com aprovação prévia e
mediante recibo

•

Geral

•

100%

•

Sábados, domingos e feriados

•

A serviço

•

É necessária a aprovação prévia
do gestor imediato/líder do
projeto
É necessária a apresentação do
comprovante da despesa

REEMBOLSO TÁXI/UBER
✓ Elegibilidade
✓ Valor
✓ Detalhamento

•

ESTACIONAMENTO
✓ Elegibilidade
✓ Valor
✓ Detalhamento

•

ESTACIONAMENTO COMO
BENEFÍCIO
✓ Elegibilidade
✓ Detalhamento por escritório

•

•
•
•

Uso do carro próprio a serviço,
seguro do veículo obrigatório
Geral
100%
A serviço, com aprovação prévia e
mediante recibo

Sócios

• No escritório haverá vaga

no estacionamento para
todos os elegíveis alocados
nesse escritório. Somente
no caso de
indisponibilidade de vaga,
o reembolso será válido
para esse grupo.

CONSULTA
RÁPIDA DE
PRÁTICAS
VALE TRANSPORTE
✓ Elegibilidade
✓ Detalhamento

APRESENTAÇÃO
DE DESPESAS
VIAGENS
DIÁRIAS/PARÂMETRO
✓ Elegibilidade
✓ Valor
✓ Detalhamento

•

Geral

•

Desconto de 6% do salário

•

Reembolso de ônibus
fretado no limite ver com
RH/mês

REEMBOLSO DE VIAGEM
(RDV)
✓ Elegibilidade
✓ Detalhamento

•
•

Geral
Preenchido imediatamente ao
retornar

•

Aprovação de sócio,
diretor executivo,
gerente sênior ou
gerente
Com apresentação dos
comprovantes originais
das despesas, que devem,
obrigatoriamente, estar
no nome do professional
que está solicitando
reembolso

•
•

Brasil

•

Média de referencia - R$
60,00 por dia

•

As despesas incluem
refeição, lavanderia e
ligações do hotel

•

Aprovação prévia do gestor
imediato/líder do projeto.
Pagamento com cartão de
crédito e reembolso
solicitado.

RELATÓRIO DE
DESPESAS
✓ Elegibilidade
✓ Detalhamento

•

Não serão aceitas
despesas de RDVs em nome
de terceiros

•
•

Geral
Outras despesas que não
sejam viagens
Com apresentação dos
comprovantes originais, que
devem, obrigatoriamente,
estar no nome do profissional
que está solicitando o
reembolso
Não serão aceitas despesas de
RDVs em nome de terceiros

•
Observações:
1. Não serão reembolsadas despesas com valores
superiores a média de diárias fora do previsto
acima, exceto se acordado de outra forma com
o cliente e se for RECUPERÁVEL.
2. O valor da diária é o limite de referência para
reembolso das despesas com a viagem, que
posteriormente deverão ser comprovadas
através do RDV.

•

SEGURO DE VIAGEM

REFEIÇÕES RÁPIDAS
✓ Elegibilidade
✓ Valor
✓ Detalhamento

REEMBOLSO DE VIAGEM
(RDV)
✓ Elegibilidade
✓ Detalhamento

•
•

•

Geral

•
•

R$ 20,00

•

Sábados, domingos e
feriados (acima de 5 horas
de trabalho), mediante
apresentação de
comprovante

•

•

Com aprovação prévia do
superior no caso de o
professional precisar
permanecer na empresa
após às 20horas. Mediante
apresentação de
comprovante.

Geral
Dentro dos limites
estabelecidos em contrato
Seguro de viagem para
situações emergenciais
Cobertura automática para
viagens nacionais e para os
EUA. No caso de viagens para
outros países, o profissional
deverá solicitar uma
declaração ao Compliance,
com 10 dias de antecedência
da data da viagem

CONSULTA
RÁPIDA DE
PRÁTICAS
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
✓ Elegibilidade
✓ Valor
✓ Detalhamento

DESPESAS COM
REGISTRO
PROFISSIONAL
✓ Elegibilidade
✓ Valor
✓ Detalhamento

TELEFONIA
•

Geral

•

100%

•

Diretor/gerente,
sênior/gerente e
profissionais que
usufruírem do upgrade

•

Reembolso parcial das
despesas de acordo com o
plano de assistência médica

•

Rede credenciada ou livre
escolha, sujeito aos
critérios da mantenedora

SMARTPHONE, IPHONE
E ANDROID
✓ Elegibilidade
✓ Valor

•

Staff, sênior, gerente,gerente
sênior, diretor, diretor
executivo e sócio
Gastos adicionais relacionados
ao trabalho deverão ser
lançados como custos de
projetos e reembolsados RDV

•

PRIMEIRA
GRADUAÇÃO
✓ Categoria

•

•
•

Geral

•

100%

•

Os profissionais
admitidos após abril não
serão elegíveis ao
reembolso do ano vigente

•

Pagamento de um registro
por profissional,
obedecendo aos seguintes
critérios:

•

Auditoria: CRC

•

TAX: CRC

•

•

Back Office • formação
acadêmica relacionada à
área de atuação, por
exemplo: CRC e OAB.

•

•

Os custos para inscrição na
prova de suficiência não
serão reembolsados.

•

Aprovação prévia dos
sócios das áreas
vinculadas

AUXÍLIO CRECHE

•

Homens e mulheres de
todos os níveis e áreas

✓ Elegibilidade
✓ Valor
✓ Detalhamento

•

R$ estabelecido em acordo
sindical/mês

•

Idade limite da criança
depende da cidade

SEGUNDA
GRADUAÇÃO

•

✓ Categoria

O reembolso parcial de
custos incorridos com
graduação será concedido
até o nível sênior das áreas
de auditoria
Para Ciências Contábeis =
R$300,00 mensais ou 100% do
valor mensal pago, caso este
seja igual ou inferior ao
limite estabelecido

O reembolso parcial de
custos incorridos com
graduação será concedido até
o nível de sênior das áreas de
auditoria.
O profissional deverá ter
mais de seis meses de firma
para usufruir este benefício
Para Ciências Contábeis = R$
300,00 mensais ou 100% do
valor mensal pago, caso este
seja igual ou inferior ao
limite estabelecido

DESENVOLVIMENTO
DE IDIOMAS NO
BRASIL

•

Auditor/assessor/consultor
atégerente sênior
executivo/diretor das áreas
de auditoria

✓ Categoria
✓ Valor

•

Limite de reembolso de até
R$300,00 mês.

•

Ter graduação em
contabilidade.

•

Aprovação prévia dos sócios
das áreas vinculadas.

