PARECER
RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2002 A MARÇO DE 2003
Totalizados das prestações examinadas e constantes dos relatórios nºs 001/02,
001/03 a 011/03, aprovados pelo Conselho Fiscal, com base nos Balancetes,
movimento de caixa, movimento bancário, e comprovantes de recebimentos e de
pagamentos.
1. Saldo anterior (mês de março de 2002)...........................................................3.499,70
.........1.1 - Bancário.............................................................................................3.057,50

.......1.2 - Crédito Interline....................................................................................442,20
2. Receitas..............................................................563.738,24
.........2.1

Contribuições de Sindicalizados..........551.381,26

.........(1.395 em média)
.........2.2 - Outras receitas.......................................8.369,71
.........(aplicações financeiras, venda de camisa, revista, parcelas de venda do sítio do professor)
.........2.3 - Ressarcimento................................3.987,27
.........(devolução da cota de rateio do 21º Congresso ANDES).

3. DESPESAS............................................485.356,39
.........3.1 Pessoal.......................................117.073,39
.........(salário, férias, FGTS, INSS, vale alimentação, vale transporte)
.........3.2 Pessoa Física......................................36.479,09
.........(honorário advocatício, confecção de faixas, assessor de informática, diarista de limpeza, estagiária do
jurídico, programador, contador, Táxi, distribuição de panfletos, encadernações, marceneiros, transcrição de
fita, Bibliotecária, serviço de reprografia, jornalista, mesários, etc.)
.........3.3 Pessoa Jurídica.......................................123.152,71
.........(Assinatura D.O.U, correios, SETRANS-BEL, TELEMAR, Amazônia Informática, EMBRATEL, manutenção de
computadores, gráficas, companhia aéreas, Hotéis, cartórios, supermercados, Livrarias, O Liberal, Diário do
Pará, Leasing Fotocopiadora, Lojas de venda de produtos de informáticas, e de material de xerox.)
.........3.4 Repasses para entidades......................(ANDES, CUT, SENALBA)...........196.598,26
.........3.5 Ajuda de Custo/Doação/Diárias..........9.280,64
.........Credenciamento de delegados, processo eleitoral ANDES, participação em congresso, alimentação de
mesários, comitê ALCA, reunião de Setores das IFES, ajuda a estudante do DCE, etc).
.........3.6 Bancárias ..............................2.772,30
.........(CPMF, taxas, etc)

4. Débitos identificados Balancete de abril/2002 ...............................19.435,00
.........4.1 pagamento de empréstimo a Dorival Indiassú de Souza Neto cheque nº 850231 – Banco do
Brasil......15.635,00
.........4.2 Pagamento de empréstimo a Maria Lúcia Ohana, cheuqes nºs 850235 e 850 237, Banco do
Brasil........3.800,00

5. Débitos com pendência de comprovantes. Balancete de abril/2002 (referente a pagamento de pessoal
e jurídica, mediante cheques nºs 850214, 850215, 850216 e débito
automático...................................................................... 2.446,85

6. Devolução de mensalidades............................... 3.672,31
.........(créditos a servidores da UFPA)

7. Saldo no mês de março de 2003
= 1 + 2 (3+4+5+6).................................................................56.327,39
7.1 Em banco..........................................................................53.917,96
7.2 Em caixa ............................................................................2.192,23
7.3 Crédito Interline ...................................................................217,20

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES
1. Das despesas pagas no período estão incluídas as realizadas no exercício anterior, inclusive as vencidas,
como repasse da cota do ANDES, FGTS, INSS e pessoal.
2. Desde o início dos trabalhos do Conselho Fiscal, esse vem recomendando a diretoria da ADUFPA, proceder o
levantamento patrimonial, porém, ainda não apresentado ao conselho.
3. Recomendação do Conselho Fiscal para que os beneficiários de passagens e de diárias apresente à ADUFPA,
relatórios de viagens que deverão fazer parte do balancete mensal.
4. Que a Diretoria da ADUFPA apresente proposta a Assembléia acerca de percentuais sobre a receita ou
valores para doações e entidades para realização ou participação de eventos.
5. Que a diretoria planeje a saída de férias dos funcionários a fim de evitar onerar o sindicato.

.

6. Publicizar mensalmente os Balancete de movimentação financeira da entidade
Belém, 26 de Junho de 2003
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
Celina Maria Colino Magalhães _____________________
Jonatas Rebelo da Silva ___________________________
Sandra Clemente Bastos __________________________

