
SINDUFFS-SSIND – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014 

Nota Explicativa 

Apresentamos abaixo uma breve descrição das receitas e despesas da SINDUFFS no

ano de 2014 visando contribuir para uma melhor compreensão dos documentos apresentados para a

prestação de contas deste exercício. Indicamos igualmente quais são, no momento atual, os gastos

mensais fixos da entidade. 

A SINDUFFS-SSIND tem a base de sua sustentação financeira na contribuição mensal

dos filiados, calculada em 1% de sua remuneração (Vencimento Básico e Retribuição por titulação).

Ao longo do ano de 2014, além dessa receita, recebemos uma doação do Sindicato Nacional de R$

20.000,00, destinada à estruturação das novas seções sindicais.

Mensalmente a seção deve contribuir com o ANDES-SN e com a CSP-Conlutas, central

na qual o Sindicato Nacional é filiado. A contribuição para o ANDES-SN é de 20% da arrecadação,

a qual é acrescida o percentual de 2% para o Fundo Único. Para a CSP-Conlutas são destinados 5%

da receita. Os cálculos dos percentuais são realizados descontando as contribuições anteriores. 

A atividade sindical no ano de 2014 envolveu um conjunto de gastos relacionados à

produção de materiais, participação em eventos nacionais do ANDES-SN, realização de reuniões,

etc. Contamos com o apoio de outras seções sindicais para a participação de algumas das atividades.

Ao final do ano, nossa receita foi de R$ 44.335,98, total no qual chegamos basicamente

com a citada doação do caixa nacional do ANDES-SN e com a contribuição mensal dos filiados de

R$22.863,69. Soma-se a esse valor os rendimentos financeiros da entidade e uma contribuição

adicional do ANDES-SN. 

No ano de 2014 foram adquiridos móveis e equipamentos para a sede da SINDUFFS,

totalizando R$10.702,00. As despesas correntes ao longo do ano foram de R$21.644,33, tendo

como principais rubricas os repasses para o ANDES-SN e para a CSP-Conlutas (R$6.816,44) e o

pagamento de funcionários (R$3.622,27). O restante das despesas se dividem em impressão de

materiais, contratação de assessoria contábil, despesas diversas relacionada à sede, compra de

material de escritório, participações em eventos, despesas bancárias, apoio a outras entidades,

dentre outros gastos que estão detalhados no balancete. 

Desde o início do ano de 2015 estamos com a sede em funcionamento e com

funcionários em atividade, estabelecendo um conjunto de gastos fixos mensais que potencializam a

atividade da entidade mas nos desafiam a garantir uma arrecadação sustentada. No momento são

gastos em aluguel R$787,25 e cerca de R$ 400,00 com as demais despesas da sede (condomínio,

telefone, luz e internet). Contratamos dois funcionários em tempo parcial para as atividades de



secretaria e assessoria de comunicação, totalizando um gasto mensal de R$2.337,45. Igualmente

realizamos a contratação de escritório de assessoria jurídica ao custo mensal de R$ 1.000,00

(descontado temporariamente para R$ 500,00) e assessoria contábil ao custo de R$500,00 mensais.

Temos ainda os custos bancários que ficam em média de R$400,00 mensais, pois são cobrados o

valor de R$2,50, para cada lançamento de débito automático, R$4,50 por boleto debitado e R$ 2,90

por retorno do número do boleto pago, valores aos quais se acrescentam as taxas normais de

manutenção de conta corrente. No mês de julho de 2015, esse conjunto de gastos totalizou

R$4.418,68. Não estão somados nesse montante o repasse para o ANDES-SN e o pagamento da

assessoria jurídica, adiados temporariamente até que possamos regularizar nossa contribuições. A

soma dessas rubricas elevaria nosso gasto mensal para R$6.340,95, excedendo nossa arrecadação

do mês. 

Até o presente momento, a arrecadação funcionou por meio do débito automático para

os filiados com conta no Banco do Brasil e via boleto para os demais.  No mês de julho de 2015, de

um total de 122 filiados recebemos 66 contribuições, 41 via débito em conta e 25 via boleto,

totalizando R$5.573,13. Tal sistema de arrecadação não nos permite ainda atingir todo nosso

potencial de arrecadação, seja devido a problemas no próprio banco para realizar o débito

automático em algumas contas seja devido às dificuldades para o pagamento dos boletos. Já

realizamos a solicitação desde o ano passado ao MPOG para nos cadastrarmos como entidade

consignatária, passível portanto de ser destinatária do desconto em folha de servidores. Caso

consigamos regularizar a contribuição de todos os filiados, a arrecadação poderia ser elevada para

cerca de R$10.000,00.  

Ainda que tenhamos avançado na construção da estrutura necessária ao funcionamento

da SINDUFFS-SSIND nos resta o desafio de consolidar as contribuições dos filiados. Desta forma

poderemos dar conta plenamente das despesas assumidas e posteriormente ampliar e qualificar a

intervenção da seção sindical no conjunto da UFFS. 

Diretoria da SINDUFFS-SSIND


