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I. Relatório

Em reunião ordinária foi criada comissão de dois pareceristas, Anderson André Genro Alves

Ribeiro e Éverton de Moraes Kozenieski, para análise e emissão de parecer sobre Prestação de

Contas do exercício de 2014 apresentada pela diretoria do SINDUFFS. A referida prestação de

constas está instruída com o Balancete – societário, a Razão de Contas, bem como os extratos

bancários e notas fiscais produzidas em nome do sindicato. 

II. Análise

Por meio dos materiais oferecidos à comissão, observa-se que a documentação apresentada é

compatível com a demanda de realização da prestação de contas. Ressalta-se que os gastos lançados

nos balancetes estão embasados em documentos comprobatórios, apresentando, também,

equivalência de rubricas e valores. Sobre a natureza dos gastos realizados pela gestão durante o

período, considera-se que estes são compatíveis com as atividades fins e serviços prestados pelo

sindicato, sem ressalvas também no que concerne a gastos excessivos. 

A comissão sugere a publicização aos sindicalizados dos documentos disponibilizados aos

pareceristas, conjuntamente, com um resumo explicativo contendo os significados das

terminologias e dos conceitos que embasam o balancete. Tal demanda esta justificada, pois a

linguagem apresentada não é adequada ao público docente que não tem formação em áreas

vinculadas à administração e à contabilidade. Além disso, sugere-se o acréscimo de uma descrição

textual dos quadros de receita e despesas do sindicato, indicando ao público leigo o fluxo de

despesas e impacto patrimonial das atividades desenvolvidas ao longo do ano. Tal descrição pode

ser realizada através da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

III. Parecer 

Ante o exposto, os relatores manifestam-se favoravelmente à aprovação da prestação de contas da

Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal da Fronteira Sul – SINDUFFS-SSIND no



período de exercício 2014.
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