PARECER TÉCNICO N.º 01/2017 DO CONSELHO FISCAL DO SINDIFISCALTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016

Certificamos, como membros do conselho fiscal do SINDIFISCAL- TO (Sindicato
dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins), que procedemos aos
exames mensais dos livros, registros e documentos das receitas, despesas, das
aplicações dos recursos e dos registros contábeis, referentes ao período de 1°
de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, constatando que a escrituração
contábil encontra-se de acordo com os princípios contábeis e em devida ordem.
De acordo com as considerações do relatório ANEXO I do presente, razão pela
qual manifestamos pela a aprovação, sem ressalvas, do Balanço Patrimonial,
das Demonstrações e das contas exercício social de 2016.

Palmas - TO, 10 de março de 2017.

Gildo Ferro Barbosa
Presidente

Ana Rogéria Engelberg da Silva Faria
Conselheira

Manoel Bonfim Gomes de Matos
Conselheiro

Sóstenes Gomes Ribeiro
Conselheiro
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ANEXO I
PARECER TÉCNICO N.º 01/2017 DO CONSELHO FISCAL DO SINDIFISCALTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016

Nos exames realizados nas Demonstrações contábeis do
exercício social de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, do
SINDIFISCAL - TO (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do
Tocantins), CNPJ n.º 00.977.970/0001-41, detectamos os seguintes fatos
relevantes, os quais merecem destaque e foram analisados sistematicamente:

I – DA ENTIDADE E DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
1 – A entidade goza de imunidade para os tributos incidentes
sobre o patrimônio e a renda, conforme Constituição Federal de 1.988.
2 – Os registros contábeis foram realizados de acordo com os
princípios e as normas brasileiras de contabilidade.
3 – As Demonstrações do Balanço Patrimonial e do Superávit
ou Déficit do Período foram elaborados de forma a espelhar todas as despesas,
pagamentos realizados, compromissos assumidos e aquisição de bens.

II – DO BALANÇO PATRIMONIAL
4 – O Balanço Patrimonial de 2016 apresenta um ativo e
passivo no total de R$ 3.071.401,94, merecendo destaque os saldos das
seguintes contas em 31/12/2016:

BANCO CONTA MOVIMENTO - R$ 504.407,49 - somatório dos saldos em
conta corrente bancárias.

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - R$ 7.134,52 - saldo líquido em
moeda corrente nacional aplicado no mercado financeiro.
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CRÉDITOS E DIREITOS - R$ 41.987,80 - constituídos de valores referentes a
adiantamento para viagens e a fornecedores, a ser abatido dos valores que lhes
são devidos, no momento da apresentação das notas fiscais de despesas e
conclusão das prestações de serviços e suprimentos de fundos.

DESPESAS ANTECIPADAS - R$ 1.997,47 - referentes a seguros de imóveis a
vencer.

ATIVO NÃO CIRCULANTE - CRÉDITOS, DIREITO E ATIVO IMOBILIZADO R$ 2.515.874,66 - referente ao somatório dos valores dos bloqueios judicial de:
R$ 1.063,75, com os do Ativo Imobilizado aplicados em veículos, imóveis,
mobiliários,

equipamentos

e

máquinas

pertencentes

ao

SINDICATO,

R$ 2.454.665,79, e com os valores dos Investimentos e Participações
societárias de R$ 60.145,12.

PASSIVO CIRCULANTE - R$ 220.999,38 - provenientes de obrigações com
fornecedores,

trabalhistas,

sociais,

fiscais,

prestações

de

serviços

e

empréstimos bancários aplicados na construção da sede.

PATRIMÔNIO SOCIAL - R$ 2.850.402,56 - oriundos de reservas de doações
de bens, superávit acumulados e do exercício e as reservas do fundo
estatutário.

III – DA DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
1 – Corresponde a todas as receitas e despesas do exercício
de 2016, sendo composta dos principais grupos de contas:
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS – Composta pela contribuição
mensal bruta de filiados no valor de R$ 1.530.548,10, do qual foi transferido
para FESSERTO o valor de R$ 22.500,00; para a FENAFISCO a quantia de
3 de 6

R$ 41.794.29, com base nas contribuições recebidas e para o Fundo
Estatutário, R$ 153.054,75.

RECEITAS FINANCEIRAS - R$ 19.974,20 - oriundas, em sua grande maioria,
das receitas de aplicações financeiras e de alguns descontos recebidos.

RECEITA COM ALUGUEL DO SALÃO - R$ 720,00 - referente locação do
salão de eventos da sede do sindicato.

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO SOCIAL - R$ 81.437,26 - contemplam os
gastos com informativo impresso do Sindicato e com a comunicação entre os
filiados e o Sindicato com a sociedade, sendo inclusas neste grupo as despesas
referentes à mão de obra do profissional da comunicação social, materiais
publicitários e gráficos, materiais de expediente consumidos e as despesas com
correios pela postagem dos informativos.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R$ 256.611,95 - englobam as despesas
aplicadas nas atividades operacionais administrativa do sindicato, tais como:
telefone,

água,

energia

elétrica,

jornais,

revistas,

guardas,

faxineira,

manutenção da sede, brindes, homenagens, depreciações e amortizações de
imobilizados, honorários contábeis, assistência a filiados, etc.

DESPESAS COM VEÍCULOS - R$ 70.130,21 - referentes às despesas com
veículos, peças, manutenção, combustíveis, seguros e depreciação dos
veículos do sindicato.

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - R$ 2.596,12 - referentes à IRRF de aplicações
financeiras, taxas e outros tributos.

CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, FORMAÇÃO E ATIVIDADES SOCIAIS R$ 24.142,88 - tratam-se dos gastos com fóruns, congressos e reuniões da
FENAFISCO.
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REUNIÕES E ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS - R$ 31.931,49 - custos com as
reuniões da categoria e eventos nas regionais, com as assembleias ordinárias e
com o Conselho Fiscal.

DESPESAS COM ATIVO PERMANENTE - R$ 20.859,75 - desembolsos com
móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, computadores, periféricos e
instalações não depreciáveis.

DESPESAS BANCÁRIAS - R$ 5.251,02 - valores das taxas e despesas
bancárias do exercício.

DESPESAS FINANCEIRAS - R$ 25.797,06 - dispêndios financeiros para
pagamentos de IOF, juros de mora e de financiamento contraídos pelo
sindicato.

DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - R$ 143.745,69 - composto
pelos gastos com os salários, contribuições e impostos incidentes sobre a
remuneração do pessoal que trabalham na sede do sindicato.

DESPESAS COM PESSOAL DA DIRETORIA - R$ 6.946,37 - pagamento de
abono pecuniário de férias trabalhadas no Sindifiscal.

DESPESAS COM SITE DO SINDIFISCAL - R$ 3.949,94 - oriundas das
despesas com restruturação da homepage, manutenção e hospedagem do site
do Sindicato.

RECEITAS E DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE - R$ 2.245.896,56 de
Receitas de mensalidades dos filiados da UNIMED contra uma despesa de
mensalidades repassadas à UNIMED de R$ 2.245.000,00, gerando um
superávit no exercício com plano de saúde de R$ 896,56.
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RESULTADO

COM

MOBILIZAÇÕES

E

DEFESAS

DA

CLASSE

-

R$ 139.978,49 - de reuniões e de assembleias extraordinárias; reivindicações,
projetos e manifestações.

RESULTADO COM A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA - R$ 0,75 corresponde ao superávit das receitas de contribuições obrigatórias deduzido
das despesas quitadas com estes recursos.
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA – R$ 236.522,09 oriundas da Contribuição Anual Obrigatória de 2016.

DESPESAS

ASSESSORIA

JURIDICA

CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL

OBRIGATÓRIA - R$ 196.749,67 - englobam os honorários advocatícios,
viagens e estadias, custas processuais, cópias e autenticações de documentos,
relativos aos custos do contrato de prestação de serviços jurídicos permanente
ao Sindicato, para elaboração dos recursos jurídicos necessários para a defesa
dos interesses dos filiados e do Sindicato.

DESPESAS COM FÓRUM, CONGRESSOS, TREINAMENTOS E CURSOS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA - R$ 32.765,85 – referente às
despesas com participação e organização de fóruns, congressos e cursos em
conjunto com a FENAFISCO, com o objetivo de formação dos gestores do
sindicato e organização da política sindical.

RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT de R$ 521.412,34 - resultado
positivo entre as receitas aferidas e as despesas executadas no exercício de
2016.
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Gildo Ferro Barbosa
Presidente

Manoel Bonfim Gomes de Matos
Conselheiro
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