
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO PUBLICO 
MUNICIPAL DE SAO Luis - SINDEDUCA�AO 

CONSELHO FISCAL 

Oficio n°06 /2019 Sao Luis, 20 de maio 2019. 

Do: Conselho Fiscal 
Para: Diretoria do Sindicato dos Profissionais do Maqisterio do Ensino Publico 
Municipal de Sao Luis/ SINOEOUCA<;AO 

ASSUNTO: Parecer sabre A Prestacao de Contas Anual de 2018 

Prezada Diretoria, 

Estamos encaminhando em anexo a V.S.3• o Parecer deste 
Conselho Fiscal referente a prestacao de Contas do ano de 2018, conforme 
previsto no Regimento do Estatuto desta entidade sindical. 

��d� de �()� �Z/lfl'\. 
Bernardete de Lourdes Silva - Presidente do Conselho Fiscal 

����<tr,;;/:: .s: 
Edylen�;;ira dos Santot8i'fv1 �bro Titular do Conselho Fiscal 
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SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO PUBLICO 
MUNICIPAL DE SAO Luis - SINDEDUCACAO 

CONSELHO FISCAL 

PARECER N° 13/2018 - Conselho Fiscal 2016/2020 

1. INTRODUCAO 

O Conselho Fiscal do Sindicato dos Profissionais do Maqisterio do 

Ensino Publico Municipal de Sao Luis no exercicio das suas funcoes legais e 

estatutarias, fiscalizou as demonstracoes financeiras do ano de 2018, esta 

analise foi realizada pelas conselheiras titulares Bernardete de Lourdes Silva, 

Silvia Lilia Veras e Edylene Pereira Santos Silva a respectiva analise foi 

baseada pelo relat6rio da movirnentacao financeira da Sra. Izabel Cristina 

Pinto Dias, 13 Tesoureira, e pelo contador Sr. Antonio Uch6a Frazao Neto, que 

auxiliaram para uma revisao geral e analise de todos os documentos: 

a) Relat6rio Geral mensal; 

b) Extratos bancarios das contas 484-9 e 2735 -0 da Caixa Econ6mica 

Federal; 

c) Folhas de pagamentos e encargos sociais mensais; 

d) Pagamentos relacionados a todas as despesas da entidade 

sindical; 

e) Pagamentos relacionados aos tributos; 

f) Conciliacao das duas contas bancarias: 

g) Analise de todos os comprovantes de despesas mensais do ano de 

2018. 

2. SISTEMATICA DE TRABALHO 

Na honra de suas atribuicoes e para zelar o patrim6nio e a entidade 

sindical o presente conselho sistematizou seu trabalho da seguinte forma: 

1. Reuniu-se para deliberar a metodologia e as tecnicas que seriam 

adotadas para esta finalidade; 

2. Reuniu-se com o contador semestralmente para esclarecimentos 

tecnicos; 
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3. Reuniu-se com a tesoureira bimestralmente para esclarecimentos 

da movirnentacao financeira mensal; 
4. Analisou mensalmente toda movirnentacao financeira de janeiro a 

dezembro de 2018, para facilitar a flscalizacao e o acompanhamento das 

despesas; 
5. Verificou a autenticidade dos documentos das despesas 

apresentadas e fez questionamentos acerca dos que nao estavam esclarecidos 

satisfatoriamente, e quando necessario, foram feitas as devidas notificacoes 

junto ao setor financeiro - 1 a T esoureira Izabel Cristina Pinto Dias- e ao 

Contador responsavel Sr. Antonio Uchoa Frazao Neto, representante do 

Escrit6rio Uch6a Frazao Consultores, empresa responsavel pela escrituracao 

contabil do Sindicato, assim como esclarecimento junto ao escrit6rio de 

assessoria juridica A F Araujo Ferreira advogados Associados; 

6. Elaborou o Parecer final 

3. SITUACOES ENCONTRADAS COM REFLEXO DIRETO NAS FINANCAS 

SINDICAIS 

O conselho fiscal acompanhou todo o problema que surgiu em 

janeiro de 2018 ap6s ser constatada infiltracao, vazamento e risco do excesso 

de peso na laje, ocasionando assim, medidas urgentes. Foi necessaria a 

contratacao de um engenheiro para analise e elaboracao de parecer estrutural 

do predio e arquiteto para proje9ao da obra. As problernaticas foram 

constatadas e confirmadas de acordo com a analise tecnica, considerando que 

a estrutura predial era antiga e feita de material inadequado, tornando assim, 

sua estrutura enfraquecida. 

Essa situacao gerou acoes urgentes e despesas extras, devido a 
contratacao de profissionais legais para a execucao da obra: arquiteto, 

engenheiro civil e eletrico. A partir da investiqacao e dos laudos preliminares, a 

diretoria do Sindsducacao, juntamente com o conselho fiscal por entender que 

a acao era necessaria, decidiu interditar uma parte do predio para solucionar o 

problema e nao suspender o atendimento ao filiado. Essa decisao a priori, foi 
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deliberada para salvar o patrirnonio irnobiliario da instituicao, porern apenas o 

terreo foi contemplado, primando assim pela orqanizacao financeira das 

despesas,lembramos que o objetivo da reforma foi citado na prestacao de 

contas de 2017e que a mesma era urgente e necessaria e foi desenvolvida 

conforme o projeto arquitetcnico, civil e eletrico da obra. 

Essa reforma trouxe um investimento inesperado e de alto custo 

para a entidade sindical, onerando muito as despesas do sindicato. 

4. CONSIDERA<;OES E RECOMENDA<;OES 

O Conselho Fiscal ap6s analise dos documentos referentes a 
prestacao de contas exercicio 2018 inferiu as seguintes consideracoes e 

recomendacoes: 

Este Conselho Fiscal justifica que o atraso de quarenta e tres (43) 

dias na prestacao de contas, ocorreu por problemas internos 

esclarecidos a seguir: reforma do predio da entidade sindical, mudanca 

do rnobiliario para um galpao alugado dificultando assim, a analise da 

docurnentacao pelos Conselheiros. 

CONST ATA<;OES: RECOMENDA<;OES: 

controle interno com combustive! 

dos veiculos da instituicao e da 

haja um�/ 

despesas e � 
� 

f 

que necessario O consumo e combustive! anual 

Em media R$47.000,00 ( quarenta planejamento das 

e sete mil reais) 

direcao da entidade sindical. 

Organizando um relatorio mensal e 

entregue ao conselho fiscal para 

um acompanhamento minucioso. 

Pagamentos de mensalidades de Sugerimos em carater de urgencia 

contribuintes sindicais que nao que os pagamentos de 

estao sendo realizadas atraves de contribuintes sindicais somente 

4 



SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO PUBLICO 
MUNICIPAL DE SAO LUIS - SINDEDUCACAO 

CONSELHO FISCAL 

boletos e foram constatados sejam aceitos atraves de boletos 

pagamentos em atraso. com a devida identiflcacao e que 

haja um controle por parte do setor 

financeiro para que ultrapassando 

vinte (20) dias de atraso, o mesmo 

seja considerado desfilado. 

Diverqencia de data de nota fiscal Orientamos que nenhum 

com data do pagamento de pagamento deva ser feito sem a 

despesa. entrega de recibo, nota fiscal ou 

cupom fiscal. Evitando assim 

prejufzo do controle das finances 

da entidade sindical. 

Gasto excessivo de transporte Planejamento logfstico das rotinas 

alternativo (taxi e uber) e de carros e atividades, definindo roteiros que 

para deslocamento dos diretores se ajustem as necessidades do 

em atividades sindicais. sindicato, considerando ainda, que 

a entidade possui dois (2) vel culos. 

Emprestirno no valor de R$ Recomenda-se a proiblcao de 

3.000,00 (tres mil reais) no dia ernprestimos feitos pelo sindicato a 

29/11/2018 para professor filiado a filiados desta entidade sindical, 

entidade. tendo em vista experiencias 

anteriores a esta Gestao que nao 

deram certo. Orientamos a criacao 

de um projeto de cooperativa de 

credito. 

Utilizacao dos dois (2) veiculos Os veiculos do sindicato devem ser 

sem controle de quilometragem. utilizados pelos diretores, sendo 

obrigat6rio o preenchimento de 

uma planilha de controle com 

registro da saida e chegada por 

quilometragem. E um relat6rio de 

todas as especificidades feitas no 
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vefculo diariamente ( verificac;ao de 

oleo, cornbustivel, etc.) 

Pagamento de infra9ao de transito Orientamos a diretoria da entidade 

pela entidade sindical sem a sindical para cobrar do infrator o 

devida notificacao do condutor pagamento da lnfracao de transito 

infrator. 

Ativo imobilizado 

cometida com o devido relat6rio da 

planilha de controle. 0 sindicato so 
assurnira o pagamento se este for 

com a justificativa de necessidade 

dos movimentos sindicais 

(im6veis, Verificamos a inexistencia de 

ediflcacoes, m6veis, utensilios, inventario com a identificacao por 

aparelhos, equipamentos, meio de etiquetas ou c6digos de 

telefones, veiculos, computadores, barras. Orientamos a tesouraria a 

rnaquinas e perifericos. elaboracao do inventario ff sico de 

todos os bens que comp6em o 

ativo imobilizado, documento que 

sera importante para 0 

acompanhamento de cada bem. 

Sugerimos ainda, contratar uma 

empresa especializada para 

realizar avaliacao do ativo 

imobilizado com 0 

acompanhamento do conselho 

fiscal. 

Pagamentos em atraso dos Orientamos o setor financeiro que 

boletos. elabore uma planilha de despesas 

e de controle de despesas evitando 

assim, o pagamento de juros 

passivo. 

Desorqanizacao dos pagamentos Orientamos que os pagamentos 

em cheques realizados com cheque devem ser 
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organizados atraves de uma 

planilha mensal com a devida 

identificacao do cheque sacado. 

Custos com beneficios sociais aos Sugerimos a diretoria que de forma 

funcionarios (piano de saude, gradativa haja a reducao dos 

ticket alimentacao e gratifica9ao beneficios sociais aos funcionarios. 

por desempenho. 

T odos os documentos contabeis foram analisados de janeiro a 

dezembro de 2018 e nao foi encontrada nenhuma tnconsistencia 

contabil. Porern, consideramos que as constatacoes e recornendacoes 

acima sao importantes para a transparencia da analise elaborada por 

este conselho. 

5 PONTOS POSITIVOS: 

Os documentos contabeis da rnovimentacao financeira como: 

nota fiscal, cupom fiscal, recibos, copias de cheques e extratos bancarios 

encontraM-se em perfeito estado e de forma legfveis. 

Destacamos a orqanizacao administrativa da entidade sindical na 

compra de materiais diversos e na execucao de services continua sendo com 

autorizacao atraves de um forrnulario com orcarnento financeiro e forma de 

pagamento previsto, colaborando assim a cornpreensao e a justificativa mensal 

das despesas. 

As indenizacoes judiciais do processo n°45127/2015 (Mads 

Rodbel Solucoes e Ponto de Acesso L TOA) e do processo n° 0083764-46/2015 

(Caixa Econ6mica Federal) totalizou um credito a entidade sindical no valor 

liquido de R$10.941,69 ( dez mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta 

e nove centavos) o valor informado ja esta com as devidas deducoes dos 

services advocaticios. 

7 



SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO PUBLICO 
MUNICIPAL DE SAO LUiS-SINDEDUCACAO 

CONSELHO FISCAL 

Mesmo com a perda de 96,53% referente ao repasse 

constitucional da contribuicao sindical, a atual gestao sindical proporcionou a 

execucao de toda agenda programada para 2018. Com todo o custeio das 

acoes sindicais e sociais previstas foram cumpridas. 

Houve um aumento de 3,47% na arrecadacao da entidade 

sindical, isso se justifica pelo acrescirno de 106 novos filiados em 2018. Mesmo 

com 19 desfiliacoes anuais. Analisamos que as acoes da entidade 

proporcionaram credibilidade e confianca, o que justifica os resultados acima. 

Diante de um cenario econ6mico de retracao na economia, a 

entidade sindical conseguiu maximizar o seu resultado anual com a reducao 

em suas despesas, permitindo um retorno consideravel para a entidade, visto 

que o resultado esta agregado no investimento irnobiliario da institui9ao. 

Destacamos um investimento na estrutura fisica da sede 

administrativa da entidade sindical, alern da aquisicao de novos equipamentos 

tecnol6gicos, m6veis, computadores, utensflios, equipamentos e perifericos, 
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1) PARECER FINAL 

Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Profissionais do 

Maqisterio do Ensino Publico Municipal de Sao Luis/ SINDEDUCACAO, abaixo 

assinado, dentro de suas atribuicoes e responsabilidades legais e em 

conformidade com o Artigo 41 do Estatuto social da entidade, procederam a 

analise das dernonstracoes contabeis e da prestacao de contas da diretoria 

executiva, relativas ao exercf cio de 2018. Com base nos Relat6rios, 

Balancetes, Dernonstracoes contabeis, informacoes recebidas e notas 

explicativas, constatou-se que se encontram em perfeita ordem e nada foi 

encontrado que pudesse comprometer a atual direcao, tao pouco a saude 

financeira do sindicato.A analise procedeu-se de forma regular e dentro das 

normas do Estatuto da entidade e das normas contabeis vigentes. Este 

conselho delibera emitir aprovacao por unanimidade a prestacao de contas 

desta entidade sindical.Salienta-se que o relat6rio de gestao e da prestacao de 

contas de 2018 serao deliberados pelos associados na Assembleia Geral 

Ordinaria que sera realizada no dia 29 de maio de 2019, motivo pelo qual este 

conselho aprova desde ja o seu encaminhamento para apreciacao e 

deliberacao para a referida assembleia . 

Sao Luis, 20 de maio de 2019 

Bernardete de Lourdes Silva-Presidente do Conselho Fiscal 

� ': o� {;A.. 
� 

(/- \JpuJ_;;, �1Lilia 
Veras-Membro Titular do Conselho Fiscal 

Edyl�iJ•;fosi��bro Titular do Conselho Fiscal 
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