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 PARECER CONSELHO FISCAL GESTÃO 2021/2024 

 

Os membros do Conselho Fiscal do SINDISCOSE, em cumprimento das atribuições legais e 

estatutárias, examinaram os livros contábeis referente ao ano de 2021  

Para o ano de 2021 fora entregue somente um livro Prestação de Contas 2021 

contendo:BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO , BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO, 

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, DCTF E DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE 

CAIXA , assinado digitalmente e elaborado pela Contadora Nadja Cristina Silva Mello CRC-SE 

nº 3606. 

Diante deste livro chegamos as planilhas abaixo, resume o que temos de mais relevantes : 

  Planilha 01- Dados Acumulados 

Descrição Ano 2021 
 Receita  R$ 60.449,15 
 Despesa  R$ 54.436,04 
 Déficit  R$ 0,00 
 Superávit Financeiro  R$ 6.013,11 
 Bens Móveis  R$   7.051,03 

 

 Planilha 02- Saldos Bancários 

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 
R$ 14.403,28 R$ 30.535,65 R$   36.548,76 

 

Na análise destes livros e dados chegamos aos seguintes apontamentos :  

 Foi cumprido as obrigações fiscais como o envio anual da DCTF - Declaração de 

débitos e créditos tributários Federais. 

 As Receitas são obtidas pelas mensalidades dos associados , de doações e 

contribuição sindical recebidas nas contas do Banco do Brasil e da Caixa. 

 As despesas são realizadas com intuito da manutenção dos serviços prestados aos 

associados, sendo os destaques os  pagamentos:  com assessoria jurídica, com a 

contabilidade , com o aluguel da sede, com a contratação de um estagiário, ,com 

internet/telefone para a sede, com a energia e com a Deso . Importante a parte social 
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que o Sindiscose realiza em apoiar sindicatos, grupos estudantis, movimentos sociais 

e associados em situações críticas.  

 Há uma caução de aluguel no valor de R$ 1.500,00 que consiste até hoje , ao qual 

será convertida no pagamento dos dois últimos  meses de aluguel . 

 Tivemos a despesas equivalente a 03 (três) salários mínimos pagos por ações 

trabalhistas . Ações coletivas no CRECI-SE, CREFITO e CREA-SE. 

 Temos a continuidade da qualidade na prestação de contas da contadora, tanto pela 

organização , assistência prestada e a entrega de certidões. A atual contadora 

entregou em anexo ao livro de 2021 as seguintes certidões : de regularidade do 

conselho de contabilidade Sergipe da dela e do Sindicato (CNPJ 32.883.423/0001-

93) as negativas de tributos  federais e união, da prefeitura de Aracaju , do estado de 

Sergipe e débitos trabalhistas. 

 A transparência desta gestão é demonstrada pela publicação no site 

https://sindiscose.org.br/transparencia/ . Em que estão publicados os balancetes e os 

demonstrativos contábeis de 2016 até dezembro de 2021 . 

Portanto com base na documentação de prestação de contas apresentada em que 

demonstrou e comprovou cada despesa realizada, o Conselho Fiscal aprova por unanimidade  

as contas do SINDISCOSE  relativas ao exercício de 01 de janeiro de 2021 até 31 de 

dezembro de 2021 e encontram-se em condições de serem apreciadas pela Assembléia Geral 

Ordinária de Associados. 

                                                                                       Aracaju/SE dia 11 de Abril de 2022 

_______________________________ 

    ADRIANA SANTOS OLIVEIRA  

    (Membro do Conselho Fiscal)  

                                                                                        ________________________________ 

           Ubirangelica Bezerra Nascimento  

    (Membro do Conselho Fiscal) 

_______________________________ 

    Luzenilda Ferraz Maia 

     (Membro do Conselho Fiscal) 


