DELIBERAÇÕES 141ª PLENA
17.03.2016

1. A 141ª Plena rejeita o parecer do Conselho Fiscal, sobre as contas da DN
– exercício de abril 2014 a outubro de 2015.
2. A 141ª Plena aprova as contas da DN – exercício de abril 2014 a outubro
de 2015, com ressalvas.
Aprovadas as seguintes recomendações do Conselho Fiscal:
 Criar rotinas administrativas para suas despesas. Recomendamos que esse
procedimento seja levado a fio em todos os atos de despesa do sindicato,
facilitando a auditoria, o arquivamento do documento fiscal e dando
organização aos procedimentos de despesas, atendendo ao princípio da
legalidade e impessoalidade administrativa.
 Priorizar a regularidade fiscal em todas as esferas contributivas, evitando
danos ao erário da instituição como no que foi exposto acima: pagamentos
de tributos indevidos (impostos, ITBI, IPVA e IPTU).
 Sugerimos uma auditoria fiscal tributária externa a ser aprovada em Plena.
 Recomendamos a criação de um programa de gerenciamento de bens da
instituição relativos ao controle patrimonial, com acervos e localização do
bem, devendo o mesmo ser permanente, ainda relacionando os materiais
não ativos.
 Solicitamos que seja obedecido o artigo estatutário, cap. III, art. 20
“Elaborar a proposta orçamentário-financeira anual do Sinasefe,
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remetendo-a para análise e aprovação às Seções Sindicais, até 30 dias
antes da Plena, que se realizará no primeiro semestre de cada ano”.


A previsão orçamentária, ideias de como observar a qualidade dos
documentos e quais documentos devem ser aceitos, ou não, em uma
prestação de contas, além de como analisar despesas e monitorar a
execução de planejamento para a implantação do orçamento sindical
participativo, que é a elaboração e execução dos orçamentos de forma
democrática e participativa.

 Que as próximas plenárias debatam a previsão de uma capacitação para o
CF do Sinasefe, uma vez que foram observadas durante o último
processo, as limitações pela não familiaridade com a temática e não
familiaridade com procedimentos a serem adotados por um CF e a
dificuldade em lidar com todos os trâmites que são necessários para quem
ocupa tal posto.

Números da 141ª Plena:
 31 Seções Sindicais
 48 delegados
 23 observadores
 71 participantes

Brasília, 17 de março de 2016.
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