2013

DRE

2014

RECEITAS
Contribuições associados diversas
Contribuição sindical - anual
Receita sucumbência
Rendimento de aplicação
Recuperação de despesas
Recuperação de despesas rateadas
Receita convênio
Diversas

2.615.058,62
2.440.958,26

DESPESAS
Administrativas/Politicas * (1)
Depreciação de veículos * (2)
Depreciação de máq. e equipamentos
Depreciação de móveis e utensílios
Depreciação equip. de informática
Depreciação de livros
Financeiras bancárias * (3)
Pessoal * (4)
Despesas de manutenção * (5)

2.506.747,71
1.183.664,37
34.102,00
9.696,58
17.747,11
32.139,84
630,36
7.403,56
1.124.128,81
97.235,08

2.527.757,44
1.168.025,23
8.772,00
18.401,15
1.252.384,96
80.174,10

108.310,91

54.182,55

RESULTADO DO PERÍODO

65.616,11
7.242,94
2.645,65
98.595,66

2.473.574,89
1.905.460,89
527.584,26
7.028,18
4.865,27
23.036,29
5.400,00
200,00

Daniela Marinato Vieira Castello Costa
CRC-ES n° 012375 – Contadora

Haylson de Oliveira
Secretário de Administração, finanças e patrimônio do SINDIPÚBLICOS
Notas explicativas:
DESPESAS:



(1) – Administrativas/Politico sociais – Serviços de terceiros, tais como:
informática, advocatício, contábil, comunicação social. Despesas c/veículo,
material de escritório, material de expediente.
Operacionais com Políticas Sociais, como: fretamento de ônibus e veículos,
reembolso de passagens, alimentação de filiados, dentre outros. Eventos,
manifestações, greves, reuniões, treinamentos, cursos, planejamento,
confraternizações, comemorações, congresso, cartório, correio, material de
comunicação e divulgação (faixas, camisas, jornais, etc), custas processuais,
doações, estacionamento, pedágio, despesas rateadas com outros sindicatos,
seguros veículos, lanches e refeições em eventos, ajuda de custo, etc.
 (2) – Depreciação de veículos – Depreciação , desgaste natural.
 (3) – Despesas bancárias – manutenção de contas, juros bancários.
 (4) – Com Pessoal – Salários, 13º salário, Férias, FGTS, exames, INSS, IRRF,
PIS, plano de saúde, vale refeição, vale transporte, uniformes, etc.
 (5) – Despesas de manutenção – Alarme e monitoramento, água, energia,
informática, material de limpeza, seguro, reparos, telefone.
Prestação de contas referente ao exercício 2014, realizada em 02/07/2015.
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