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Colegas Diretores, Suplentes da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Representantes Sindicais 
 
Apresento resumo de despesas e receitas das Contas do SINDISEAB, 
referentes aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, e sempre a 
partir do mês de setembro de um mês, ao mês de agosto do ano 
seguinte. Acrescento que as contas dos anos fiscais de 2016, 2017, e 
2018 foram aprovadas pelo Conselho Fiscal do SINDISEAB. As contas 
do ano fiscal de 2019 não foram ainda aprovadas em decorrência da 
pandemia do coronavírus.  
 
Ao assumir a presidência do SINDISEAB, verifiquei que estávamos 
apurando resultado negativo nas contas de resultados, entre receitas e 
despesas correntes. Esta situação deficitária começou em meados do 
ano de 2017. A causa principal é que nós, servidores, não tivemos 
reajuste salariais a partir de janeiro de 2017. Adicionalmente o 
SINDISEAB teve muitas desfiliações.  
 
O resultado é que as receitas diminuíram e as despesas aumentaram. 
Pois temos que pagar os reajustes dos funcionários e assessores, além 
dos aumentos de outras despesas para manutenção do SINDISEAB. 
Tabela 01 e Gráfico 01. 
 
Tabela 01. 
 
itens Receitas Despesas Saldo

2016 716.064,72R$                         613.936,38R$                      102.128,34R$                      

2017 728.207,12R$                         721.744,14R$                      6.462,98R$                          

2018 638.420,92R$                         742.846,24R$                      104.425,32‐R$                      

2019 611.731,49R$                         766.170,62R$                      154.439,13‐R$                      

Totais 2.694.424,25R$                     2.844.697,38R$                   150.273,13‐R$                      

 
Gráfico 01. 
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Propus redução de custos, e a Diretoria Executiva concordou com a 
nova orientação na administração do SINDISEAB. 
 
Terminamos os contratos de um assessor Jurídico, um assessor de 
Economia, redução em 50% na contribuição para central sindical e o 
termino da disponibilidade para o trabalho sindical do filiado e ex-
presidente Donizetti Silva. Tabela 02. 
 
Tabela 02. 
 
Redução de custos totais mês ano=mês*12

Assessoria Jurídica 3.650,00R$                          43.800,00R$                              

Assessoria Econom 1.414,00R$                          16.968,00R$                              

CUT 700,00R$                             8.400,00R$                                 

Donizetti 940,00R$                             11.280,00R$                              

Totais 6.704,00R$                          80.448,00R$                              

 
Com as decisões tomadas, teremos condições de preservar os valores 
depositados e aplicados no Banco do Brasil.  
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As mudanças administrativas foram iniciadas a partir de setembro de 
2019. O gráfico 02 realça a diminuição das despesas, e mesmo com a 
diminuição das receitas, agora o SINDISEAB tem situação superavitária. 
As receitas correntes são superiores às despesas correntes. Tabela 03. 
Gráfico 02. 
 
Tabela 03. 
 
Meses/Ano 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Receitas 702.771,26R$      666.011,05R$      623.607,61R$      586.005,75R$      
Despesas 667.054,75R$      745.772,67R$      757.459,45R$      543.502,27R$      

Saldo 35.716,51R$        79.761,62‐R$        133.851,84‐R$    42.503,48R$         
 
Gráfico 02. 
 

 
 
Recentemente terminamos o contrato de trabalho de um funcionário que 
desempenhava a função de auxiliar de escritório. Teremos redução de 
custos mensal de aproximadamente R$ 4.000,00, contando com férias, 
13º, INSS, FGTS etc.  
 
Ainda temos que elevar nosso desempenho no setor de comunicação do 
SINDISEAB.  
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Um grande desafio é aumentar as receitas, provenientes das 
contribuições de novos filiados. Para a concretização deste objetivo 
primordial, temos que investir na comunicação, visando alcançar 
centenas de servidores da nossa base sindical, ainda não sindicalizados.  
 
Nosso principal desafio é reduzir o percentual de contribuição dos 
filiados. Queremos reduzir de 1% para 0,7%, até o final de nossa gestão.  
 
Então são dois grandes objetivos: filiar mais servidores para diminuir o 
valor das contribuições.  
 

Saudações Sindicais 
 

Temístocles Vital 
Presidente do SINDISEAB 

 
 


