
                    

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  

EXERCÍCIO DE 2020 

 

O ano de 2020 apresentou muitos desafios em decorrência da pandemia da 

COVID-19 e da crise sanitária que instalou. Entretanto, no Sinal-DF nos esforçamos 

por manter nosso ritmo de trabalho e a atuação nas demandas que requerem nosso 

enfrentamento diário. 

As considerações a seguir demonstram os destaques das movimentações 

financeiras que ocorreram no exercício de 2020 para fixação das despesas em 

função das decisões e ações adotadas pela atual gestão do Sinal-DF: 

 1.  reforma das instalações da sede do Sinal-DF e a modernização do 

mobiliário que foi projetado de acordo com a nova configuração dos espaços; 

2. revitalização do auditório com aquisição de equipamentos que possibilitam 

um ambiente interativo e tecnológico; 

3. aquisição de bens do ativo permanente; 

4. extinção do convênio com o Legis Club; 

5. não ocorrência da tradicional festa de aniversário do Sinal, tendo em vista a 

pandemia o que nos levou a reestilização do modelo, cuja opção mais viável foi 

enviar uma cesta de brindes de final de ano ao filiado; 

6. pagamento de direitos trabalhistas realizado por ocasião da demissão de 

um colaborador. 

 

 

1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL 

 

a) Evolução do patrimônio líquido 

Origem 2019 2020 Diferença Variação % 

31/12 3.359.784 3.547.065 187.281 5,57 

  

Nosso patrimônio líquido teve um acréscimo de 5,57% em relação ao 

exercício anterior em consequência do superávit verificado no período. 

 

 



                    

b) Patrimônio Social 

Nosso patrimônio líquido ficou em R$ 3.547.065,17 (três milhões, quinhentos 

e quarenta e sete mil, sessenta e cinco reais e dezessete centavos), já computado o 

superávit do período de R$ 119.904,82 (cento e dezenove mil, novecentos e quatro 

reais e oitenta e dois centavos). 

 

 

2. DAS RECEITAS  

 

O quadro abaixo apresenta os valores correspondentes a 50% da receita de 

contribuições repassadas mensalmente pelo Sinal Nacional à Seção Regional de 

Brasília. O valor computado de R$ 1.347.526,00 (um milhão, trezentos e quarenta e 

sete mil, quinhentos e vinte e seis reais) refere-se à receita bruta de contribuições 

dos filiados. 

Em comparação ao exercício anterior em 2020 houve decrescimento nas 

receitas de contribuições da ordem de 3,65%. 

 

Origem 2019 2020 Diferença Variação % 

Contribuições dos Filiados 1.398.570 1.347.526 -51.044 -3,65 

 

 

3. DA COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS  

 

Em 2020, a receita total, deduzidos 5% para compor o fundo de contingência, 

teve um decréscimo de 12,48%, devido ao decréscimo das contribuições e redução 

dos rendimentos das aplicações financeiras. 

 

Composição das Receitas 2019 2020 Var % 

Contribuições de Filiados 1.398.570 1.347.526 -3,65 

Financeiras 197.444 73.766 -62,64 

Outras Receitas 0,00 2.768 100,00 

Reserva para Contingência -69.960 -67.375 -3,84 

Total das Receitas Líquidas 1.526.053 1.356.684 -12,48 

 

 



                    

 

 

 

 

4. QUADRO DE FILIADOS 

 

Apesar do empenho da atual Diretoria, com vistas a angariar mais 

associados, houve mais uma vez, uma redução do número de filiados, como 

registrado no quadro abaixo, onde é possível identificar uma queda que vem desde 

2017. 

 

 

 

 

 

5. DAS DESPESAS  

 

As despesas operacionais de 2020 apresentaram decréscimo em relação a 

2019 da ordem de -5,43%. Os grupos de despesas que apresentaram decréscimos 

mais relevantes foram os seguintes: 

1) Despesas com Funcionamento, decréscimo de -44,73%, devido, 

principalmente, à redução nos gastos com telefonia, internet, condução e transporte, 

viagens, locação de equipamentos e pedágio/estacionamento; 

1.298.821 

48.706 2.768 73.766 

Receitas 2020 

Associados Bacen

Associados Centrus

Outras Receitas

Aplicações Financeiras

2017 2018 2019 2020 

1.460 1.392 1.318  1.274 



                    

2) Despesas com Serviços Técnicos Especializados, decréscimo de 2,5%, 

devido, principalmente, à redução nos gastos com assessoria jurídica e a não 

renovação do contrato de assessoria sindical; 

3) Despesas com Dirigentes, decréscimo de -11%, devido, principalmente, à 

redução nos gastos com verba de representação e do PASBC; 

4) Despesas com Campanha Salarial e Assembleias, decréscimo de -83,45%, 

devido, principalmente, a não ocorrência de assembleias e mobilizações no período, 

tendo em vista a pandemia de COVID-19; 

Os grupos de despesas que apresentaram acréscimo foram os seguintes: 

1) Despesas com Pessoal, acréscimo de 3,58% pelo pagamento da rescisão 

trabalhista de um colaborador; 

2) Despesas Administrativas, acréscimo de 26,90%, devido, principalmente, 

ao computo dos gastos com os itens que compuseram a cesta de brindes natalinos 

distribuídas aos filiados no final do ano. 

 

Despesas 2019 2020 Var. % 

  Pessoal 502.840 520.823 3,58 

  Instalações 84.756 83.754 -1,18 

  Funcionamento 85.374 47.184 -44,73 

  Administrativas 56.985 72.312 26,90 

  Serv. Técnicos Especializados 237.873 231.928 -2,50 

  Despesas c/Dirigentes 276.081 245.712 -11,00 

  Eventos e Festividades 52.698 29.282 -44,43 

  Campanha Salarial e Assembleias 5.866 971 -83,45 

  Outras Despesas 5.329 4.816 -9,63 

Total das Despesas 1.307.802 1.236.780 -5,43 

 

O quadro a seguir demonstra a participação de cada grupo de despesa em 

relação a Receita Operacional Líquida, no valor de R$ 1.356.684,98 (um milhão, 

trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos). 

 

 

 

 



                    

Despesas 2020 2020 Var. % 

  Pessoal 520.823 38,39% 

  Instalações 83.754 6,17% 

  Funcionamento 47.184 3,48% 

  Administrativas 72.312 5,33% 

  Serv. Técnicos Especializados 231.928 17,10% 

  Despesas Com Dirigentes 245.712 18,11% 

  Desp. Financeiras 3.840 0,28% 

  Desp. Com Eventos 976 0,07% 

  Assembleias 971 0,07% 

  Homenagens e Recepções 29.282 2,16% 

 

  

 

 

6. DO RESULTADO FINANCEIRO 

 

Ano Receita Despesa Superávit 

2019 1.526.053 1.307.802 218.251 

2020 1.356.685 1.236.780 119.905 

 

No quadro acima, o montante da receita representa o total das receitas, 

subtraída a reserva de contingência. 

38,39% 

6,17% 3,48% 5,33% 

17,10% 

18,11% 

0,28% 0,07% 0,07% 
2,16% 

Participação das Despesas em Relação a Receita 
Operacional Líquida 

  Pessoal   Instalações

  Funcionamento   Administrativas

  Serv. Técnicos Especializados   Despesas Com Dirigentes

  Desp. Financeiras   Desp. Com Eventos

  Assembleias   Homenagens e Recepções



                    

7. DO RESULTADO OPERACIONAL 

 

Ano Receita Despesa Resultado 

2019 1.398.570 1.307.802 90.767 

2020 1.347.526 1.236.780 110.746 

 

No quadro acima o montante da receita representa, exclusivamente, o valor 

das contribuições dos filiados. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

O Conselho Regional de Brasília tem conduzido com seriedade e 

transparência a gestão financeira, publicando informativo financeiro mensal, os 

balancetes, e disponibilizando também os documentos fiscais com detalhamento dos 

gastos realizados às expensas das contribuições, permitindo assim o 

acompanhamento e a fiscalização que pode ser desempenhada não apenas pelo 

Conselho Fiscal, mas pelos próprios filiados. 

Portanto, consideramos o resultado obtido em 2020 plenamente satisfatório.      

  

  

À Consideração de V.Sas. 

  

Mardonio Walter Sarmento Pereira Silva 

Diretor Financeiro 

  

Em 10.03.2021 

 


