
Nota sobre a situação das finanças da ASSUFRGS 

A coordenação da ASSUFRGS gestão 2015-2018 comunica aos associados acerca da situação 

financeira em que foi encontrada a entidade, a partir de informações dos setores de 

contabilidade, tesouraria e convênios.  

1. Saldos das contas nos bancos 

Banco Saldo em 21-12-2015 (R$) 

Santander 92,58 

Banrisul 47,91 

Banco do Brasil 683,22 

Caixa Econômica Federal 61,65 

Total  885,36 

2. Até o final de dezembro do ano de 2015, havia a previsão de pagamentos, no valor de 
R$15.128,18, que resultaram em virada do ano com saldo negativo R$ -14.242,82.  
 

3. O negativo nas contas bancárias deu-se em decorrência do uso do cheque especial para 
pagar as férias e o 13º salário dos funcionários, que haviam sido programadas pela 
coordenação gestão 2013-2015 e, não havendo fundo destinado a isso. 

 

4. O Fundo das férias e o 13º salário dos funcionários, assim como o de Obras e manutenção 
da ASSUFRGS são políticas que devem ser retomadas, com a superação da situação de 
despesas superiores ao ingresso de receitas encontrado.  

 

5. Foi solicitado empréstimo à FASUBRA, que não pode emprestar, bem como a outra(s) 
Entidades Sindicais, para evitar o uso do cheque especial que, no entanto, não tiveram 
resposta antes da necessidade de utilização do mesmo. Com o ingresso de valores 
correspondentes à contribuição mensal dos associados, referente à Folha de Pagamento 
em 04 de janeiro de 2016, a situação começa a se normalizar. Lembrando que ainda há 
funcionários da ASSUFRGS que gozarão férias nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016. 

 

6. Foi rescindido o contrato de limpeza da Subsede do Campus do Vale, em virtude da 
interrupção temporária do atendimento do Convênio. As próximas férias dos funcionários 
serão reprogramadas, a fim de não comprometer o atendimento especialmente dos 
servidores do Campus do Vale e dos que são moradores de Viamão. 

 

7.  O valor do Fundo de greve de 2015  era de R$ 10.094,99 (dez mil noventa e quatro centavos e 
noventa e nove centavos), depositado em novembro, e bloqueado por decisão judicial. O 
depósito de dezembro de 2015 não foi realizado em decorrência da situação financeira da 
Entidade. Essa parcela e a do mês de janeiro de 2016 foram depositadas na primeira semana 
do corrente mês. 

 

8. O bloqueio supracitado, assim como a penhora do veículo Fiat Doblô da entidade são 
decorrência de processo judicial da Empresa Efienge, por falta de pagamentos das últimas 
parcelas da obra da Colônia de Férias de Garopaba. Em reunião ampliada do Conselho de 
Delegados com a Coordenação da ASSUFRGS, em novembro de 2015, foi aprovado o 
encaminhamento de fechamento de acordo proposto pelos advogados das partes. 
Retornamos a contatar nossa assessoria jurídica para esse encaminhamento, após recesso do 



judiciário, visando o desbloqueio das contas e do veículo. O desbloqueio das contas foi 
efetivado, no entanto, pode voltar a ser solicitado pela justiça. Com relação ao veículo, a juíza 
solicitou a avaliação de leilão do veículo para pagamento de parte da dívida. Essas informações 
foram obtidas através de nossa assessoria jurídica. 

 

9. Foi solicitado o levantamento do passivo dos convênios, que totaliza já mais de R$600.000,00 
reais. As atualizações mensais, assim como as demais informações sobre as finanças da 
Entidade serão publicadas em link na página da ASSUFRGS mensalmente. Essas informações 
permitirão o acesso da coordenação aos valores devidos pelos associados, a fim de que 
possam fazer a renegociação de dívidas e regularização das relações com a entidade, em 
campanha prevista para começar em março de 2016.  

 

10. Estão sendo implantadas melhorias nas rotinas administrativas e de gestão financeira, visando 
garantir a conformidade e tendo em vista as recomendações encaminhadas pela Auditoria e 
pelo III CONASSUFRGS.  

 

11. No final do mês de janeiro, houve ingresso de R$12.000,00, referente aos percentuais de 
precatórios e repassados pela assessoria jurídica (CSPM), resultando em balanço positivo de R$ 
9.700,00. Entretanto, férias de funcionários foram remarcadas, para que houvesse o ingresso 
das receitas de mensalidades, a fim de não entrar no cheque especial. 

 

12. Durante fevereiro, o saldo da entidade está positivo e deve continuar assim mesmo com 
contas a pagar e outras despesas com previsão até o final do mês e antes do ingresso das 
mensalidades do início de março. Não há previsão de pagamento de férias no próximo mês. 

 

13. O objetivo de todas as ações é o de garantir a transparência, conforme pactuado com a 
categoria. 

 

Coordenação da ASSUFRGS gestão 2015-2018, empossada em 18 de dezembro de 2015. 

 


