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Considerações Iniciais

Considerações Iniciais DEMONSTRAÇÕES 2019

Em 2019 ,como a grande maioria das entidades sindicais existentes no Brasil, o SATED-RJ sofreu com a

diminuição drásticas de receitas, levada a cargo pelo advento da reforma trabalhista que tirou a

obrigatoriedade recolhimento do Imposto Sindical. O estudo, já citado inclusive em Assembléia de Contas

de 2018, relata que estima-se que os Sindicatos estabelecidos em todo território nacional, perderam, em

média, cerca de 80% de suas receitas, prejudicando – e em muitos casos inviabilizando - todo o trabalho de

representatividade e defesa dos trabalhadores, levando os Sindicatos a uma nova realidade (já tão dura) a

planejar-se e organizar-se de forma intensa e laboriosa na equação do equilíbrio financeiro e gestão

consciente de recursos para uma administração criteriosa e de sustentação, sem a perda da

representatividade.

Os relatórios que seguirão demonstram todo esse panorama e comportamento, assim como todo esforço

da diretoria do SATED-RJ para a equalização de receitas x gastos, afim de manter a prestação de serviços,

a representatividade e luta pelos direitos da categoria e dos associados.

Cabe salientar que os relatórios tanto de Receita como de Despesas apresentam demonstração Sintética

das movimentações realizadas no ano de 2019, informando ainda que toda movimentação financeira,

mensalmente verificada pelo conselho fiscal, são lançadas, contabilizadas e revestidas pelas formalidades

de escrituração contábil dentro da ética e dos princípios e normas contábeis e de acordo com as

legislações vigentes e boas práticas contábeis e legislações as quais a entidade está submetida.



RECEITAS
(Período : 01/01/2019 a 31/12/2019)

Receitas Totais 1.208.607,45

Contribuição Associativa 270.280,50

Atestados 396.710,00

Autorização Especial 284.280,61

Carteira Social 7.370,00

Contribuição Sindical 18.098,89

Declaração 350,00

Estrangeiros 6.481,47

Remissão 4.450,00

Renda Extraordinária 117.746,12

Taxas 101.800,00

Receitas Financeiras (Rendimentos de Aplicações) 1.039,86



DESPESAS
(Período : 01/01/2019 a 31/12/2019)

Despesas Administrativas 349.991,51

Despesas com Pessoal 636.855,67

Despesas Com Prestadores Serviços 220.688,00

Despesas Bancárias e Financeiras 148.655,86

Despesas Totais 1.356.191,04



RESULTADO DO EXERCICIO
(Período : 01/01/2019 a 31/12/2019)

(+) Receitas

Receitas Totais 1.208.607,45

(-) Despesas

Despesas Totais 1.356.191,04

(=) Resultado Resultado do Exercício (Déficit) ............................................ 147.583,59



ATIVO
(Período : 01/01/2019 a 31/12/2019)



PASSIVO
(Período : 01/01/2019 a 31/12/2019)



Considerações Finais

O SATED-RJ possui suas dificuldades e limitações financeiras, sendo esse o maior desafio da diretoria para

manter-se ativa nos direitos da categoria e com estrutura de funcionamento adequada. Para que possamos

impulsionar a categoria, apoiar os associados e manter a representatividade e luta pelos direitos da classe, há

um trabalho árduo e persistente, com planejamento e desenvolvimento de projetos na busca de viabilização de

recursos, de forma ética, equilibrada e direcionada em prol da classe.

As contas, lançamentos, demonstrativos contábeis e financeiros, ora apresentadas, foram igualmente

verificadas pelo Conselho Fiscal da entidade, para atesto da boa prática contábil, organização e legitimidade

das demonstrações apresentadas e que serviram de base e apoio na emissão de parecer sobre as contas do

período de 2019, sendo o parecer FAVORÁVEL a APROVAÇÃO DE CONTAS DE 2019.



Nossos agradecimentos!


