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1. AG aprova GREVE para 14 de junho. Proposta vai a Consulta: 6 e 7 de junho.
A Assembleia Geral da ADUFSCar de ontem, 4 de junho, aprovou, após diversas intervenções,
adesão à Greve Geral do dia 14 de junho próximo, convocada pelas Centrais Sindicais (arte
abaixo), com a seguinte temática:

 Em defesa da Educação Pública, contra os cortes.
 Contra a Reforma da Previdência.
 Pela revogação da Emenda Constitucional 95.
A votação foi por unanimidade. Como determinado pelo Estatuto da ADUFSCar, a proposta vai a
Consulta, que acontece entre os dias 6 de junho, às 9h, e 7 de junho, às 17h. Uma comissão, indicada pela
AG, irá escrever documento a ser publicado pela ADUFSCar, defendendo as razões para a decisão
tomada. Caso referendada a proposta de greve, serão tomadas, como sempre, todas as providências legais
cabíveis.

2. Conselho Fiscal aprova a Prestação de Contas da ADUFSCar de 2018 e a
Proposta Orçamentária para 2019.
O Conselho Fiscal da ADUFSCar aprovou, por unanimidade, a prestação de contas da ADUFSCar de
2018, bem como a Proposta Orçamentária para 2019. Confira abaixo. Veja histórico atualizado na página da
entidade.

Prestação de Contas de 2018 e Proposta Orçamentária para 2019.
Receitas e despesas realizadas em 2018.

O quadro abaixo mostra as receitas e despesas da ADUFSCar, Sindicato, no ano de 2018.
O gasto com salários e encargos dos funcionários de São Carlos, Araras e Sorocaba, como sempre, é o
maior da entidade. Seguem-se em volume:
 As despesas com assessorias, dentre elas a jurídica, que oferece serviços aos associados dos diversos
campi (há também uma assessoria de comunicação e outra de informática);
 Os repasses para o PROIFES; ressalte-se que esse valor é inferior a 9% da receita – na época da antiga
ADUFSCar, Seção Sindical da ANDES, o repasse à ANDES correspondia a cerca de 26% da receita;
 Viagens (hotéis e transporte), o que inclui gastos de representação (Congresso Nacional, MEC, MPOG,
MTE), delegados e observadores para o Encontro Nacional, participação em Grupos de Trabalho (de
Educação e de Direitos Humanos e Diversidade), CD do PROIFES, vinda de palestrantes e outros.
 A alínea outros serviços, que teve, em 2018, seu valor elevado, posto que a ADUFSCar realizou uma
auditoria de rotina, que foi apresentada ao Conselho Fiscal, e que apontou para total regularidade da
gestão, indicando ainda o aperfeiçoamento de alguns mecanismos de controle, já adotado.
Em relação à Proposta Orçamentária para 2018, a principal diferença refere-se ao fato de que a construção
da Sede de Lagoa do Sino só se iniciou em 2019, razão pela qual o item ‘Obras’ consumiu apenas R$ 24.076,57,
em vez dos R$ 500.000,00 previstos. O quadro completo das receitas e despesas pode ser visto abaixo.
Receitas e despesas realizadas em 2018
Despesas da ADUFSCar
Valor
Salários/encargos funcionários (todos os campi)
537.527,40
Assessoria jurídica, informática e comunicação
284.870,12
Repasses para entidades nacionais
200.221,46
Viagens, hotéis e transporte
185.691,33
Outros serviços
113.295,98

Percentual
23,9%
12,7%
8,9%
8,3%
5,0%

Festividades e repasses (ADUFSCar/Sorocaba e Araras)
Festividades (ADUFSCar/São Carlos)
Apoio a eventos
Viagens, diárias
Contabilidade
Obras (todos os campi)
Material permanente e investimentos
Mobilizações (panfletos, cartazes, etc.)
Telefonia (fixa e móvel - todos os campi)
Material de consumo
Seguros
Correios e gráficas
Pequenos gastos diários
Jornais e revistas (todos os campi)
Gastos bancários
Contribuições
Lanches e refeições
Total geral das despesas
Receitas da ADUFSCar
Poupança

104.565,00
98.474,85
39.336,25
34.451,20
24.667,27
24.076,57
18.011,97
16.630,00
12.683,80
9.553,27
6.462,31
5.823,11
5.035,02
2.586,53
452,70
0,00
0,00
1.724.416,14
2.245.446,06
521.029,92

4,7%
4,4%
1,8%
1,5%
1,1%
1,1%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
76,80%
100,00%
23,20%

Proposta Orçamentária para 2019.

Apresentamos, na sequência, planilha em que são projetadas receitas e despesas para 2019.

Projeção de receitas para 2019.

A expectativa de arrecadação foi obtida agregando-se 3% à verificada em 2017. Isso por conta de reajuste
médio dos salários de cerca de 3%, a ocorrer em agosto.

Projeção de despesas em 2019.

Quanto as despesas, é prática da atual Diretoria da ADUFCar, Sindicato, repassar os reajustes dos
associados aos seus funcionários, de modo que está prevista, em função desse mecanismo, uma elevação de gastos
com salários e encargos da ordem de 3%. O mesmo vale para as despesas com as assessorias da entidade e, também,
para os repasses para o PROIFES, vinculados ao montante arrecadado. As demais despesas foram reajustadas
também em 4%, tomado esse percentual como previsão de inflação em 2019. Exceções são:
a) A previsão de despesa de R$ 566,987,70 em obras, sendo R$ 546.987,70 na construção da Sede de
Lagoa do Sino, conforme contrato já assinado, e R$ 20.000,00 de pequena reforma no prédio do
Auditório. A previsão anterior da obra de Lagoa do Sino era de R$ 500.000,00 (já aprovada em 2.017,
para execução em 2.018), e esse valor sofreu reajuste devido à inflação.
b) Em relação à contabilidade, houve mudança de escritório, o que levou a pequeno aumento de despesa.
c) Em relação a outros serviços, a ADUFSCar, entrando na era das mídias sociais, como é inevitável,
contratará serviços no valor de R$ 32.000,00, a renovar (ou não) em 2020, conforme avaliação.
d) Por último, em relação ao item ‘Mobilizações’, foi destinado o dobro do valor habitual, tendo em vista
a conjuntura adversa que as IFES atravessam; deverá haver flexibilidade para aplicação de mais
recursos, se considerado necessário.
Proposta Orçamentária para 2019
Despesas da ADUFSCar – proposta.
Obras (todos os campi)1
Salários/encargos funcionários (3% sobre 2018)
Assessoria jurídica, informática e comunicação (3% sobre 2018)
Repasses para entidades nacionais (3% sobre 2018)
Viagens (4% sobre 2018), hotéis e transporte
Outros serviços (4% sobre 2018 acrescido de x)3

Valor
566.987,70
553.653,22
293.416,22
206.228,10
193.118,98
149.827,82

Percentual
24,5%
23,9%
12,7%
8,9%
8,3%
6,5%

Festividades e repasses (ADUFSCar/demais campi) (3% sobre 2018)
107.701,95
4,7%
Festividades (ADUFSCar/São Carlos) (3% sobre 2018)
101.429,10
4,4%
Material permanente e investimentos (para a Sede de Lagoa do Sino)
64.758,66
2,8%
Apoio a eventos (4% sobre 2018)
40.909,70
1,8%
2
Contabilidade
38.400,00
1,7%
Viagens, diárias
35.829,25
1,5%
Mobilizações4
30.000,00
1,3%
Telefonia (fixa e móvel - todos os campi) (4% sobre 2018)
13.191,15
0,6%
Material de consumo (4% sobre 2018)
9.935,40
0,4%
Seguros (4% sobre 2018)
6.720,80
0,3%
Correios e gráficas (4% sobre 2018)
6.056,03
0,3%
Pequenos gastos diários (4% sobre 2018)
5.236,42
0,2%
Jornais e revistas (todos os campi) (4% sobre 2018)
2.689,99
0,1%
Gastos bancários (4% sobre 2018)
470,81
0,0%
Contribuições
0,00
0,0%
Lanches e refeições
0,00
0,0%
Total geral de despesas
2.426.561,32
104,92%
Receitas da ADUFSCar - previsão
2.312.809,44
100,00%
Poupança
(113.751,88)
-4,92%
1 Sede de Lagoa do Sino (546.987,70 reais) + pequena reforma espaço contíguo Auditório (20.000 reais)
2 Houve mudança de escritório de contabilidade, daí o aumento de cerca de 14.000 reais.
3 x = apoio para trabalho em mídias sociais (32.000 reais)
4 Foi destinado o dobro do valor usual, devido à conjuntura adversa atravessada pelas IFES; deverá
haver flexibilidade para aplicação de mais recursos, se considerado necessário.

