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ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2020 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 

1. RECEITAS 
 

1.1) Mensalidades dos filiados – A projeção das receitas provenientes das 
mensalidades dos filiados baseou-se no repasse bruto da DEN, o qual representa 
50% da arrecadação dos filiados da DS, pela atual receita (696 filiados em dezembro 
de 2019). 

1.2) Receita de aplicações financeiras – Considerando o equilíbrio das receitas e 
despesas deste orçamento para 2020, manteve-se o valor semelhante a 2019, 
considerando pequeno reajuste conforme as taxas atuais de mercado.   

1.3) Ressarcimento de despesas – Considerou-se o ressarcimento das despesas do 
Unafisco Saúde, bem como o repasse de R$4,55, calculado por vida no plano de 
saúde. 

1.4) Os reembolsos de gastos de responsabilidade da DEN não são considerados receita 
bruta e sim abatimento nas despesas correspondentes. 

1.5) Não estão previstas as receitas com os alugueis das salas do Ed. Maurício Caillet, 
localizado na Rua Marechal Deodoro, tendo em vista que as mesmas se encontram 
desocupadas e disponíveis, com dificuldade, para locações. 

 
 

2. DESPESAS 
 

2.1) Despesas com Pessoal. As despesas com pessoal são as atuais, incrementadas em 
5% por conta de eventual dissídio coletivo. 

2.2) As contas de Despesas Operacionais dos atuais gastos, via de regra, foram 
incrementadas em 5%. 

2.3) A conta de Divulgação e Marketing à Filiados prevê contrato com a Agência 
Confraria da Notícia para confecção e distribuição de newsletter aos filiados, bem 
como manutenção e reformulação do site da DS. 

2.4) Confraternizações. Por conta da situação de pandemia pela Covid19, os recursos 
que antes seriam destinados para a realização das Festividades de Aniversariantes e 
de Recém Aposentados, foram direcionados para a criação do Projeto Tributo à Vida, 
o qual possibilitará realizar doações afim de beneficiar comunidade e grupos em 
situação de vulnerabilidade enquanto perdurar a pandemia. Não foi prevista a 
realização do tradicional Encontro Anual dos Auditores-Fiscais da RFB das Delegacias 
Sindicais de Curitiba, Florianópolis e Joinville. Para a Confraternização de Fim de Ano, 
manteve-se uma previsão de orçamento, a qual poderá se realizar, ou não, a 
depender da situação em dezembro do ano corrente. 
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2.5) Contribuições – Outras Entidades. Contempla valores do Projeto Tributo à 
Vida, criado com recursos que seriam destinados a realização das Festividades de 
Aniversariantes e de Recém Aposentados e aportes espontâneos realizados pelos 
filiados da DS Curitiba. Prevê doações, enquanto perdurar a pandemia, para 
comunidades e grupos em situação de vulnerabilidade. As doações serão realizadas 
em espécie (mantimentos e itens essenciais) devidamente documentadas. 

2.6) Publicidade e Propaganda. Contempla valores acordados com a empresa de 
publicidade DISCURSO DIRETO ENSINO E COMUNICAÇÃO LTDA. destinados a 
produção de conteúdo e divulgação da Campanha da Reforma Tributária 
Solidária, Justa e Sustentável, bem como produção e divulgação das lives do 
canal “Você acha Justo?”. Conta com a participação e financiamento das Delegacias 
Sindicais de Ceará, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro, 
Salvador, Ribeirão Preto, Rio Grande do Norte e Paraíba. 

2.7) Despesas Orçadas por Centro de Custo/Eventos. Subdividida em Reuniões do 
CDS, Seminários e Reuniões Próprias e Outros Seminários e Reuniões, no DRE 
compõem as contas de alimentação, hospedagem, passagem aérea, táxi, estrutura 
para eventos, entre outras. Optou-se por manter o orçamento classificado por 
evento/motivo, visando facilitar a visualização da despesa realizada. 

2.8) Sendo o presente orçamento de efeito financeiro, optou-se por não contabilizar como 
despesa as Depreciações/Amortizações do período. 

 

 

3. FONTE DE RECURSOS 
 
        

3.1) Saldo de aplicações financeiras em 31.12.2019: R$ 1.493.002,43* 
 

* Não estão inclusos os valores aplicados no fundo BB RF LP 90 Mil, destinado a 
cobertura das contingências referentes as ações judiciais e demandas de 
honorários advocatícios e de assistência jurídica, advindas do Balanço do ex 
Sinfispar em 13/09/2009, conforme segue: 

   
1) Ação Consignação 36507 13ª VC:  R$ 91.571,14 
2) Honorários Advocatícios 40653-6: R$ 42.286,15 

3) Honorários Advocatícios 16962-2: R$ 5.432,56 
4) Ação GDAT:   R$ 71.026,94 

 

 
3.2) Aquisição de Equipamentos 
 

Propomos adquirir, em 2020, dois celulares para fins administrativos, tendo em vista 
necessidade de trabalho em Home Office, no valor total estimado de R$ 2.600,00.  
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 Propomos à Assembleia a aprovação do presente orçamento para o ano de 2020. 
Quaisquer fatos relevantes que possam a vir a ocorrer, serão objeto de deliberação e/ou 
ratificação em Assembleia, guardadas as disposições estatutárias. 

 

 

 

Curitiba, 21 de julho de 2020. 
 
 

 
 

 

CELSO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA  LORIVAL POSSETTI 
Presidente  Diretor de Finanças 

 


