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Subsídios para as deliberações da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato Nacional dos Peritos Federais 

Agrários - SindPFA, em atenção ao Edital de Convocação nº 3/2019, de 2/8/2019. 

 

Contas do SindPFA do ano de 2018 
 

A Diretoria do Sindicato tem prezado pela responsabilidade e transparência na operação financeira da 

entidade, cuja evolução na prestação de contas é fato comprovado pela aprovação de suas contas 

integralmente, sem ressalvas, desde o início da sua operação financeira da entidade, em 2014, nos prazos 

estatutários. As Contas em análise nesta Assembleia referem-se à gestão da Diretoria anterior, no entanto o 

modus operandi tem sido continuado. 

 

Analisadas pelo Conselho Fiscal em maio, as Contas do ano de 2018 foram aprovadas integralmente por este 

órgão em Parecer de 8/5/2019. Na Reunião do Conselho de Delegados Sindicais da entidade, realizada em 

meados de maio, todas as Contas de 2018 estiveram à disposição dos representantes regionais durante todo 

o encontro, de modo que estes também podem testemunhar o estado em que se encontram. 

 

Adicionalmente, como prova da regularidade, são adicionadas para conhecimento da categoria certidões de 

débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, que também abarca débitos previdenciários, 

de débitos trabalhistas, de débitos junto ao Distrito Federal e de regularidade junto ao FGTS. 

 

Objeto Análise do Conselho Fiscal Documentos para a deliberação 

Contas 

2018 

Aprova integralmente as contas 

apresentadas, sem ressalvas, em 

Parecer de 8/5/2019. 

▪ Demonstrativos financeiros mês a mês 

▪ Balancetes contábeis mês a mês 

▪ Balanço patrimonial anual de 2018 

▪ Demonstração do Resultado do Exercício de 2018 

▪ Parecer do Conselho Fiscal 

▪ Comprovante de situação no CNPJ 

▪ Certidão Negativa RFB / PGFN 

▪ Certidão Negativa GDF 

▪ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

▪ Certidão de Regularidade junto ao FGTS 

 

São esses os elementos. À consideração da Assembleia Geral. 

 

Diretoria Colegiada do SindPFA 


