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DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Entre as diversas campanhas 
de solidariedade realizadas pela 
ASUNIRIO neste fatídico ano de 
perdas de vidas humanas, no dia 
14 de agosto de 2020 a Direção 
Executiva da ASUNIRIO esteve 
presente no Hospital Universi-
tário Gaffrée e Guinle (HUGG) 
contribuindo com a Campanha 
FASUBRA Solidária de combate 
ao COVID-19, com objetivo de 
doar máscaras protetoras para os 
funcionários do HUGG, que co-

rajosamente continuaram na linha 
de frente dessa pandemia. Trata-
-se de mais uma ação positiva da 
nossa associação que está ao lado 
dos servidores Técnico-Adminis-
trativos também em momentos 
difíceis pelos quais passa o país. 
Participaram dessa ação os Coor-
denadores Gerais Vagner Vieira, 
Wilson Mendes, o Coordenador 
Financeiro Francisco Daniel e o 
Assessor de Direção Luiz Cláu-
dio. A entrega desses EPIs foi 

efetivada junto à Superintendên-
cia do HUGG, através do Supe-
rintendente João Marcelo Rama-
lho Alves. Foram visitadas várias 
enfermarias onde, para além da 
distribuição de máscaras, a ASU-
NIRIO foi prestar apoio e agrade-
cimentos aos Servidores da Saú-
de que têm enfrentado com muita 
determinação, no cumprimento 
de seu trabalho, esse vírus que já 
ceifou mais de 180 mil vidas do 
nosso povo neste ano.

ASUNIRIO SOLIDÁRIA

Superintendente João Marcelo Ramalho, Coordenador Francisco Daniel e o Assessor de direção Luiz Claudio.

Enfermagem recebendo as máscaras.

RECADASTRAMENTO
Atenção Associados!!

A ASUNIRIO convoca todos os 
seus associados para que atuali-
zem seus dados cadastrais junto a 
nossa associação. O procedimen-
to é essencial para que possamos 
disponibilizar o novo espaço vir-
tual do associado em nosso site, 
bem como enviarmos informes 
e convocações de nossas assem-
bleias. Além disso, o recadas-
tramento é fundamental afim de 
garantir os direitos e benefícios 
de todos os associados. Os dados 
para nosso e-mail asunirio@asu-
nirio.org.br. no título do e-mail 
escrever: “Recadastramento” e 
enviar as seguintes informações:

Nome completo; 
Matrícula SIAPE;
Telefone (WhatsApp); 
E-mail;
Endereço completo com CEP,
Situação atual do associado 
(aposentado/ativo). 

Os dados também podem ser 
encaminhados para nosso What-
sApp/telefone, 2198000209.
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REUNIÃO DOS TAEs/ASUNIRIO/
DIREÇÂO HUGG
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ASUNIRIO discute demandas 
dos  TAEs RJU no HUGG.
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Contraternização de fim 
de ano é adiada devido a 

pandemia.

Balancetes

Mensais

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 65

Em reunião com a PROGEPE, 
entidades representativas da 
UNIRIO discutem as conse-

quências da IN 65/2020.

Teletrabalho
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2019
     DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)

41.035,83
Contribibuições líquidas cf. folha dez 39.689,95
Outras receitas dez 1.228,00
Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato dez 117,88

-37.007,94
Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*) dez -7.432,82 
Folha autônomos todos (*) nov -4.303,52 
Aluguel das salas (*) dez -1.374,48 
FASUBRA contribuição (*) nov -1.980,89 
TIM - celulares corporativos (*) nov -125,02 
GPS/INSS Guia recolh. (*) dez 13º -775,32 
Folha de pag func líquida (*) nov -1.868,50 
Auxilio Alimentação - Funcionário (*) dez -440,00 
Vale Transporte - funcionário (*) dez -558,80 
Aluguel da Quadra futsal Sind Fumageiros (*) dez -360,00 
Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*) dez -483,10 
Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros (*) dez -793,14 
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*) dez -5,88 
2º parcela 13º salario (*) dez -895,44 
Portela Assessoria Contábil nov -1.458,00 
SERPRO - GRU - Consignação nov -122,46 
DARF - IRRF-PF nov -165,85 
DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed nov -21,84 
GFIP/FGTS Guia recolh. nov -262,08 
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        nov -150,00 
GPS/INSS Guia recolh. nov -2.332,06 
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib dez -1.178,17 
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais dez -1.270,11 
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais dez -652,16 
Licença Office dez -299,00 
Mensalidade Sindical - funcion diversas nov -21,84 
Taxas de uso dos cartões de débito dez -19,80 
Passagem - Entrevôo Turismo dez -2.037,00 
Ar condicionado adint -2.899,00 
Informatica - IPTV dez -249,90 
Ajuda de custo e plantões da diretoria) todos dez -2.471,76 

4.027,89

Invent. anterior Bens Móveis set 92.541,87
Bens adquiridos no mês set 0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros set 0,00
Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87

Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)................. 90.948,16
Recebimentos em bancos 41.035,83
* Pagamentos em bancos (on-line) -21.396,91
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -15.611,03

Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 94.976,05

     DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 0,00
Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 77.611,73 91.022,65
Fundo de reserva (Tesouraria) 13.336,43 3.953,40
Total de recursos disponíveis......... 90.948,16 94.976,05
Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO 
EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO

Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

>>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<

2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)......................................

3 - Disponibilidades geradas no mês..................................................

ATIVO IMOBILIZADO

DEZEMBRO

1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)....................................
Como todos sabem, o ano de 2020 
tem sido totalmente atípico, se não 
bastasse todos os transtornos causa-
dos pela pandemia, também passa-
mos por circunstâncias determinan-
tes e complicadas, onde perdemos 6 
(seis) Coordenadoras que solicitaram 
desligamentos da Direção Executiva 
no último mês de novembro. As mo-
tivações foram justificadas por meio 
de documentos anexados e encami-
nhados ao e-mail institucional da 
ASUNIRIO, informando que esses 
desligamentos se deram por motivos 
pessoais e/ou particulares.  
Após encaminharem os documentos 
para a ASUNIRIO, essas Coordena-
doras divulgaram seus desligamentos 
também para vários grupos de What-
sApp e para a Direção da FASUBRA, 
onde passaram a divulgar que se de-
ram por motivos como discordâncias 
administrativas e pela não realização 
da festa de final de ano, que se deu 
devido ao momento de pandemia que 
vivemos. Contudo, após receberem o 
texto do adiamento da festa no grupo 
de WhatsApp da Coordenação Cole-
giada para opinarem, no mesmo dia, 
pediram desligamento de suas res-
pectivas pastas, sem maiores expli-
cações, saindo do grupo em seguida. 
É fato que as discussões dentro da 
ASUNIRIO devem ser limitadas a 
entidade, mas elas decidiram se des-
ligar de um modo muito ruim para 
todos, não possibilitando o contradi-
tório aos demais Coordenadores.  
Em seguida, um grupo de 12 (doze) 
associados formularam requerimento 
solicitando ASSEMBLEIA GERAL 
para esclarecimentos de 2 (dois) 
itens: 1- A razão da saída de seis 
coordenadores 2- Como se dará a co-
memoração de final de ano. 

A Direção Executiva da ASUNIRIO 
se reuniu e decidiu pelo seguinte po-
sicionamento:
1 – Não tomar conhecimento do re-
querimento encaminhado pelos 12 
(doze) associados, uma vez que o pe-
dido não guarda quórum qualificado 
necessário, em conformidade ao que 
determina o Art.27, item “b”, de nos-
so Estatuto.
2 – Aceitar o desligamento das 6 
(seis) Coordenadoras conforme seus 
pedidos.

3 – Dar as Coordenadoras que se des-
ligaram a oportunidade de informar 
seus motivos reais no item 3 – IN-
FORMES DE BASE na Assembleia 
que foi realizada no dia 03/12/2020.
4 – Chamarmos Assembleia Geral o 
mais rápido possível para, de acordo 
com nosso estatuto, escolhermos no-
vos Coordenadores para ocuparem as 
vagas remanescente, isso após a re-
distribuição dos Coordenadores Su-
plentes e atuais nas pastas.
5 – A Coordenação Colegiada da 
ASUNIRIO fica com a seguinte com-
posição:
a) Coordenação Geral: Wilson Fer-
reira Mendes, Vagner Miranda Vieira 
da Cunha e Sidney Oliveira Rodri-
gues;
b) Coordenação de Políticas Sociais, 
Culturais: Esporte e Lazer Marcos do 
Espírito Santo;
c) Coordenação de Raça, Gênero e 
Etnia: Josemar Coelho Rodrigues;
d) Coordenação de Educação: Edilan 
Fialho dos Santos;
e) Coordenação de Administração e 
Finanças: Francisco Daniel da Silva 
Monteiro e Marcio Jaimovick;
f) Coordenação Jurídica e de Rela-
ções de Trabalho: Benedito Cunha 
Machado;
g) Coordenação de Políticas Sindi-
cais e Comunicação: Ricardo Almei-
da Rocha e Deise da Costa Saad,
h) Coordenação de Assuntos de Apo-
sentadorias e Pensão: Antônio Luiz 
Mendonça Correia.

Com isso, a direção da ASUNIRIO 
vem dar maior transparência de suas 
contas, publicando nesse jornal to-
dos os últimos 12 (doze) balancetes. 
Como já dito, tivemos nossa rotina 
completamente alterada e nosso jor-
nal também foi afetado tendo pou-
cas edições publicadas durante ano. 
Além disso, não foi possível realizar 
a prestação de contas que habitual-
mente acontece no mês de julho de 
cada ano. 
A ASUNIRIO é uma das poucas ins-
tituições sindicais que mantém essa 
tradição e nos orgulhamos desse 
feito, que entendemos ser uma obri-
gação. Com isso esperamos manter 
a confiança de todos os nossos asso-
ciados, bem como, merecer a adesão 
dos demais servidores da UNIRIO 
em nosso quadro social.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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2020 2020
     DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)      DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)

39.513,67 39.350,50
Contribibuições líquidas cf. folha jan 39.399,91 Contribuições líquidas cf. folha fev 39.266,59
Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato jan 113,76 Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato fev 83,91

-36.050,96 -30.613,18
Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*)jan -4.955,21 Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*)fev -4.955,21 
Folha autônomos todos (*) dez -5.643,29 Folha autônomos todos (*) jan -4.344,16 
Aluguel das salas (*) jan -1.374,48 Aluguel das salas (*) fev -1.374,48 
FASUBRA contribuição (*) jan -1.965,75 Gráfica Leão Tribo (*) fev -1.260,00 
TIM - Plano de dados (*) jan -2.842,41 FASUBRA contribuição (*) jan -1.961,95 
GPS/INSS Guia recolh. (*) dez -2.935,39 TIM - plano de dados (*) jan -131,17 
Folha de pag func líquida (*) dez -1.824,82 GPS/INSS Guia recolh. (*) jan -2.509,87 
Auxilio Alimentação - Funcionário (*) jan -440,00 Folha de pag func líquida (*) jan -670,65 
Vale Transporte - funcionário (*) jan -177,80 Auxilio Alimentação - Funcionário (*) fev -440,00 
Aluguel da Quadra futsal Sind Fumageiros (*)jan -450,00 Vale Transporte - funcionário (*) fev -558,80 
Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*) jan -483,10 Aluguel da Quadra futsal Sind Fumageiros (*)fev -360,00 
Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Telefonia Móvel Vivo (*) jan -839,92 Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*) fev -129,75 
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*) jan -14,51 Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Telefonia Móvel Vivo (*) fev -1.074,75 
NEWS TECHNOLOGY GRAFICA (*) jan -1.680,00 IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*) fev -12,76 
Portela Assessoria Contábil (*)jan -1.458,00 Portela Assessoria Contábil (*)fev -1.458,00 
DARF - IRRF-PF (*) dez -562,75 SERPRO - GRU - Consignação (*) fev -121,29 
Ajuda de custo e plantões da diretoria) todos (*) jan -200,00 DARF - IRRF-PF (*) jan -165,85 
DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed (*) dez -43,68 DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed (*) jan -21,84 
Férias (*)jan -2.738,26 Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) fev -150,00 
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) jan -150,00 GFIP/FGTS Guia recolh. (*) jan -211,60 
GFIP/FGTS Guia recolh. (*) dez -262,08 Despesas c/ viagens (*) fev -680,00 
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib jan -724,50 Passagem - Entrevôo Turismo (*) fev -2.713,26 
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais jan -377,85 Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib fev -935,04 
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais jan -556,57 Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais fev -271,93 
Mensalidade Sindical - funcion diversas dez -21,84 Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais fev -1.113,92 
Taxas de uso dos cartões de débito jan -19,80 Confraternização fev -167,10 
Correios jan -1.068,95 Taxas de uso dos cartões de débito fev -19,80 
Ajuda de custo e plantões da diretoria 32 jan -2.240,00 Ajuda de custo e plantões da diretoria 40 fev -2.800,00 

Combustível fev -60,00 

3.462,71 3 - Disponibilidades geradas no mês.................................................. 8.737,32

Invent. anterior Bens Móveis jan 92.541,87 Invent. anterior Bens Móveis fev 92.541,87
Bens adquiridos no mês jan 0,00 Bens adquiridos no mês fev 0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros jan 0,00 Benfeitorias imóveis de terceiros fev 0,00
Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87 Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87

Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)................. 94.976,05 Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)................. 98.438,76
Recebimentos em bancos 39.513,67 Recebimentos em bancos 39.350,50
* Pagamentos em bancos (on-line) -31.041,45 * Pagamentos em bancos (on-line) -25.305,39
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -5.009,51 Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -5.367,79

Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 98.438,76 Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 107.116,08

     DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL      DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 0,00 Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 16,30
Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00 Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 91.022,65 95.331,92 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 95.331,92 106.260,73
Fundo de reserva (Tesouraria) 3.953,40 3.106,84 Fundo de reserva (Tesouraria) 3.106,84 839,05
Total de recursos disponíveis......... 94.976,05 98.438,76 Total de recursos disponíveis......... 98.438,76 107.116,08
Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

>>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<

2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)...................................... 2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)......................................

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

JANEIRO FEVEREIRO

1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).................................... 1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)....................................

>>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<

3 - Disponibilidades geradas no mês..................................................

ATIVO IMOBILIZADO

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

ATIVO IMOBILIZADO
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2020 2020
     DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)      DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)

39.274,68 36.673,19
Contribuições líquidas cf. folha mar 39.193,93 Contribuições líquidas cf. folha abr 36.625,67
Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato mar 80,75 Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato abr 47,52

-51.089,51 -21.465,39
Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*)mar -4.955,21 Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*) abr -4.955,21 
Folha autônomos todos (*) fev -4.350,16 Folha autônomos todos (*) mar -5.516,42 
Aluguel das salas (*) mar -1.374,48 Aluguel das salas (*) abr -1.374,48 
FASUBRA contribuição (*) fev -1.947,56 FASUBRA contribuição (*) mar -1.829,28 
TIM - plano de dados (*) fev -125,02 GPS/INSS Guia recolh. (*) mar -2.548,48 
GPS/INSS Guia recolh. (*) fev -2.356,90 Auxilio Alimentação - Funcionário (*) abr -440,00 
Folha de pag func líquida (*) fev -1.801,28 Vale Transporte - funcionário (*) abr -563,20 
Auxilio Alimentação - Funcionário (*) mar -440,00 Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*) abr -161,20 
Vale Transporte - funcionário (*) mar -563,20 Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Telefonia Móvel Vivo (*) abr -1.079,97 
Aluguel da Quadra futsal Sind Fumageiros (*)mar -360,00 Assinatura Digital serasa (*) abr -229,00 
Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*) mar -108,85 IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*) abr -2,15 
Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Telefonia Móvel Vivo (*) mar -1.077,38 Portela Assessoria Contábil (*) abr -1.458,00 
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*) mar -31,94 DARF - IRRF-PF (*) mar -165,85 
Portela Assessoria Contábil (*) mar -1.458,00 DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed (*) mar -20,38 
SERPRO - GRU - Consignação (*) mar -2.464,50 Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) abr -150,00 
DARF - IRRF-PF (*) fev -165,85 Locaweb (*) abr -64,90 
DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed (*) fev -21,84 Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib abr -31,23 
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) mar -150,00 Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais abr -6,69 
GFIP/FGTS Guia recolh. (*) fev -328,53 Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais abr -237,10 
Juros (*) mar -25,06 MLB/ RJ contribuição abr -300,00 
GFIP/FGTS Rescisório (*)mar -9.173,04 E- Fácil Soluções Digitais certificado digital abr -200,00 
Rescisão (*)mar -7.160,70 Rio Gráfica abr -40,00 
Despesas c/ viagens (*) mar -1.360,00 Confraternização hugg abr -72,05 
Confraternização (*) mar -2.500,00 Taxas de uso dos cartões de débito abr -19,80 
Passagem - Entrevôo Turismo (*) mar -3.490,56 
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib mar -535,05 
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais mar -115,89 
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais mar -419,28 
Confraternização mar -599,43 
Taxas de uso dos cartões de débito mar -19,80 
Ajuda de custo e plantões da diretoria) 23 mar -1.610,00 

-11.814,83 15.207,80

Invent. anterior Bens Móveis mar 92.541,87 Invent. anterior Bens Móveis abr 92.541,87
Bens adquiridos no mês mar 0,00 Bens adquiridos no mês abr 0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros mar 0,00 Benfeitorias imóveis de terceiros abr 0,00
Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87 Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87

107.116,25 Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)................. 95.301,25
Recebimentos em bancos 39.274,68 Recebimentos em bancos 36.673,19
* Pagamentos em bancos (on-line) -47.790,06 * Pagamentos em bancos (on-line) -20.558,52
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -3.299,45 Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -906,87

Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 95.301,42 Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 110.509,05

     DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL      DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 16,30 0,00 Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 40,00
Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00 Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 106.260,73 93.761,65 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 93.761,65 109.836,32
Fundo de reserva (Tesouraria) 839,05 1.539,60 Fundo de reserva (Tesouraria) 1.539,60 632,73
Total de recursos disponíveis......... 107.116,08 95.301,25 Total de recursos disponíveis......... 95.301,25 110.509,05
Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).................

>>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<< >>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)...................................... 2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)......................................

3 - Disponibilidades geradas no mês.................................................. 3 - Disponibilidades geradas no mês..................................................

ATIVO IMOBILIZADO ATIVO IMOBILIZADO

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

MARÇO ABRIL

1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).................................... 1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)....................................
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2020 2020
     DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)      DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)

36.506,73 36.443,74
Contribibuições líquidas cf. demonstrativo mai 38.697,20 Contribibuições líquidas cf. demonstrativo jun 38.614,48
( -) SERPRO – Taxa s/ mensalidade cf. demonstrativo mai -2.250,27 ( -) SERPRO – Taxa s/ mensalidade cf. demonstrativo jun -2.317,93
Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato mai 59,80 Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato jun 147,19

-24.139,84 -22.520,21
Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*) mai -4.955,21 Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*) jun -4.955,21 
Folha autônomos todos (*) abr -4.350,16 Folha autônomos todos (*) mai -4.350,16 
Aluguel das salas (*) mai -1.374,48 Aluguel das salas (*) jun -1.374,48 
FASUBRA contribuição (*) abr -1.822,34 FASUBRA contribuição (*) mai -1.820,11 
GPS/INSS Guia recolh. (*) abr -2.250,02 GPS/INSS Guia recolh. (*) mai -1.911,50 
SERPRO - GRU - Consignação (*) mai -121,81 Portela Assessoria Contábil (*)jun -2.916,00 
TIM - celulares corporativos (*) abr -445,27 TIM - celulares corporativos (*) mai -125,02 
Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*) mai -108,85 Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*) jun -108,85 
Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros (*) mai -1.080,26 Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros (*) jun -984,86 
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*) mai -48,38 IOF retido p/BB S/A- aplicação (*) jun -1,81 
Ressarcimento ex associado (*) mai -166,46 IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*) jun -13,84 
Multas e Juros (*) mai -7,09 DARF - IRRF-PF (*) mai -165,85 
Passagem - Entrevôo Turismo (*) mai -2.658,94 Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) jun -150,00 
DARF - IRRF-PF (*) abr -165,85 Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib jun -114,62 
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) mai -150,00 Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais jun -77,37 
Locaweb (*) mai -377,69 Folha autônomos todos mai -971,88 
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib mai -284,46 Eventos Sindicais jun -1.560,00 
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais mai -76,01 Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais jun -138,85 
Folha autônomos todos abr -1.943,76 Combustível jun -60,00 
Auxilio Alimentação - Funcionário mai -440,00 Ajuda de custo e plantões da diretoria) todos jun -700,00 
Vale Transporte - funcionário mai -563,00 Taxas de uso dos cartões de débito jun -19,80 
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais mai -100,00 
Ajuda de custo e plantões da diretoria) todos mai -630,00 
Taxas de uso dos cartões de débito mai -19,80 

12.366,89 13.923,53

Invent. anterior Bens Móveis mai 92.541,87 Invent. anterior Bens Móveis jun 92.541,87
Bens adquiridos no mês mai 0,00 Bens adquiridos no mês jun 0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros mai 0,00 Benfeitorias imóveis de terceiros jun 0,00
Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87 Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87

Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)................. 110.509,05 122.875,94
Recebimentos em bancos 36.506,73 Recebimentos em bancos 36.443,74
* Pagamentos em bancos (on-line) -20.082,81 * Pagamentos em bancos (on-line) -18.877,69
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -4.057,03 Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -3.642,52

Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 122.875,94 Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 136.799,47

     DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL      DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 40,00 0,00 Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 0,00
Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00 Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 109.836,32 121.300,24 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 121.300,24 18.759,86
Fundo de reserva (Tesouraria) 632,73 1.575,70 Aplic. Financeira- D-I Premium - BB 0,00 90.083,75

Aplic. Financeira- CDB D-I – BB 0,00 27.022,68
Fundo de reserva (Tesouraria) 1.575,70 933,18

Total de recursos disponíveis......... 110.509,05 122.875,94 Total de recursos disponíveis......... 122.875,94 136.799,47
Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

JUNHO

3 - Disponibilidades geradas no mês..................................................

ATIVO IMOBILIZADO

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).................

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

>>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<< >>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

3 - Disponibilidades geradas no mês..................................................

ATIVO IMOBILIZADO

1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)....................................

2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)......................................

1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)....................................

2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)......................................

MAIO
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2020 2020
     DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)      DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)

36.975,10 35.578,75
Contribibuições líquidas cf. demonstrativo jul 38.251,62 Contribuições líquidas cf. demonstrativo ago 38.613,70
( -) SERPRO – Taxa s/ mensalidade cf. demonstrativo jul -1.909,84 SERPRO – Taxa s/ mensalidade cf. demonstrativo ago -2.728,28
Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato jul 633,32 Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato ago -306,67

-23.327,00 -17.331,46
Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*) jun -4.955,21 Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*) jul -4.955,21 
Folha autônomos todos (*) jul -4.350,16 Folha autônomos todos (*) jul -4.350,16 
Aluguel das salas (*) jul -1.374,48 Aluguel das salas (*) jul -1.374,00 
FASUBRA contribuição (*) jul -1.809,08 FASUBRA contribuição (*) ago -1.792,27 
GPS/INSS Guia recolh. (*) jun -1.572,98 GPS/INSS Guia recolh. (*) ago -1.572,98 
NEWS TECHNOLOGY (*) jul -1.500,00 Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*) ago -108,85 
Portela Assessoria Contábil (*) jul -2.916,00 Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros (*) ago -101,40 
TIM - celulares corporativos (*) jul -141,02 IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*) ago -0,21 
Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*) jul -108,85 DARF - IRRF-PF (*) jul -165,85 
Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros (*) jul -1.038,26 CASTOR WEB (*) ago -200,00 
IOF retido p/BB S/A- aplicação (*) jul -1,14 Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib ago -125,07 
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*) jul -2,24 Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais ago -670,84 
DARF - IRRF-PF (*) jun -165,85 Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais ago -257,88 
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib jul -167,44 Combustível ago -326,74 
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais jul -244,10 Ajuda de custo e plantões da diretoria) todos ago -1.330,00 
Correios jul -1.651,65 
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais jul -607,84 
Combustível jul -51,00 
Ajuda de custo e plantões da diretoria) todos jul -630,00 
Taxas de uso dos cartões de débito jul -39,70 

13.648,10 18.247,29

Invent. anterior Bens Móveis jul 92.541,87 Invent. anterior Bens Móveis ago 92.541,87
Bens adquiridos no mês jul 0,00 Bens adquiridos no mês ago 0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros jul 0,00 Benfeitorias imóveis de terceiros ago 0,00
Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87 Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87

Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)................. 136.799,47 150.447,57
Recebimentos em bancos 36.975,10 Recebimentos em bancos 35.578,75
* Pagamentos em bancos (on-line) -19.935,27 * Pagamentos em bancos (on-line) -14.620,93
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -3.391,73 Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -2.910,53

Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 150.447,57 Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 168.494,86

     DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL      DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 0,00 Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 0,00
Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00 Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 18.759,86 5.936,86 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 5.936,86 26.204,51
Aplic. Financeira- D-I Premium - BB 90.083,75 90.266,98 Aplic. Financeira- D-I Premium - BB 90.266,98 90.401,49
Aplic. Financeira- CDB D-I – BB 27.022,68 0,00 Aplic. Financeira- CDB D-I – BB 0,00 0,00
Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO 0,00 50.430,73 Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO 50.430,73 49.986,39
Fundo de reserva (Tesouraria) 933,18 3.813,00 Fundo de reserva (Tesouraria) 3.813,00 2.102,47
Total de recursos disponíveis......... 136.799,47 150.447,57 Total de recursos disponíveis......... 150.447,57 168.694,86
Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).................

>>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<< >>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<

2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)...................................... 2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)......................................

3 - Disponibilidades geradas no mês.................................................. 3 - Disponibilidades geradas no mês..................................................

ATIVO IMOBILIZADO ATIVO IMOBILIZADO

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

JULHO AGOSTO

1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).................................... 1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)....................................
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2020 2020
     DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)      DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)

35.859,42 36.081,05
Contribuições líquidas cf. demonstrativo set 38.544,97 Contribuições líquidas cf. folha out 38.579,18
(-) SERPRO – Taxa s/ mensalidade cf. demonstrativo set -2.310,72 (-) SERPRO – Taxa s/ mensalidade cf. demonstrativo out -2.440,41
Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato set -374,83 Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato out -57,72

-20.144,09 -22.792,68
Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*) ago -4.955,21 Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*)set -4.955,21 
Folha autônomos todos (*) set -4.350,16 Folha autônomos todos (*)set -4.350,16 
Portela Assessoria Contábil (*) set -1.458,00 Portela Assessoria Contábil (*)out -1.458,00 
Aluguel das salas (*) set -1.374,48 Aluguel das salas (*)out -1.374,48 
GPS/INSS Guia recolh. (*) ago -1.572,98 GPS/INSS Guia recolh. (*)set -1.572,98 
Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*) set -144,10 Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*)out -196,45 
TIM - celulares corporativos (*) set -294,40 FASUBRA contribuição (*)out -3.616,65 
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) set -310,00 TIM - celulares corporativos (*)out -151,69 
Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros (*) set -2.090,12 Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*)out -150,00 
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*) ago -0,78 Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros (*)out -1.017,42 
DARF - IRRF-PF (*) ago -165,85 IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*)out -0,26 
CASTOR WEB (*) set -204,56 Cleidy gabry – Devolução de mensalidades (*)out -987,84 
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib set -138,97 Carmem Lucia – Devolução de mensalidades (*)out -416,15 
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais set -742,88 CASTOR WEB (*)out -200,00 
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais set -147,75 Taxas de uso dos cartões de débito (*)out -19,90 
Doações set -600,00 DARF - IRRF-PF (*)set -165,85 
Cartório set -683,85 Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib out -203,00 
Ajuda de custo e plantões da diretoria) todos set -910,00 Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais out -575,77 

Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais out -120,87 
Ajuda de custo e plantões da diretoria) todos out -1.260,00 

15.715,33 13.288,37

Invent. anterior Bens Móveis set 92.541,87 Invent. anterior Bens Móveis out 92.541,87
Bens adquiridos no mês set 0,00 Bens adquiridos no mês out 0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros set 0,00 Benfeitorias imóveis de terceiros out 0,00
Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87 Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87

Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)................. 168.694,86 184.410,19
Recebimentos em bancos 35.859,42 Recebimentos em bancos 36.081,05
* Pagamentos em bancos (on-line) -16.920,64 * Pagamentos em bancos (on-line) -20.633,04
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -3.223,45 Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -2.159,64

Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 184.410,19 Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 197.698,56

     DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL      DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 0,00 Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 0,00
Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00 Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 26.204,51 40.021,34 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 40.021,34 50.532,53
Aplic. Financeira- D-I Premium - BB 90.401,49 90.378,53 Aplic. Financeira- D-I Premium - BB 90.378,53 90.494,06
Aplic. Financeira- CDB D-I – BB 0,00 0,00 Aplic. Financeira- CDB D-I – BB 0,00 0,00
Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO 49.986,39 49.631,30 Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO 49.631,30 49.452,59
Fundo de reserva (Tesouraria) 2.102,47 4.379,02 Fundo de reserva (Tesouraria) 4.379,02 7.219,38
Total de recursos disponíveis......... 168.694,86 184.410,19 Total de recursos disponíveis......... 184.410,19 197.698,56
Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).................

>>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<< >>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<

2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)...................................... 2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)......................................

3 - Disponibilidades geradas no mês.................................................. 3 - Disponibilidades geradas no mês..................................................

ATIVO IMOBILIZADO ATIVO IMOBILIZADO

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

SETEMBRO OUTUBRO

1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).................................... 1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)....................................
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2020
     DESCRIÇÃO COMPLEMENTO MÊS/REF VALOR (R$)

36.433,15
Contribuições cf. demonstrativo nov 38.421,79
(-) SERPRO – Taxa s/ mensalidade cf. demonstrativo nov -2.248,81
Rendimentos de aplicações financeiras cf. extrato nov 260,17

-20.079,90
Assessoria Jurídica Escr Bauly Matos (*)out -4.955,21 
Folha autônomos todos (*)out -4.350,16 
Portela Assessoria Contábil (*)nov -1.458,00 
Aluguel das salas (*)nov -1.374,48 
GPS/INSS Guia recolh. (*)out -1.572,98 
Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso (*)nov -144,10 
FASUBRA contribuição (*)nov -1.808,65 
TIM - celulares corporativos (*)nov -235,12 
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*)nov -150,00 
Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros (*)nov -1.077,56 
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação  (*)nov -93,78 
Despesa c/ transporte e Alimentação. (*)nov -1.000,00 
CASTOR WEB (*)nov -200,00 
DARF - IRRF-PF (*)out -165,85 
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib nov -70,32 
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais nov -397,79 
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais nov -115,90 
Ajuda de custo e plantões da diretoria) todos nov -910,00 

16.353,25

Invent. anterior Bens Móveis nov 92.541,87
Bens adquiridos no mês nov 0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros nov 0,00
Saldo do  inventário ................................................................................. 92.541,87

Saldo do mês anterior  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)................. 197.698,56
Recebimentos em bancos 36.433,15
* Pagamentos em bancos (on-line) -18.585,89
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) -1.494,01

Saldo do mês atual  (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)....................... 214.051,81

     DESCRIÇÃO SD. INICIAL SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 0,00
Bancos C/Corrente - CEF 0,00 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 50.532,53 68.217,22
Aplic. Financeira- D-I Premium - BB 90.494,06 90.516,24
Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO 49.452,59 49.592,98
Fundo de reserva (Tesouraria) 7.219,38 5.725,37
Total de recursos disponíveis......... 197.698,56 214.051,81
Assinaram:  Wilson/Vagner/Sheila (pela CG),             Daniel/Marcio (p/CAF),         
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

ATIVO IMOBILIZADO

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

>>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO 
EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO

Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

NOVEMBRO

1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)....................................

2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)......................................

3 - Disponibilidades geradas no mês..................................................

Ofício-Circular DGPA nº 01 / 2020
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020

Assunto: Recesso de final de ano 2020.
Às Unidades administrativas, acadêmicas e pedagógicas da UNIRIO.

Prezados Gestores,
Informamos que conforme disposto na Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 
22.899, de 28 de outubro de 2020 (publicada no Diário Oficial da União 
em 29/10/2020), do Ministério da Economia, foram dadas orientações 
para o funcionamento dos setores e unidades de trabalho nos períodos de 
21 a 24 de dezembro de 2020 e 28 a 31 de dezembro de 2020, em virtude 
das comemorações das festas de Natal e Ano Novo. A orientação é para 
que haja revezamento dos servidores nos dois períodos comemorativos, 
preservando os serviços essenciais, em especial o atendimento ao públi-
co. Segundo a Portaria nº 679, de 30 de dezembro de 2019, do Ministério 
da Economia, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020 (véspera de Natal 
e Ano Novo,  respectivamente), foi estabelecido ponto facultativo após 
às 14 horas.
O recesso deverá ser compensado mediante a antecipação do início da 
jornada de trabalho ou de seu postergamento em 2 (duas) horas diárias, 
respeitado o horário de funcionamento do setor ou unidade e garantido 
que na permanência para além da jornada o servidor efetivamente exerça 
as atividades de sua competência, observando o disposto no § 2º do art. 
1º da Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 22.899, de 28 de outubro de 2020, 

a saber:
O total de horas a serem compensadas varia de acordo com a jornada e o 
horário de trabalho de cada servidor, e o controle de seu cumprimento é 
de responsabilidade da chefia imediata do mesmo, devendo ser informa-
do na Folha e Relatório de Frequência, sob pena de desconto na remune-
ração das horas não trabalhadas.
Pedimos a V. Sas. que seja dada ampla divulgação ao disposto acima aos 
servidores que estejam sob sua gerência.

Ronaldo de Oliveira Santos
Diretor de Gestão de Processos Administrativos

Fonte: texto de Graziella Felix - PROGEPE, disponível em: http://www.unirio.br/progepe/
progepe-divulga-oficio-circular-sobre-recesso-de-final-de-ano-2020

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE, por meio da Di-
retoria de Gestão de Processos Administrativos - DGPA, publicou  o 
Ofício-Circular DGPA nº 01/2020, de 14 de dezembro de 2020, que 
trata do Recesso de final de ano 2020.

PROGEPE divulga Ofício-Circular sobre Recesso de 
Final de Ano 2020

§ 2º O recesso deverá ser compensado na forma do inciso II do art. 44 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e da Instrução Normativa SGP/
ME nº 2, de 12 de setembro de 2018, contado o prazo para a compensação 
das horas não 

 da seguinte forma:
I - para os agentes públicos que exercem as suas atividades presencial-
mente, a compensação começará a ser contada a partir da data de pu-
blicação desta Portaria, com término em 31 de maio de 2021;
II - para os agentes públicos que estão participando do Programa de Gestão, 
o recesso deverá ser compensado na forma do §3º do art. 13 da Instrução 
Normativa SGP/ME nº 65, de 30 de julho de 2020, a partir da data de publi-
cação desta Portaria, com término em 31 de maio de 2021;e
III - para os agentes públicos que estão em trabalho remoto na data 
de publicação desta portaria, por força de medidas de proteção para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente da COVID-19, o recesso deverá ser compensado 
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Em 2020, com o início da pande-
mia, o mundo parou e ficou sem 
norte quanto ao que se fazer. A Di-
reção Colegiada da ASUNIRIO não 
se omitiu em momento algum ou 
deixou de atuar e cumprir com suas 
responsabilidades perante seus Asso-
ciados, apenas precisamos de alguns 
dias no início para nos adaptarmos a 
atual realidade em época de pande-
mia, o “novo normal”. 
Tanto assim foi que no dia 13 de mar-
ço deste ano enviamos ofício ao rei-
tor para sabermos a posição da UNI-
RIO quanto as atividades presenciais 
diante da COVID-19. Em abril es-
tivemos apoiando as demandas dos 
servidores RJU do Laboratório Cen-
tral do HUGG pela falta de medidas 
saneadoras por parte da PROGEPE e 
encaminhamos documentos à Reito-
ria. Ainda em abril enviamos ofícios 
ao Reitor e à PROGEPE denunciando 
abuso de autoridade do ex-diretor do 
HUGG demonstrando o engajamento 
que sempre nos norteou e o confron-
tamento em defesa de nossos Asso-
ciados que sempre existiu. Entramos 
em julho e setembro com ações judi-
ciais contra a IN 28 e para a conces-
são de insalubridade em grau máxi-
mo aos servidores, anseios de nossos 
Associados que demandaram tempo, 
dedicação e organização visto que re-
uniões presencias estavam proibidos. 
Temos um histórico de lutas a favor 
da categoria e da democracia. Neste 
ano estamos comemorando 35 anos 
de existência, de resistência ao arbí-
trio, ao racismo, ao machismo entre 
outras chagas do mundo. Estamos 
dando continuidade aos infinitos 
esforços de companheiros que nos 
deixaram um legado de um mundo 
melhor e nos cabe ir em frente junto 
às novas gerações que surgem e ha-
verão de manter de pé a história de 
um sindicalismo combativo e huma-
nitário. Erros, acertos, concordân-
cias e discordâncias administrativas 
fazem parte desse mundo capitalista 
que nos dividem em classes. 
A Coordenação Geral da ASUNI-
RIO tem posição estratégica diante 
da associação e a ela foi outorgada, 
por nosso estatuto, várias responsabi-
lidades, dentre elas, a de administrar 
a associação. Assim, a fim de dar es-
clarecimentos aos nossos associados, 
após alguns questionamentos feitos 
na nossa última assembleia, no epi-
sódio do funcionário que pediu para 

ser desligado da ASUNIRIO, foi 
dado ciência por esse funcionário à 
Coordenação Geral de sua vontade, 
(destacamos que a CG a época era 
constituída por 3 coordenadores, sen-
do dois homens e uma mulher, dois 
do HUGG e um da Reitoria) que se 
reuniram e decidiram pela tempesti-
vidade e pelo atendimento ao solici-
tado por esse funcionário. Foi dado 
ciência a um dos Coordenadores de 
Administração e Finanças e a um 
Coordenador Jurídico e de Relações 
de Trabalho além de ser consultado 
a Assessoria Contábil, contratada 
pela ASUNIRIO para administrar o 
pessoal e assessorar a Direção nos 
quesitos contábeis e de pessoal. Em 
nenhum momento se descumpriu re-
gras, apenas não se colocou o assun-
to aos demais coordenadores por ser 
este assunto de cunho administrativo, 
apesar de se ter a concordância entre 
todos os Coordenadores de se deba-
ter o encerramento, a renovação e a 
adição de contratos via colegiado da 
Direção Executiva. 
No último contrato que a Direto-
ria Executiva discutiu, em reunião 
colegiada, todos os coordenadores 
tiveram acesso ao documento que, 
mesmo sem oferecer um tempo mais 
espaçado de leitura, houve viabilida-
de para tal discussão sem que hou-
vesse multa contratual, caso o Cole-
giado decidisse pela não renovação. 
Isso não credencia a ninguém colocar 
a direção da ASUNIRIO como auto-
ritária, machista, ou algo que a isso 
se assemelhe. É tentar desacreditar 
nossa história ao longo dos anos por 
desconhecimento ou até por má-fé. 
Para aqueles que não querem enxer-
gar nossa luta reivindicatória pela 
valorização das mulheres, basta ver 
que a busca da paridade em todos os 
fóruns é uma constante na história da 
ASUNIRIO. 
Nossa composição da Diretoria Exe-
cutiva, até a saída das ex-coordena-
doras, era de 9 coordenadoras e 08 
coordenadores titulares.  Historica-
mente a ASUNIRIO sempre valori-
zou as mulheres, desde seu início até 
os dias atuais, com destaque para a 
primeira presidente da ASUNRIO 
que se chama Abigail, mulher de gar-
ra, de grande competência, que nos 
presidiu brilhantemente e hoje é apo-
sentada pela UNIRIO. 
A criação de grupo de WhatsApp da 
Direção Colegiada tem o objetivo 
de apoiar a Coordenação Geral, o 

jurídico e as finanças de preparar os 
demais coordenadores, que em sua 
maioria possuíam uma carga de tra-
balho pesada e estressante, principal-
mente dentro do HUGG, a estarem a 
par dos assuntos a serem pautados em 
reunião colegiada. As questões técni-
cas e administrativas que envolvem 
contratos dos funcionários sempre 
foram analisadas pelo nosso quadro 
jurídico, o que nos garante assentar 
nossas ações em bases legais. 
A direção da ASUNIRIO respeita as 
decisões individuais e coletivas de 
suas Ex-Coordenadoras e de seus As-
sociados.
A colocação feita por alguns presen-
tes na assembleia de que a ASUNI-
RIO é inábil ou despreparada poli-
ticamente revela desconhecimento 
e oportunismo e, com isso, tentam 
angariar capital político se aprovei-
tando da atual conjuntura pela qual 
passamos. 
Acreditamos também que os festejos 
são partes importantes de nossas vi-
das, mas, no atual momento, confor-
me proposta aprovada em assembleia 
e já publicizada nas mídias pela Dire-
ção Colegiada da ASUNIRIO, o me-
lhor a fazer é nos cuidarmos. Nosso 

maior brinde atualmente é a saúde e a 
vida de todos. Vamos debater a con-
fraternização de 2020 quando tiver-
mos a certeza de que nossa saúde não 
corre mais riscos como atualmente. 
Pensar assim não deveria levar asso-
ciados e ou coordenadores a desligar-
-se de nenhuma entidade sindical. 
Conforme foi dito na assembleia, 
precisamos melhorar a formação po-
lítica da categoria, de todos os servi-
dores públicos da UNIRIO. 

ASUNIRIO FORTE! SEMPRE!

Nos colocando à disposição para de-
mais esclarecimentos, como sempre 
estivemos, indicamos ao associado 
os nossos canais para realizarem seus 
contatos sempre que quiserem: 
Site: www.asunirio.org.br 
e-mail: asunirio@asunirio.org.br 
Facebook: https://pt-br.facebook.
com/asunirio/ 
WhatsApp 21 98000 0209
ou pelo link: https://api.whatsapp.
com/send?phone=5521980000209

Coordenação Colegiada da ASUNI-
RIO.

Às 16h do dia 23 de novembro 
de 2020 a ASUNIRIO participou 
da primeira reunião virtual da Co-
missão de Avaliação do Calendário 
Emergencial. Participaram deste 
evento os professores, Agostinho 
Ascenção - Decania CCBS (presi-
dente), Nilton José - Decania CCH, 
Sidney Cunha - Decania CCET, 
Ângelo Telesforo - PROGRAD 
e Wilson Mendes - ASUNIRO. 
O Professor Agostinho abriu a 
reunião dando voz ao Professor 
Nilton que analisou item a item o 
relatório do Ensino Remoto para 
saber o que foi realizado ou não 
nos diversos setores da universi-
dade para que possamos nos infor-
mar e sabermos o que fazer. O Pro-
fessor Nilton se responsabilizou 
em produzir uma planilha conten-
do um conjunto de ações a serem 
realizadas, acompanhadas pela 
Comissão que deverá saber que 
instâncias são responsáveis por 

essas demandas. As ações estão 
classificadas em geral e específi-
cas. Foi pensado a possibilidade 
da comissão realizar questionário 
específico para os setores e adap-
tação de normativas a serem le-
vadas às Pró-Reitorias e Reitoria. 
De acordo com o Professor Agos-
tinho, a ideia deste trabalho é sa-
ber onde está havendo problemas e 
comunicar aos órgaõs superiores.
A ASUNIRIO entende que as 
orientações recomendadas pelos 
GTs devem ser levadas a cabo, 
inclusive a triagem sorológica, 
sendo ofertada para os servidores 
e terceirizados em trabalho pre-
sencial, ato essencial dentro das 
unidades da UNIRIO, o que, até 
o momento, não foram realizados. 
Por fim a ideia é saber até onde estão 
sendo respeitadas pela administra-
ção as recomendações aprovadas 
nos Conselhos e de acordo com o 
que vige nas legislações de com-
bate concernentes à COVID-19.

ASUNIRIO e a Comissão de Avaliação 
do Calendário Emergencial

Prezados Associados da ASUNIRIO!
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ASUNIRIO SE REUNE COM A DIREÇÃO DO HUGG PARA DISCUTIR SITUAÇÃO 
DOS TAES CEDIDOS A EBSERH

No dia 15 de outubro de 2020 
reuniram-se no prédio da Superin-
tendência do HUGG, Servidores 
das enfermarias, Direção Executi-
va da ASUNIRIO e o Superinten-
dente do Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle (HUGG), João 
Marcelo Ramalho Alves. Estive-
ram presentes as servidoras Jaque-
line, Márcia, Célia, Lindonoura 
(lotadas no HUGG) e pela ASU-
NIRIO os Coordenadores Antônio 
Luis e Wilson Mendes e as Ex-
-Coordenadoras Louyze, Selma 
e Nancy. Entre os itens de pauta 
foram discutidas demandas como 
o ponto facultativo. Deste tópico, 
recebemos do Superintendente 
a seguinte explicação: “Cabe ao 
dirigente máximo da instituição 
consentir ou não, de acordo com 
a lei, o ponto facultativo. Contu-
do, existe a portaria nº 679 de 30 
de dezembro de 2019 que em seu 
art.1º estabelece os dias de ponto 
facultativo no ano de 2020, para 
cumprimento pelos órgãos e en-
tidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fun-
dacional do Poder Executivo, sem 
prejuízo da prestação dos serviços 
considerados essenciais.” 
Pois bem. O Superintendente ba-
seou-se no fator essencialidade 
nesse momento de Pandemia e a 
falta de funcionários nos quadros 
da instituição para regrar essa rei-
vindicação que não foi aceita pelo 
mesmo. Apresentamos também as 
seguintes pautas: Chefia RJU para 
servidores; Escolha das chefias 
de serviço através de voto pelos 

seus pares; Candidatos à Chefias 
têm que apresentar propostas de 
trabalho, destacando em verdade, 
os que clamam por um ambiente 
de relações democráticas dentro 
do hospital. Todas essas pautas 
foram ignorados pelo Superinten-
dente, pois ele interviu abordan-
do um contexto apelativo no qual 
diz que não temos condições de 
funcionar como antes e, segundo 
ele, “entrou aqui é Gaffrée”. Disse 
ainda que precisamos nos adaptar 
à modernidade e o sistema no qual 
estavamos funcionando  acabou, 
pois era engessado. 
O fato é que os diversos governos 
passados, que vieram após a dita 
“abertura democrática” foram re-
duzindo a máquina pública, inje-
tando menos recursos para a Saú-
de e a Educação onde tentam nos 
convencer que são gastos públicos 
e não investimentos sociais. 
O que passamos hoje com esse 
quadro de privatizações, terceiri-
zações e entrega de patrimônio, 
como foi o caso da criação da 
EBSERH, leva os gestores das 
universidades e chefias a se cala-
rem por conveniência e atacarem 
o servidor público o colocando 
como o vilão do não desenvolvi-
mento e modernidade do país.
Quando o Superintendente foi 
perguntado se somos cedidos à 
EBSERH, ele não explicou a con-
tento. Informou que o contrato de 
gestão celebrado entre a UNIRIO 
e essa empresa celetista, no dia 
18 de agosto de 2015, regida na 
Cláusula Quinta onde informa que 
compete à contratante fornecer à 

contratada relação dos servidores 
públicos efetivos a serem cedidos. 
Sabemos muito bem que esse con-
trato contraria a maioria da co-
munidade universitária e que são 
esses servidores cedidos para as 
funções administrativas da EBE-
SERH, que fazem parte de uma 
minoria, hoje, seguem maltra-
tando os seus pares RJU em prol 
de um salário acumulado que re-
cebem mensalmente. Esses não 
querem lembrar de suas origens 
e a quem devem servir. Contudo, 
o Superintendente deixou trans-
parecer que, para além do que 
podemos encontrar no portal do 
HUGG/EBSERH, o que preci-
sarmos em termos de documen-
tos podemos ter acesso junto a 
Diretoria do HUGG/EBSERH. A 
Direção Executiva da ASUNIRIO 
reivindicará os anexos que não es-
tamos encontrando nas páginas do 
HUGG/EBSERH e também saber 
que outros documentos existem 
relativos ao contrato celebrado 
entre as partes.
Foram preciosas as colocações do 
grupo ao concordarem que aqui 
dentro do HU devemos ser todos 
uma só unidade em prol do bem 
servir à instituição onde deixaram 
bem evidente as diferenças de tra-
tamento de chefias despreparadas 
em relação aos servidores RJU, 
através de coações, perseguições, 
maus tratos e outras dissimula-
ções recorrentes hoje no HUGG/
EBSERH.
No caso da insalubridade o Su-
perintendente remete o problema 
ao Setor Médico do Trabalho que, 

segundo ele, atua sob as ordens de 
Brasília. 
Nesse momento destacamos uma 
questão ainda maior: Pode a uni-
versidade ficar dependente de 
realizar laudos devido a não ter 
os instrumentos de trabalho em 
mãos? É o que acontece há mais 
de um ano e a UNIRIO não resol-
ve esse problema. Também é fato 
que com a COVID, o que era ruim 
ficou pior. Lamentável, o Superin-
tendente do HUGG/EBSERH não 
esboçou maior preocupação com 
a questão social, no caso da não 
oferta da testagem sorológica do 
COVID-19 para todos servidores, 
terceirizados e estudantes lotados 
no HUGG/EBSERH, visto que foi 
aprovado no plano de continuida-
de de atividades acadêmicas e ad-
ministrativas dentro dos CONSE-
LHOS UNIVERSITÁRIOS. 
Em resposta, o Superintenden-
teinforma que somente o pessoal 
do Hospital terá essa oportunida-
de porque não há recursos finan-
ceiros sendo os testes muito caros. 
Também afirmou que a UNIRIO 
não tem dinheiro para essa tarefa, 
deixando claro que essa é a mes-
ma opinião do Reitor da UNIRIO. 
Ao Reitor iremos e cobraremos 
os motivos pelos quais o mesmo 
não vem cumprindo com o que foi 
aprovado nos debates do CON-
SUNI e CONSEPE. 
Diante deste quadro de carências 
precisamos e devemos ir em fren-
te e exigir o que nos é de direito: 
respeito e dignidade no trabalho.

Direção Executiva da ASUNIRIO
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ADIAMENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA ASUNIRIO
Em virtude da Pandemia de CO-
VID-19 que assola o mundo e conse-
quentemente a todos nós, brasileiras 
e brasileiros, já contabilizadas mais 
de 180 mil mortes em nosso país, in-
formamos a todas e todos associados 
da ASUNIRIO o adiamento do nos-
so evento festivo deste final de ano.
Em todo mundo várias festas tra-
dicionais estão sendo adiadas e/
ou canceladas devido a Pandemia 
que já ceifou mais de 1 milhão 
de vidas, o Brasil, infelizmente 
é um dos líderes nesse campeo-
nato de vítimas da COVID-19.
Nos Conselhos Superiores da UNI-
RIO nos posicionamos pela apro-
vação do Plano de Atividades Aca-
dêmicas e Administrativas para o 
período de excepcionalidade em 
virtude da Pandemia de COVID-19 
conforme o relatório integrado dos 
Grupos de Trabalho, Reordena-
mento Social, Acadêmicas e Peda-

gógicas e Governança que tiveram 
suas recomendações aprovadas. 
Concomitante a isso, ASUNI-
RIO entre essas medidas aprovou:
- A manutenção das medidas de 
higienização e isolamento social, 
considerando as determinações dos 
órgãos competentes, em especial o 
Ministério da Saúde, a Secretaria 
Estadual de Saúde do Rio de Janei-
ro e a Secretaria Municipal de Saú-
de da Prefeitura do Rio de Janeiro;
-A manutenção de todas as ativi-
dades administrativas e acadêmi-
cas por meio remoto, por tempo 
indeterminado ou até que, seja 
confirmada pelos órgãos compe-
tentes as condições de biossegu-
rança no ambiente de trabalho;
-Que no caso de necessidade de rea-
lização de alguma atividade presen-
cial sejam levantadas em considera-
ção as condições de saúde física e 
mental das pessoas, distanciamento 
entre indivíduos nos diferentes se-

tores, os equipamentos necessários 
(EPIs), a reorganização e higieni-
zação dos ambientes de trabalho.
Informamos a todos que, em Assem-
bleia virtual da categoria realizada 
no dia vinte e quatro de setembro 
deste ano foi aprovada a proposta 
na qual, refutamos veementemente 
o retorno ao trabalho presencial sem 
que sejam garantidas as condições 
de saúde e vida dos trabalhadores 
da UNIRIO e a ASUNIRIO ficou 
com a incumbência de verbalizar 
essa deliberação da categoria por 
ofício ao reitor, tarefa realizada no 
dia 29 de setembro passado através 
do ofício ASUNRIO nº18/2020.
Também, visando o lado da seguran-
ça à saúde das pessoas com quem vi-
venciamos o cotidiano, lembramos 
que, em nossas festas comparecem 
muitos idosos, possivelmente eles 
não poderiam desfrutar desse mo-
mento de lazer devido a pandemia. 
O mais preocupante é que devemos 

levar em conta os alertas da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) 
com relação a ocorrência de ondas e 
surtos recorrentes atualmente e prin-
cipalmente na Europa onde aumenta 
a cada dia os casos de COVID-19.
Diante do exposto, manifestamos 
aqui nossa responsabilidade em de-
fender vidas dentro de um quadro 
dantesco pelo qual o mundo vem 
passando e não seremos nós, insa-
nos em desconhecer a gravidade do 
momento perante esta peste devas-
tadora do século 21. Enquanto não 
houver as vacinas ANTI-COVID, 
que hoje estão sendo testadas nos 
grandes centros mundiais, a vida de 
todos nós está à deriva e todo cui-
dado é pouco. Pedimos a compreen-
são de todos associados neste nosso 
posicionamento humano e respon-
sável, entendendo que a ASUNI-
RIO poderá voltar a realizar seus 
eventos quando tivermos a certeza 
de que nossas vidas estarão seguras.

No dia 05 de novembro de 
2020 a ASUNIRIO recebeu con-
vite da PROGEPE para partici-
par de uma reunião virtual que 
ocorreu no dia 12 desse mesmo 
mês. Estavam presentes nes-
sa reunião os representantes da 
ADUNIRIO (Professor Bruno), 
da CIS (Servidora Sílvia Hele-
na), da PROPLAN (Servidora 
Daniele), da PROGEPE (Ser-
vidor Teodoro) e do DAA (Pro-
fessor Victor). A pauta principal 
foi conhecer a Instrução Norma-
tiva nº 65 e pensar em conjunto 
numa proposta de como proce-
der na UNIRIO, quanto a possi-
bilidade ou não de implementa-
ção desse programa de gestão.
Ao iniciar a reunião o Pró-Reitor 
de Gestão de Pessoas, Professor 
Daniel Aragão, disse que na sua 
totalidade a IN 65 não é positiva 
e entende que o governo, através 
desse instrumento, procura es-
trategicamente organizar as uni-
versidades federais dentro do seu 
ponto de vista econômico. Falou 
que é importante a coletividade 
conhecer esse instrumento para 

poder se posicionar. Explicou que 
a PROGEPE tem recebido per-
guntas de servidores da UNIRIO 
quanto a possibilidade de exerce-
rem o teletrabalho e outras for-
mas de atividades remotamente.
Primeiramente a ASUNIRIO 
mostrou preocupação quanto a 
forma de indicação de nomes para 
compor o Grupo de Trabalho que 
cuidará deste assunto. Entende-
mos que essa demanda deve ori-
ginar-se a partir dos Conselhos e 
com a participação dos estudan-
tes. Este mesmo entendimento 
foi compartilhado pelo Professor 
Bruno que destacou o grande im-
pacto que o programa de gestão 
deverá trazer para toda UNIRIO, 
caso seja aprovado. Outras con-
tribuições relevantes foram pos-
tas como a da representante da 
CIS, Silvia Helena, que chamou 
a atenção quanto a saúde do tra-
balhador que, nesta modalidade 
de trabalho, poderá sofrer sérios 
danos psicológicos, entre ou-
tros, que podem acarretar ansie-
dade e depressão, por exemplo. 
Ela perguntou: Qual assistência 
esses servidores irão receber? 

Outra contribuição importan-
te foi a da Daniele que lembrou 
dos terceirizados e nos trouxe a 
preocupação de que o teletraba-
lho poderá deixá-los sem tarefas 
a realizar em determinados se-
tores da UNIRIO, o que poderá 
expor a categoria à demissões.
Outras problemáticas do teletra-
balho foram apontadas, há que 
se pensar nas responsabilidades 
que abarcarão a partir dessa acei-
tação, entendendo que a nossa 
carreira ficará mortalmente feri-
da pelo programa de gestão que 
endossa ainda mais a Reforma 
Administrativa em andamento. 
Hoje os servidores RJU, dentro 
de sua rotina de trabalho presen-
cial, usam o espaço da UNIRIO, 
o computador, a internet, a água, 
a impressora, o toner, etc. No 
teletrabalho o servidor terá que 
bancar tudo isso. O espaço de 
sua casa se tornará público, sua 
privacidade será invadida, sua 
jornada de trabalho, que hoje é 
de 8h diárias e 40 semanais, será 
extrapolada, o trabalho será afe-
rido por metas, sem jornada de-
terminada e todo custo operacio-

nal será do servidor. A avaliação 
será uma incógnita para o servi-
dor que se submeterá ao humor 
de chefias imediatas. Assim sen-
do, haverá grande possibilidade 
do assédio moral se intensificar 
ainda mais dentro da UNIRIO. 
Tudo o acima descrito precisa ser 
muito bem pensado pelos servi-
dores. O teletrabalho no serviço 
público é carente de uma legis-
lação coerente e a lógica da IN 
65 contraria o Regime Jurídico 
Único que nos garante direitos 
e benefícios como os auxílios 
e os adicionais ocupacionais.
A UNIRIO precisa definir seu 
futuro lembrando que goza tam-
bém de autonomia administrati-
va e não deve, nem pode sujei-
tar-se, às pressões de governos, 
sejam quais forem, pois estes 
procuram, através de instru-
mentos normativos nem sempre 
legais, minar os esforços reali-
zados por toda comunidade da 
UNIRIO na construção de PDIs 
, cuja operacionalização deve 
sim ser o instrumento de ges-
tão e de tomada de decisões.

Entidades da UNIRIO se reunem para debater as 
consequências da IN nº 65 e do teletrabalho
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IBGE: População negra é principal vítima de homicídio no Brasil

A população negra tem 2,7 mais 
chances de ser vítima de assassinato 
do que os brancos. É o que revela o 
informativo Desigualdades Sociais 
por Cor ou Raça no Brasil, divulga-
do nesta quarta-feira (13), no Rio de 
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Se-
gundo a analista de indicadores sociais 
do IBGE, Luanda Botelho, enquanto 
a violência contra pessoas brancas se 
mantém estável, a taxa de homicídio 
de pretos e pardos aumentou em todas 
as faixas etárias. “Na série de 2012 
a 2017, que foi o período que a gen-
te analisou neste estudo, houve au-
mento da taxa de homicídios por 100 
mil habitantes da população preta e 
parda, passando de 37,2 para 43,4. 
Enquanto para a população branca 
esse indicador se manteve constante 
no tempo, em torno de 16” disse. De 
acordo com dados do Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade (SIM), do 
Ministério da Saúde, foram registradas 
255 mil mortes de pessoas negras por 
assassinato nos seis anos analisados. 
Entre os jovens brancos de 15 a 29 
anos, a taxa era de 34 mortes para cada 
100 mil habitantes em 2017, último 
ano com dados de mortes disponíveis 
no DataSus. Entre os pretos e pardos, 
eram 98,5 assassinatos a cada 100 mil 
habitantes. Fazendo o recorte apenas 
dos homens negros nessa faixa etária, a 
taxa de homicídio sobe para 185. Para 
as mulheres jovens, a taxa é de 5,2 en-
tre as brancas e 10,1 para as pretas e 
pardas. Saneamento básico- As desi-
gualdades raciais persistentes no país 
também se refletem nas condições de 
moradia dos brasileiros. O Brasil tem 
quase três vezes mais negros do que 
brancos vivendo com ao menos uma 
restrição de acesso ao saneamento bá-
sico. Na população que habitava em 
moradias com alguma deficiência no 
saneamento em 2018, 69,404 milhões 
eram pretos ou pardos, outros 25,015 

milhões eram brancos. No ano passa-
do, era maior proporção da população 
preta ou parda residindo em domicílios 
sem coleta de lixo (12,5%, contra uma 
fatia de 6% da população branca), sem 
abastecimento de água por rede geral 
(17,9%, contra 11,5% da população 
branca), e sem esgotamento sanitário 
por rede coletora ou pluvial (42,8%, 
contra 26,5% da população branca). 
O resultado significa que os pretos e 
pardos estão em maior condição de 
vulnerabilidade e exposição a vetores 
de doenças, lembrou o IBGE. Os ne-
gros também têm menos acesso aos 
bens duráveis do que os brancos. Em 
2018, 44,8% da população preta ou 
parda residia em domicílios sem má-
quina de lavar roupa, o dobro da fa-
tia da população branca nessa mesma 
condição (21%). Eleições- Embora 
correspondam a mais da metade dos 
habitantes do país, os brasileiros ne-
gros permanecem sub-representados 
no Poder Legislativo. Os pretos e par-
dos eram 55,9% da população, mas são 
apenas 24,4% dos deputados federais 
e 28,9% dos deputados estaduais elei-
tos em 2018. Dos vereadores eleitos 
em 2016, 42,1% eram pretos e pardos, 
segundo o IBGE. O porcentual de can-
didaturas de pessoas pretas ou pardas, 
no entanto, chegou a 41,8% para car-
gos de deputado federal, a 49,6% nas 
eleições para deputado estadual e a 
48,7% para vereador. “Assim, não é 
possível atribuir a sub-representação 
desse grupo populacional unicamen-
te a uma ausência de candidaturas, 
pelo menos no que tange às eleições 
legislativas proporcionais de 2014 
a 2018”, ressaltou o IBGE, em nota.
O estudo mostrou ainda a discrepân-
cia entre a receita das candidaturas de 
pessoas brancas e a de pessoas pretas 
ou pardas. Enquanto 9,7% das candi-
daturas de pessoas brancas a deputado 
federal tiveram receita igual ou supe-
rior a R$ 1 milhão, entre as candidatu-
ras de pessoas pretas ou pardas, apenas 

2,7% contaram com pelo menos esse 
valor. “As candidaturas de pretos ou 
pardos são menos representativas en-
tre candidaturas com mais recursos”, 
aponta Luanda Botelho, analista da 
Coordenação de População e Indica-
dores Sociais do IBGE. Considerando 
todas as candidaturas que dispuseram 
de receita igual ou superior a R$ 1 mi-
lhão, apenas 16,2% eram de pessoas 
pretas ou pardas. Segundo o IBGE, 
estudos sobre eleições no Brasil já 
mostraram que a escassez de recursos 
financeiros é um dos fatores que dimi-
nuem as chances de sucesso eleitoral 
de uma candidatura. “Outro elemento 
determinante para o sucesso seria o 
candidato já possuir cargo parlamen-
tar, o que constitui, portanto, mais 
uma dificuldade para um grupo sub-
-representado reverter esse quadro” 
afirmou o IBGE. População negra 
ou parda em desvantagem: origem 
histórica. Para os pesquisadores do 
IBGE, as desigualdades étnico-raciais 
têm origens históricas e são persis-
tentes, levando a população preta ou 
parda a sofrer “severas desvantagens” 
em relação à branca em indicadores 
do mercado de trabalho, distribuição 
de renda, condições de moradia, edu-
cação, violência e representação po-
lítica. “Os ciclos econômicos do país 
ao longo de 300 anos tiveram pilar 
no trabalho escravo. Formalmente, 
a liberdade tem 130 anos. E esse de-
senvolvimento econômico ao longo 
da sua história construiu uma estru-
tura social que os indicadores estão 
mostrando, esses números não estão 
soltos”, justificou Claudio Crespo, 
analista da Coordenação de População 
e Indicadores Sociais do IBGE. “Tem 
indicadores de transformação, mas 
a distância social ainda é bastante 
relevante, tem uma raiz histórica. A 
posse da terra, a valorização cultu-
ral, a estigmatização que ao longo 
dos anos os pretos e pardos são sub-
metidos”, completou. Fonte: IBGE.

Entre 2012 e 2017, foram registradas 255 mil mortes de negros por assassinato; em proporção, negros têm 2,7 mais 
chances de ser vítima do que brancos.

Homenagem aos 90 anos 
do nosso “Bené”

Nosso querido coordenador jurídi-
co e de relações de trabalho, Benedito 
Cunha Machado, ou Bené como é mais 
conhecido, este ano completou 90 anos, 
no último dia 05 de novembro. Nascido 
em 1930, natural do Estado do Mara-
nhão, veio ainda jovem pro Rio de Ja-
neiro, para completar os estudos e con-
seguir trabalho. 
Em 1954 começou a trabalhar no antigo 
Conservatório Nacional de Teatro, que 
mais tarde, em 1979, ano de fundação 
da UNIRIO, passou a se chamar Escola 
de Teatro do Centro de Letras e Artes da 
UNIRIO e do Ministério da Educação, 
onde ali desempenhou funções como 
Secretário Escolar e Secretário de En-
sino. 
Muito querido e conhecido na univer-
sidade, após sua aposentadoria no ano 
2000, foi convidado para retornar e as-
sumir a Pró-Reitoria de Administração 
da UNIRIO, durante a gestão do Ex-
-Reitor, Pietro Novelino, onde perma-
neceu até o fim da gestão em 2004.
Desde então, Benedito passou a compor 
o quadro de Diretores da ASUNIRIO. 
Inclusive ocupando a função de Coor-
denador Geral entre os anos de 2008 e 
2009. Formado em direito, Bené desde 
2010 vem nos auxiliando na Coorde-
nação Jurídica e Relações de Trabalho, 
função que ocupa até hoje. 
Para todos nós, que nos dedicamos e 
amamos nossa universidade, tem sido 
uma honra e um privilégio contar com a 
presença e o carinho desse companhei-
ro que com seus 90 anos faz questão de 
participar, orientar e caminhar juntos 
conosco nas nossas lutas!  Obrigado 
Bené, você é um patrimônio para essa 
universidade e pra nossa Associação, 
além de um amigo valoroso. 

Parabéns!!!


