
 

ITEM 1.  REVISÃO DA PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2022 

DELIBERAÇÃO 04/2022 - ASSEMBLEIA GERAL ABCON SINDCON  

(aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 20 de maio de 2022 e na Assembleia 

Geral de 27 de maio de 2022) 

 

• Em reunião de 20 de fevereiro de 2022, foi aprovado o Orçamento 2022 pela Assembleia Geral 

(Documento de Deliberação 01 de 2022). 

 

1.1 RECEITAS 

 

• A Receita total prevista e aprovada na Reunião do Conselho de 08 de dezembro de 2021, de R$ 

5.342.905,52 considerava uma arrecadação associativa de R$ 4.976.405,52. No entanto, foi 

observado a posterior que houve um equívoco nesta projeção que desconsiderou a taxa de 

desconto aplicável aos associados que não possuem operação e que se associaram em 2021: 

Hydrosistem Engenharia (Mar/21), Orbis Ambiental (Abr/21), Ambiental Saneamento (Jun/21), 

Cristalina Saneamento (Ago/21) e Tigre (Dez/21). 

• Esse equívoco gerou uma projeção indevida de R$ 89.633,52, superestimando a receita de 

Contribuição Associativa em 1,8%.  

• Considerando este ajuste, a projeção de contribuição associativa para 2022 passa a ser de R$ 

4.886.772,00, gerando uma Receita Total de R$ 5.253.272,00 (1,7% inferior ao projetado para 

2022), conforme detalhado na tabela abaixo: 

 

REVISÃO PREVISÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E RECEITA TOTAL 

Receita  
 

     

  PROJEÇÃO ANUAL 

(R$) 
 

PROJEÇÃO ANUAL 

AJUSTADA (R$) 
 

VARIAÇÃO (R$) 

 

VARIAÇÃO % 

TOTAL            5.342.905,52            5.253.272,00 -89.633,52 -1,70 
 

Contribuição associativa            4.976.405,52            4.886.772,00 -89.633,52 -1,80 
 

Patrocínios               350.000,00               350.000,00 0,00 - 
 

Produtos                 16.500,00                 16.500,00 0,00 - 
 

Receitas financeiras                               -                               - -                            - 
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1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

• Na projeção de despesas apresentada na Reunião do Conselho de Administração de 08 de 

dezembro de 21, há três ajustes necessários de projeção (i) índice de reajuste de aluguel e IPTU 

inicialmente considerado de 6,3% para somente o aluguel conforme negociações em andamento, 

quando houve um reajuste efetivo de 10,1% para o aluguel e 7,4% para o IPTU. (ii) previsão de 

reenquadramento salarial de um dos colaboradores, que não foi considerado na projeção 

anterior e iii) contrato com terceiro rescindido somente em março (R$ 13.944,00 ao mês) com 

reajuste de contrato de assessoria de comunicação para manutenção da atuação da ABCON nas 

redes sociais (R$ 2.130,00 ao mês). Tais efeitos somam um aumento nas despesas 

administrativas de R$ 82.678,93 conforme detalhado abaixo: 

 

DESPESAS (R$)  

DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJEÇÃO ANUAL 

 

PROJEÇÃO ANUAL 
AJUSTADA 

 

VARIAÇÃO VARIAÇÃO % 

Total          (3.498.191,11)          (3.580.870,04) 82.678,93 2,36 

Pessoal          (2.342.971,62)          (2.354.971,62) 12.000,00 0,51 

Despesas administrativas¹             (447.000,61)             (456.865,12) 9.864,51 2,21 

Sistemas de TI               (53.155,50)               (52.915,85) -239,65 -0,45 

Serviços de terceiros²             (655.063,38)             (716.117,45) 61.054,07 9,32 

¹Inclui despesas com aluguel, seguro, limpeza, energia elétrica, aluguel depósito, telefone, internet, correio, material de consumo, 
cópias, assinaturas, cartório, reuniões, aquisições e assistências técnicas, despesas financeiras e despesas de administração. 
²Inclui despesas com prestação de serviços para apoio jurídico, legislativo, financeiro e de comunicação. 

 

• Com estes ajustes de receita e despesas administrativas, submetemos para reconsideração e 

aprovação do conselho o orçamento revisado, que fica como segue:  

 

* Não considera saldo referente ao ano anterior. 

** Considera saldo referente ao ano anterior. 

 

5.342.905,52 

(3.498.191,11)

(1.768.526,00)

664.569,54 

5.253.272,00 

(3.580.870,04)

(1.768.526,00)

437.708,60 

Receita Despesas administrativas Planejamento estratégico Saldo

Projetado x Projetado ajustado

Projetado Projetado ajustado


