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Considerações aos indicativos propostos pela Direto ria Executiva da DS Recife para a 

Assembleia Geral Ordinária de 28 de dezembro de 202 1 
 

Prezados(as) filiados(as), seguindo determinação do Regimento Interno da DS Recife, artigo 18, 
inciso IV, a Diretoria Executiva vem apresentar Proposta Orçamentária para o ano de 2022. 
 
Indicativos propostos pela Direção da DS Recife 
 
Indicativo 1: Aprovação do ORÇAMENTO da DS RECIFE referente ao exercício de 2022. 
 
Indicativo 2: A assembleia autoriza a realização de remanejamentos orçamentários entre rubricas 
(contas) pertencentes ao mesmo grupo de orçamento, sem limites? 
 
Indicativo 3: A assembleia autoriza a realização de remanejamentos orçamentários entre rubricas 
(contas) de mesma natureza, mas pertencentes a diferentes grupos de orçamento, sem limites? 
 
Indicativo 4: A assem. autoriza remanejamento orçamentário de recurso da reserva de 
contingência, sem limites, para cobrir despesas: de pessoal, descontos obrigatórios não 
controlados pela DS e com a aquisição de bens e serviços emergenciais. Emergencial o bem ou 
serviço já disponível e que seja essencial ao funcionamento, e cuja utilização seja impossibilitada 
por fatos que fogem ao controle da DS? 
 
Indicativo 5: A assembleia autoriza a realização de remanejamentos orçamentários entre rubricas 
(contas) pertencentes a diferentes grupos de orçamento, observando que o acréscimo não poderá 
exceder a 30% (trinta por cento) da verba anual originalmente prevista para a rubrica (conta) que 
receber o valor remanejado? 
 
Indicativo 6: A assembleia entende que, caso as receitas sejam superiores à previsão, o 
excedente deverá passar a integrar a reserva de contingência? 
 
Indicativo 7: A assembleia entende que, ao final do exercício, a reserva de contingência não 
utilizada poderá ser remanejada para outras rubricas (contas), observando, neste caso, que o 
acréscimo não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da verba anual originalmente prevista para 
a rubrica (conta) que receber o valor remanejado? 
 
Indicativo 8: A assembleia entende que, caso as contas receitas sejam inferiores à previsão, o 
orçamento de dispêndios (despesas e investimentos) deverá ser reduzido na mesma proporção. 
Neste caso, serão excluídas do corte, as despesas com pessoal, descontos obrigatórios (Fundos), 
as despesas decorrentes de contrato já celebrado e as despesas que atingiram a previsão 
originalmente estabelecidas? 
 

Encaminhamento da Direção da DS Recife. 

A Diretoria Executiva da DS Recife encaminha pela aprovação de todos os indicativos, com base 
no bom funcionamento das propostas orçamentárias dos anos anteriores. E das discussões 
mantidas nas assembleias e abertura para dúvidas durante o exercício de aplicação com total 
transparência para todos os filiados. 
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INDICATIVOS PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 /12/2021 
 

Favor encaminhar os resultados, por meio do Portal de Serviços. 
 

DS RECIFE 
 

Nº de Auditores-Fiscais presentes: 
 
Ativos: ____ Aposentados: ____ TOTAL: _____ 
 
 

Indicativo 1:  Aprovação do ORÇAMENTO da DS RECIFE referente ao exercício de 2022. 
 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 

Indicativo 2 : A assembleia autoriza a realização de remanejamentos orçamentários entre 
rubricas (contas) pertencentes ao mesmo grupo de orçamento, sem limites? 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 

Indicativo 3 : A assembleia autoriza a realização de remanejamentos orçamentários entre 
rubricas (contas) de mesma natureza, mas pertencentes a diferentes grupos de orçamento, sem 
limites? 

 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 

  Indicativo 4 : A assem. autoriza remanejamento orçamentário de recurso da reserva de 
contingência, sem limites, para cobrir despesas: de pessoal, descontos obrigatórios não 
controlados pela DS e com a aquisição de bens e serviços emergenciais. Emergencial o bem ou 
serviço já disponível e que seja essencial ao funcionamento, e cuja utilização seja impossibilitada 
por fatos que fogem ao controle da DS? 
 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 
 

Indicativo 5 : A assembleia autoriza a realização de remanejamentos orçamentários entre 
rubricas (contas) pertencentes a diferentes grupos de orçamento, observando que o acréscimo 
não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da verba anual originalmente prevista para a rubrica 
(conta) que receber o valor remanejado? 

 
a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 
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Indicativo 6 : A assembleia entende que, caso as receitas sejam superiores à previsão, o 
excedente deverá passar a integrar a reserva de contingência? 
 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 
 

Indicativo 7 : A assembleia entende que, ao final do exercício, a reserva de contingência 
não utilizada poderá ser remanejada para outras rubricas (contas), observando, neste caso, que o 
acréscimo não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da verba anual originalmente prevista para 
a rubrica (conta) que receber o valor remanejado? 
 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 
 

Indicativo 8 : A assembleia entende que, caso as contas receitas sejam inferiores à 
previsão, o orçamento de dispêndios (despesas e investimentos) deverá ser reduzido na mesma 
proporção. Neste caso, serão excluídas do corte, as despesas com pessoal, descontos 
obrigatórios (Fundos), as despesas decorrentes de contrato já celebrado e as despesas que 
atingiram a previsão originalmente estabelecidas? 
 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 
 


