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RESPOSTA AO CONSELHO FISCAL REFERENTE AOS QUESTIONAMENTOS ELENCADOS 

NO DIA 08/11/2022. 

 

Senhores conselheiros, segue abaixo as respostas conforme as perguntas elaboradas por esta 
comissão: 
 
ÍTEM 01. 
 
Seguimos tentando fazer o levantamento geral do patrimônio e dos custos para a confecção do 
inventário. A diretoria deu um prazo inicial até 20.12.2022, porém não foi possível a conclusão. 
Esta diretoria está comprometida em realizar este levantamento o mais breve possível. 
 
ÍTEM 02. 
 
O Diretor Social informa que é comum haver pequenos reparos elétricos, de encanação, pedreiro 
e etc., cujos serviços nem sempre são fornecidos notas fiscais. Entretanto se comprometeu na 
próxima prestação de contas contactar a contadora para receber e cumpri as orientações. 
Despesas de valores elevados foram devidamente comprados mediante emissão de comprovante 
fiscal.  
 
ÍTEM 03. 
 
O SINPRF/PA-AP veio diligenciando nesses últimos meses com o objetivo de regularizar a 
situação do terreno onde está instalado o campo de futebol, vizinho à UOP Benevides. Após 
coletas de informações relativas ao histórico do uso do espaço pelo sindicato, buscamos 
orientação de profissionais do setor público (do ramo de cartórios) e do setor privado (advogados) 
quanto a possibilidade de adquirir a propriedade do imóvel em definitivo, e nos foi indicado um 
caminho jurídico que poderia ser exitoso, porém precisaríamos providenciar alguns documentos e 
levantamentos prévios que instruiriam o pedido. Respeitando as limitações impostas pelo 
momento fiscal delicado do sindicato, fizemos solicitações de certidões narrativas que serviriam, 
a depender do teor, para entender a real situação do terreno junto ao Registro Público de Imóveis 
e, a partir dessa leitura e juntamente com outras informações (levantamento agrimensional, por 
exemplo), poder definir a estratégia para iniciar o procedimento de regularização. Porém 
recentemente, com a avaliação dos vários documentos levantados pelo sindicato, nossa advogada 
na demanda, com muito profissionalismo, concluiu pela inviabilidade da incorporação do terreno 
ao nosso patrimônio, uma vez que, em suma, não teríamos elementos mais fortes que a 
administração pública (união) para fazer um confronto com possibilidades reais de vitória. Ir 
adiante seria fiscalmente irresponsável (o custo seria alto) e com chances remotas de termos 
êxito. 
 
ÍTEM 04. 
 
Na última prestação de contas infelizmente houve falha na falta de algumas assinaturas por mero 
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desencontro de informações entre diretores e secretárias; entretanto, nas contas seguintes foi 
seguida a orientação deste conselho. 
 
ÍTEM 05:  
 
O processo de desmembramento de sindicato é um procedimento complexo (várias fases e 
demandas a serem respeitadas) e, por demandar custos pontuais e causar impacto nas finanças 
de modo permanente (com a saída dos filiados do Amapá), está sendo conduzido de maneira 
responsável e gradativa como o momento fiscal do sindicato exige. Na última reunião da Diretoria, 
dia 26/01, ficou decidido por uma instalação de AGE, marcada para dia 13/02, com pauta 
específica para votação quanto ao desmembramento. A partir daí, iremos prosseguir com os 
demais atos que o rito formal impõe. 
 
ÍTEM 06: 
 
Informamos que a diretoria tem sim feito gestão junto à SAD para que sejam direcionados recursos 
próprios para a aquisição de diversos utensílios para as UOPS; ocorre que na falta de saldo, 
inclusive do cartão coorporativo do gestor, restou ao sindicalizado o pedido de “socorro” junto ao 
SINPRF PA/AP, tais como conserto do ar condicionado do alojamento feminino na UOP 
Castanhal, falta de pratos, talheres e diversos utensílios no âmbito da 1ª DEL. De qualquer forma, 
comprometemo-nos em melhor checar junto à administração o empenho para sanar diversas 
demandas das UOPs.  
 
Observação: 
 
Apesar de não ser objeto de questionamento no último parecer deste conselho na última auditoria, 
informamos que a situação do terreno de Macapá permanece o mesmo. Dessa forma ratificamos 
a mesma resposta do Diretor abaixo: 
 

RESPOSTA do diretor KLEBSON: O Terreno quando foi doado era parte do Retiro Torrão do 
Sossego, e localizado em área rural de Macapá, sendo que a documentação era via INCRA. 
Passado um lapso temporal, a área que era rural de Macapá passou a constituir a área urbana de 
Macapá, sendo cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macapá - PMM sob o número 01249836 
e Matrícula 0101810205500000, com o endereço de Rodovia BR 210, Lote 25 - Campina Verde, 
bairro Lagoa Azul. Fui junto a PMM verificar a situação do Terreno que tem o acesso via KM da 
10 da BR 210. E de pronto verifiquei que houve mudança quanto a descrição do bairro que agora 
é oficializado pela Câmara Municipal de Macapá como bairro do KM 09. Foi me solicitado um 
tempo para que fossem atualizados os cadastros, para que possa ter informações atuais. Devendo 
retornar ao Setor no início de novembro de 2022. Encontrei-me com a pessoa que doou o terreno 
ao SINPRF-PA/AP e fui informado que estavam fazendo trabalhos de terraplanagem e 
nivelamento ao redor do terreno do SINPRF-PA/AP, no que solicitei que fôssemos até o mesmo. 
Quando chegamos ao local percebi que o terreno iria ficar um nível muito acima dos demais e que 
teríamos um gasto alto para nivelamento do mesmo. Então solicitei a gentileza em sendo possível, 



 

 
 

  SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS 

NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ - SINPRF-PA/AP 

FUNDADO EM 26-05-1989 

FILIADO À FENAPRF 

 

 

  

Endereço: Rodovia BR 316, KM 02, S/N, Edifício Next Office, Salas 414/415, 4º Andar, Torre II, – Bairro: Atalaia  

CEP: 67.013-000 - Ananindeua/PA - Fones: (91) 98032-6677   

Site: www.sinprfpaap.org.br e-mail: sinprfpaap@gmail.com, sinprfpaap@yahoo.com.br 
                                                                  CNPJ: 84.154.566/0001-68 
 

 

que fosse providenciado o nivelamento do terreno do SINPRF-PA/AP, de forma a ficar no mesmo 
nível dos demais, no que recebi a resposta positiva. Essa é a situação atual do Terreno do 
SINPRF-PA/AP em Macapá. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
SINPRF PA/AP 
 
 
 
ANANINDEUA, 31/01/2023 
 
 
 
---------------------------------------                                      _____________________________                                      
Waldemir Cei de Souza                                                       Robério Lima da Silva  
Presidente do SINPRF PA/AP                                     Diretor Financeiro do SINPRF-PA/AP 
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