
 
 
 

RECEITAS 
 
As receitas totais cresceram 10,2% em relação ao exercício anterior pelos seguintes 
motivos: 
As anuidades foram aumentadas em 7,1% pela entrada de 89 (oitenta e nove) novos 
associados principalmente em novembro e dezembro em virtude das ações contra o 
aumento de contribuição dos 35% e bitributação do IR. Em receitas diversas tivemos a 
doação da Rio D’Ouro em troca do banner no site da ASPAS, a partir de junho. Quanto 
às aplicações financeiras tivemos um incremento na ordem de 16,9%, apesar de todas 
as dificuldades. 
 

DESPESAS 
 
Foi de muito trabalho o ano de 2008 e as despesas acompanharam o movimento com 
um aumento de 189% em relação ao exercício anterior. 
 
De todas as contas conseguimos zerar: Serviços Prestados por PF e por PJ e tivemos 
saldo positivo em Despesas do Site – Hospedagem (Calepino) e Despesas com 
Transporte e Alimentação. 
 
Apesar de todos esses gastos necessários ao desenvolvimento da ASPAS ainda 
tivemos um saldo positivo de 13,3% em relação à receita. 
 
Para facilitar o entendimento vamos agrupar contas e eventos, a saber: 
 
1 – PESSOAL 
Destaque para a rescisão contratual da ex secretária da ASPAS. 
 
2 – INFORME ASPAS 
 
Normalmente são emitidos quatro Informes anuais, sendo que em 2008 emitimos mais 
dois Informes extras: o de nº 22 sobre a alteração do Estatuto e o de nº 23 sobre as 
eleições ASPAS. A emissão de Informes envolve as seguintes contas: Serviço de 
Correios; Despesas Diversas (sacos plásticos); Serviços Gráficos; Informe 
- Diagramação e Material de Escritório (Etiquetas, envelopes e etc). 
 
3 – ANÚNCIOS E EDITAIS 
 
Refere-se à colocação de anúncios nos jornais sobre calendário eleitoral e 
convocações de Assembléias (Estatuto, eleições/prestação de contas e etc). 
 
4 – EVENTOS SOCIAIS E BRINDES & HOMENAGENS 
 
Tivemos recepções festivas: solenidades de posse da nova Diretoria e o 10º aniversário 
da ASPAS, comemorado no Rio de Janeiro e também em sete outras capitais. Para 

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMONSTRATIVO 2008 
 

 



esses eventos foram confeccionadas placas comemorativas e diplomas. Para o almoço 
de encerramento da UNIDAS foram comprados brindes.  
 
5 – DESPESAS COM VIAGENS 
 
Foi a que teve aumento mais significativo devido a: Viagens dos Srs. Conselheiros 
residentes em Brasília, Salvador e Porto Alegre para reuniões dos Conselhos; viagens 
da Diretoria à Brasília para tratar do déficit do PS-1 e viagem dos Diretores a diversas 
capitais para comemoração do 10º aniversário da ASPAS. 
 
6 – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS 
 
Esta conta é nova e representa o desembolso realizado em 2008 pelos pagamentos ao 
escritório de advocacia e custas judiciais pela ação contra o aumento de contribuição 
de 35% e déficit do PS-1. 
 
7 – DESPESAS DO SITE – EDITORAÇÃO 
 
Esta conta também é nova e representa a emissão dos “Boletins Eletrônicos” e 
editoração do site da ASPAS por empresa especializada. 
 
8 – SERVIÇO INTERNET 3G BANDA LARGA 
 
Outra conta nova pela contratação de serviço que veio solucionar um problema antigo 
na ASPAS de acesso à Internet. 


