
	  

Curitiba, 06 de setembro de 2016. 
 
 
 
Prezados Colegas Médicos do Trabalho e Associados da ANAMT 
 
 
Considerando o compromisso assumido durante a Assembleia Geral da ANAMT, no 
Congresso em Foz do Iguaçu, envio relatório de prestação de contas da minha 
diretoria, cuja gestão se deu no período de maio de 2013 a maio de 2016. 
 
Esta prestação de contas simplificada consta de duas partes, o relatório de resultado 
financeiro do Congresso e o relatório financeiro da ANAMT, com o saldo que 
repassamos à nova diretoria. 
 
Relatório Final do Congresso ANAMT-2016  
 
Os colegas  que estiveram em Foz do Iguaçu puderam observar que  procuramos 
elaborar um evento com o objetivo de estimular a participação  de um maior número 
possível de profissionais, mesmo considerando o momento de sérias dificuldades 
econômicas que atravessava nosso país.   
 
Procurando contribuir para este objetivo, decidimos manter o mesmo valor de inscrição 
do congresso de 2013 e incluímos na taxa de inscrição alguns benefícios aos 
participantes como: almoços, transporte aeroporto – hotéis – evento, diversos livros 
cujas editorações foram patrocinadas pela ANAMT e atividades culturais. 
Reconhecemos que o resultado financeiro do Congresso não apresentou um saldo 
positivo expressivo, entretanto, o mais importante  foram os ganhos técnico-científico 
que obtivemos, as atividades culturais e a convivência alegre e harmoniosa dos 
participantes.  Constatamos por inúmeros depoimentos que a programação científica 
do evento e o alto nível dos palestrantes permitiram que o interesse e participação dos 
congressistas fosse permanente durante todos os dias do Congresso.  
 
Seguem nos quadros a seguir dados interessantes:  
INSCRITOS POR CATEGORIA  INSCRITOS POR ESTADO 

 
 

 

 

 
 



	  

 
QUADRO FINANCEIRO DO CONGRESSO 

RECEITAS 
RECEITA COM INSCRIÇÕES  1.665.325,18 
Receita com Apoio / Patrocínio / Venda De Stands (Anexo 02) 394.700,00 
Total de Receitas 2.060.025,18 

 
QUADRO GERAL 

Resumo   
Total de Despesas 2.119.144,23 
Total de Receitas 2.060.025,18 
Saldo Parcial (-)59.119,05 

 
A RECEBER  

Com Patrocínios 50.800,00 
Com Inscrições  
Inscrições empenho a emitir (ANEXO 02) sem nota fiscal e sem 
nota de empenho 17.975,00 
Inscrições empenho a Confirmar(ANEXO 03) nota fiscal emitida 
aguardando pagamento 38.775,00 
Total a Receber 107.550,00 

Saldo Geral Final (esperado) 48.430,95 
 
Em relação ao resultado financeiro desta gestão que se encerra, podemos observar 
que ele foi muito favorável, mantendo-se positivo em todos os anos. Para que 
pudéssemos deixar um saldo bastante expressivo para a nova diretoria, administramos 
as dificuldades desde o inicio, conseguindo desta forma, realizar e apoiar  diversas 
atividades cientificas realizadas em parceria com as federadas.  
 
Portanto, ao finalizar a gestão, a nova diretoria terá disponível em caixa, recursos da 
ordem de R$ 2.371.000,00 (dois milhões, trezentos e setenta e um mil reais). 
Acreditamos  que este saldo será suficiente para que possam dar seguimento aos 
planos de trabalho já em andamento, bem como, desenvolver novos projetos que a 
ANAMT,  através de seus associados, tanto almeja e merece. 
 
Desta forma e cumprindo mais um dos compromissos assumidos em nossa gestão, o 
da transparência, recomendo o acesso ao relatório de gestão de nossa diretoria, que 
foi distribuído durante o Congresso de Foz do Iguaçu e que esperamos estar 
disponibilizado o mais breve possível no site da ANAMT. 
 
Agradecemos a todos pela confiança e oportunidade que tivemos de atuarmos na 
valorização  do Médico do Trabalho e de nossa especialidade. 
 
Um grande abraço. 

 
Zuher Handar 

Presidente do Congresso ANAMT 2016 
Presidente da ANAMT 
Gestão 2013-2016 
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(41) 99918703 


