
 

 

RELATÓRIO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021 

 

Brasília DF, 25 de novembro de 2020 

 

À 

Diretoria Executiva da AEADF 

Assunto: Proposta Orçamentária para 2021 

 

Senhora Presidente, 

 

1. Apresentamos a seguir Proposta Orçamentária para o exercício de 2021, a qual foi 

avaliada e aprovada pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, ressaltando 

que já foram incorporados na presente Proposta, os ajustes solicitados pelos participantes, em 

reunião dos Órgãos Sociais desta Associação. Referido relatório teve como base os 

demonstrativos contábeis apresentados pela contabilidade e informações gerenciais desta 

Associação, sobre o qual fazemos as considerações a seguir.    

2. Disponibilidade Inicial 2021 

2.1 Os R$ 1.591.722,00 registrados, correspondem ao saldo de recursos previstos para 

01.01.2021, estando representados pelas aplicações em bancos e em outras instituições 

financeiras.   

3. Receitas 

3.1 Do valor total de   R$ 1.020.456,00, cerca de 88% ou R$ 900.000,00, referem-se a 

contribuições de mensalidades para uma quantidade média de 1.500 associados, projetada para 

o ano de 2021, representando um acréscimo de um pouco mais de 6% em relação ao valor do 

ano anterior. O restante, refere-se a receitas de aplicações financeiras, Receitas Fenacef – Plano 

de Saúde, as quais foram mantidas no mesmo patamar da previsão de realização para o ano de 

2020, posição conservadora, tendo em vista as dificuldades estruturais da FENACEF, bem como a 

instabilidade do próprio mercado financeiro, uma vez que os indicadores, tais como a própria 

Selic, deverá situar-se, ainda que superior, próxima à média observada em 2020.  

4. Recebimento (Recursos Antecipados) 

4.1 Refere-se ao retorno ou ressarcimento de valores à AEADF efetuado pelos associados, 

tendo em vista as antecipações feitas por esta Associação para compra de passagens e/ou 

hospedagens para participação nos Simpósios e Jogos Fenacef. Como é de conhecimento, em 

2020, não foi possível a realização desses eventos, tendo sido mantido para 2021, o mesmo valor 

do orçamento de 2020 

 

 



 

5. Créditos Recebidos  

5.1.  Correspondem ao retorno ou recebimento de recursos decorrente de assistência financeira 

efetuada aos associados e, eventualmente, aos empregados da AEADF. Para 2021, não há mais 

saldo a receber desses valores junto a funcionários, enquanto aqueles dos associados, a 

expectativa é o recebimento do saldo existente, isto é, cerca de R$ 10.500,00. Além disso, foi 

ajustado, que em 2021, essas operações poderão ser retomadas, após aprovação de proposta a 

ser apresentada para esse fim. Neste item, além da previsão de recebimento do saldo anterior, 

foi incluído a possibilidade de retorno de 80% dos novos créditos a serem realizados a associados 

e a funcionários.  

6. Despesas Correntes 

6.1 Referem-se aos gastos necessários para manter as atividades da Associação e realizar as 

ações estabelecidas no Planejamento Estratégico – gestão 2019/2022.  O direcionamento foi pela 

austeridade, mas de forma a assegurar a continuidade da realização das ações de modernização 

administrativa e o cumprimento da finalidade da Associação, conforme previsão estatutária.  

6.2 Em 2020, devido a problemas estruturais da economia, mas principalmente, às restrições 

motivadas pela pandemia do Covid – 19, não foram implementadas várias ações e projetos 

constante do Planejamento Estratégico, especialmente os eventos sociais, comemorações e 

festas de fim de ano, assim com os Jogos FENACEF 2020, que consomem, em seu conjunto, cerca 

de 20% do total das despesas correntes. A expectativa da normalidade para, ainda, o primeiro 

semestre de 2021, sugere que o   total de despesas correntes previstas para 2021, alcance o valor 

de R$ 880.898,00, superior em cerca de 43% à execução orçamentária de 2020, mas, como já 

esclarecido acima, até um pouco inferior ao orçamento aprovado para 2020, que foi de R$ 

881.381,31.  

6.3  Despesas com Pessoal e Encargos 

6.3.1 Em 2021, deverão alcançar R$ 383.355.00, contra R$ 363.543,00 do exercício anterior, 

observando-se um acréscimo de cerca de 5,4%, índice que reflete o INPC de 2020, aplicado sobre 

todas as despesas dessa natureza. Referem-se aos salários e demais encargos das empregadas 

contratadas para apoio às atividades administrativas e operacionais da Associação.  

6.4 Despesas Administrativas 

6.4.1 Incluem os gastos necessários ao funcionamento normal da Administração, exceto 

aqueles referentes às áreas social e esportiva, que estão em itens específicos. Do total de R$ 

98.307,00, cerca de R$ 29,5 mil estão sendo direcionados às necessidades com o 

desenvolvimento e manutenção dos serviços de informática, hospedagem e manutenção do site, 

mídias e outros serviços decorrentes, além de R$ 15,6 mil, destinados ao pagamento de 

profissionais para apoio à assistência psicológica e social. 

6.5 Outras despesas Administrativas/Operacionais 

6.5.1 A previsão para 2021 é de R$ 148.463,00, dos quais R$ 82,0 mil referem-se aos custos 

com Simpósios e atividades esportivas, ressaltando que em 2020, em consequência da pandemia, 

esses eventos não aconteceram, mas estão mantidos para 2021.  

6.6 Despesas com Eventos Internos 

6.6.1 Devido à sua importância, foi criado rubrica específica para seu acompanhamento. 

Incluem os gastos com eventos, tais como a contratação buffet, banda de música, ornamentação, 



bebidas, Ecad – Direitos autorais, e aluguel de espaços para a festa de confraternização final de 

ano. Também, foram classificadas como eventos internos, as despesas decorrentes da festa do 

dia das mães, dos pais, dos aposentados e, para este ano de 2021, “ a festa do abraço”, 

programada para ocorrer assim que as condições de saúde sanitária forem normalizadas.   

6.7 Despesas Financeiras 

6.7.1 Resultantes do pagamento de IRRF sobre o saldo de aplicações financeiras, conforme 

norma do Banco Central. 

8. Imobilizado  

8.1 Corresponde à expectativa de aplicações de recursos no Ativo Permanente - Imobilizado, 

tais como Imóveis, Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios, necessárias à manutenção e 

execução das ações e projetos da Associação.  

9. Antecipações de Recursos 

9.1 Correspondem aos valores adiantados no ano para reserva de hotéis e passagens 

referentes à participação de associados nos Simpósios e Jogos FENACEF. A AEADF adquire, junto 

a empresas aéreas, passagens financiadas, assim como formaliza junto à FENACEF, a reserva de 

hotéis e taxa de inscrição nos eventos. A AEADF, quando há interesse dos associados, financia e 

repassa a estes, as mesmas condições contratuais firmadas com os fornecedores de serviços.  Este 

item representa a contrapartida do item 4- Recebimento (Recursos Antecipados). No caso de 

antecipações para os jogos, a AEADF já realizou parte dessa ação durante o ano de 2020, restando 

apenas, a diferença entre o que deverá ser repassado à FENACEF e aquele já repassado, o qual se 

encontra como crédito da AEADF junto àquela Federação. Assim, que for concluído este evento, 

deverá ser realizado uma conciliação ou encontro de contas entre a AEADF e a FENACEF.     

10. Créditos concedidos (Assistência Financeira) 

10.1 No valor de R$ 72,7 mil, referem-se à dotação destinada à assistência financeira (auxílios 

financeiros) aos associados, e eventualmente, a empregados da AEADF. Em 2019, por decisão da 

Diretoria, foram suspensos novos auxílios, até que se concluíssem os estudos para viabilizar, ou 

não, a continuidade da operação. Para 2020, o saldo remanescente desta operação deverá situar-

se em torno de R$ 10.500,00. Por decisão da Presidente, foi sugerida a inclusão dessa operação 

no orçamento proposto, que se aprovada, será retomada no decorrer de 2021. Neste particular, 

esses créditos serão financiados por 60% da somatória das receitas Fenacef e Financeiras, que 

são recursos, ainda que indiretamente, resultantes da   participação dos associados. Se aprovada 

a proposta, sugere-se que antes de sua operacionalização, todo o processo seja estabelecido e 

normatizado, incluindo a utilização de aplicativo ou planilha específica de controle, definição de 

prazos, remuneração, limite de valor aos associados, designação de um Comitê de Crédito para 

autorizar a operação, assim como parecer jurídico que ampare a deliberação para este fim.  

11. Disponibilidade Final 

11.1 No valor de R$ 1.748.377,00, é o resultado das movimentações financeiras de entradas e 

saídas de recursos, ocorridas durante o exercício. Apresenta variação positiva de R$ 156.655,00 

em relação ao saldo final de 2020, isto é, após o pagamento de todos os compromissos do 

exercício de 2021, ainda se observará variação positiva nas disponibilidades financeiras da 

Associação. Em consonância com   orientação anterior, é razoável limitar os gastos correntes, em 

níveis que não comprometam as receitas provenientes das contribuições dos associados, assim 

como não reduzam as reservas disponíveis em caixa/bancos e aplicações financeiras. 

 



12 Considerações Finais 

12.1 O presente relatório teve como base, informações e demonstrativos contábeis fornecidos 
pela Empresa prestadora de serviço de contabilidade – ROSLEI, ressaltando que o realizado do 
ano de 2020, levou em consideração a execução até outubro, mais projeção (média aritmética) 
para os meses de novembro e dezembro.  Para 2021, as despesas com pessoal foram reajustadas 
com base no INPC (5,45%), enquanto outras, devido à necessidade de compatibilização com os 
recursos disponíveis, seus reajustes foram de 80% do citado índice. Além disso, algumas despesas 
e outras aplicações, foram estabelecidas, observando-se ações e projetos constantes do 
planejamento para 2021. 

12.2 Sugere-se, também, uma reavaliação da presente Proposta, assim que forem definidas e 
encaminhadas as soluções para o retorno da normalidade das atividades presenciais, o que 
ensejará, uma revisão completa do planejamento das atividades. 

12.3 Na forma do que prevê o Estatuto, art. 15, item X e art. 20, item 2, encaminhe-se este 
relatório e seus anexos, ao Conselho Fiscal – CF e Conselho Deliberativo – CD, para manifestação. 

 

 

José Afonso Rodrigues Rego                                                                                                                                                                 
Diretor – AEADF        
 
Raul Rocha Braga        
Tesoureiro–AEADF 
 
Lázaro Batista Carneiro 

Tesoureiro- AEADF 

 
 
Aprovado. 
Ao CF para manifestação. 
 
 
Leopoldina M. Colares de Araújo 
Presidente - AEADF 
 
Após verificação, consideramos que o presente relatório e seus anexos estão em conformidade e 
adequados à sua operacionalização. 
À Diretoria, para as demais providências. 
 
José Adroaldo 
Presidente CF – AEADF 
 
Ao CD para manifestação 
 
Considerando as análises realizadas, bem como as manifestações desta DE e do CF, opinamos 
favoravelmente pela utilização da presente Proposta Orçamentária para o exercício de 2021. 
 
 
Alcino Marçal Almeida 

Presidente do CD       

       



 

    

  

 

          

 

 

 


