
Relatório 
de Gestão

Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF 

ANO II - GESTÃO 2019 A 2022

A Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF – AEADF, no cumprimento das 
disposições de seu Estatuto, especialmente o contido no artigo 42, parágrafo único, 
apresenta a prestação de contas do exercício findo, contendo o Balanço Anual de 2020, 
acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal,  e o  Relatório de Atividades do Ano II da 
Administração 2019 a 2022. 

RESUMO
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RELATÓRIO 
DE GESTÃO 

Explicações iniciais

 Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF – AEADF, no cumprimento das Adisposições de seu Estatuto, especialmente o contido no artigo 42, parágrafo único, 
apresenta a prestação de contas do exercício findo em 31.12.2020, contendo a Demonstração 
Orçamentária, Financeira e Patrimonial (Parte I), acompanhada do Balanço Anual, Parecer do 
Conselho Fiscal e Parecer do Conselho Deliberativo (Anexos); bem como o Relatório das 
Atividades desenvolvidas no período de 01.04.2020 a 31.03.2021, Ano II da Gestão 2019 a 2022 
(Parte II).

Não foi identificado, no primeiro trimestre de 2020, qualquer registro de atividades além das 
cotidianas e/ou das que foram relatadas por ocasião da prestação de contas anterior, referentes 
ao Ano I da Gestão 2019 a 2022.

Relevante registrar que o isolamento social recomendado pelos órgãos governamentais de saúde, 
em razão das ameaças da COVID-19, tornou imperioso, mais uma vez, o adiamento da realização 
da Assembleia Geral Ordinária para a apresentação de referidos instrumentos de prestação de 
contas, agora devidamente concluídos.

MISSÃO
Zelar pelos direitos, bem-estar e outros assuntos de interesse dos associados. 

VISÃO
Ser referência nos serviços de apoio e orientação, contribuindo para a qualidade de vida dos 
associados.   

VALORES
Gestão participativa, ética, sem viés político-partidário; 
Busca da excelência e equidade; 
Respeito ao associado como ser humano e cidadão; 
Interação entre as pessoas e entidades congêneres; 
Senso de comunidade, compreensão, acolhimento e tolerância;  
Intransigência com qualquer forma de discriminação;
Valorização da cidadania e do trabalho voluntário; 
Responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. 

Organização Institucional
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Assembleia Geral 
Conselho Deliberativo 
Conselho Fiscal 
Diretoria Executiva 

Órgãos Sociais Estatutários 

- Sede própria situada em Brasília, DF, no Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco I - Edifício 
Central, 11º andar, CEP 70.304-900, constituída por 08 (oito) salas que compõem o andar, 
registradas no cartório do 3º Ofício de Registro de imóveis. 

- Equipamentos, máquinas e outros materiais de escritório e de uso, constantes do Inventário 
Físico. 

Estrutura física e instalações
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ANOS

AEADF
Unir, assistir, defender

Dirigir a associação de aposentados da Caixa é viver a arte da empatia.

É superar embaraços da comunicação e da timidez que tanto restringem o entendimento 
e afastam soluções.

É ir além do nosso mundo e passar a ver o mundo com os olhos de quem nos procura, talvez 
sem conseguir externar sua ansiedade e seu problema.

No campo das relações interpessoais, os dirigentes estão aí para ouvir, entender, ajudar.

No campo das relações institucionais, a Associação está aí para interpretar, sentir 
o sentimento da coletividade de seus associados e ir com eles em busca de soluções. Temos 
problemas comuns, que são de todos, mas não são de todos as possibilidades de resolvê-los.

Aí, então, entra a Associação, como união de pessoas em torno de objetivos comuns.
União de pessoas que se sintonizam, que se querem, que se amam.
Humana gestão que a Administração 2019 – 2022 tanto busca praticar no seu cotidiano.

(Publicidade Institucional)
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PARTE I

 presente  relatório apresenta todas as entradas e saídas de recursos no exercício 2020, Obem como os saldos de disponibilidade inicial e final de cada período, espelhando a 
movimentação e os registros contábeis do balancete consolidado referente aos meses de 
janeiro a dezembro/2020.

1.  DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

1.1 Demonstrativo Orçamentário e Financeiro

03

Fonte: balancete analítico e informações gerenciais da AEADF 
Itens E (Outras Entradas) e K (Outras Saídas): Referem-se a ajustes compensatórios de valores não 
considerados nos itens anteriores, especialmente aqueles decorrentes de provisões. Em 2019, registrados pela 
diferença ou líquido, enquanto que, em 2020, registrados pelos valores brutos de Entradas e Saídas.

%

Jogos FENACEF

Jogos FENACEF
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A.  Saldo Inicial (Bancos/Aplicações)

Em 01.01.2020, a Associação apresentava disponibilidades da ordem de R$1.243.120,00, em sua 
totalidade aplicadas em bancos e instituições financeiras, representando o valor disponível para o 
início das atividades do exercício 2020.  

B.  Receitas

Do valor total de R$ 969.023,00, cerca de 87% ou R$ 847.350,00, referem-se a contribuições de 
mensalidade dos associados, as quais  representam um acréscimo de um pouco mais  de 4% em 
relação ao valor do ano anterior. O crescimento dessas receitas associativas, que constituem a 
sustentação financeira da entidade, corresponde à ampliação do quadro de filiação, ao longo do 
exercício.

Em relação às receitas financeiras, em que pesem às reduções sucessivas da taxa Selic, a gestão 
realizada pela Diretoria Financeira junto às instituições, via realocação de aplicações nas diversas 
opções de mercado, ainda propiciou razoável sustentação no volume total das receitas, quando 
comparado ao observado no ano anterior.

A ausência de valor no item “Outras Receitas”, no ano de 2020,  deve-se a renegociação da AEADF 
com as empresas de prestação de serviço jurídico, em que a Associação abriu mão desses ganhos 
em favor dos associados, diminuindo-lhes, dessa forma, os custos dos processos.  

C.  Recebimento Antecipação Recursos 

Refere-se ao recebimento de valores antecipados pela AEADF para compra de passagens e/ou 
hospedagens, com o fim de viabilizar a participação dos associados nos Simpósios e Jogos 
FENACEF. Em 2020, em razão da pandemia e das sucessivas alterações nas datas dos eventos, a 
FENACEF entendeu pertinente cancelar a realização dos Jogos e do Simpósio, sinalizando sua 
realização somente a partir de 2022. Com isso, tais ressarcimentos foram interrompidos.

D.  Créditos Recebidos (Empréstimos)  

Os valores registrados neste item correspondem à arrecadação ou recebimento de empréstimos 
efetuados a associados e, eventualmente, a empregados da AEADF. Após análise, a carteira de 
empréstimos foi suspensa para regularização de concessões já realizadas, avaliação e 
redefinição de critérios e riscos. Para esse fim, foram realizadas diligências e firmados “Termos de 
Confissão de Dívida” junto aos devedores.

E.  Outras Entradas

Referem-se a valores não considerados nos itens anteriores, especialmente aqueles decorrentes 
de provisões e valores transistórios compensados no mês subsequente. Em 2019, foram 
considerados pela diferença ou líquido, enquanto que, em 2020, registrados pelos valores brutos 
de Entradas e Saídas.

G.  Despesas Correntes  

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 realização das ações de modernização administrativa e o 
cumprimento da finalidade da Associação, em conformidade com os objetivos estatutários.  

O total das despesas correntes, em 2020, foi de R$ 635.223,00, observando-se uma redução  de 
cerca de 27% em relação ao montante de R$ 872.425,00 realizados em 2019, conforme 
detalhamento a seguir:  

Suplemento do Boletim Informativo
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Em 2020, alcançaram R$ 376.710,00 contra R$ 367.033,00 do exercício anterior, observando-se 
um acréscimo de cerca de 2,7%. Referem-se aos salários e encargos das empregadas de apoio às 
atividades administrativas e operacionais da Associação. 

O acréscimo deve-se basicamente aos reajustes legais aplicados à  categoria, impactando 
indiretamente nos encargos sociais.

- Despesas com Pessoal e Encargos 

Compreendem os gastos necessários ao funcionamento normal da Administração, inclusive das 
áreas social e esportiva. O total de R$ 207.575,00 realizado em 2020 apresenta redução de cerca 
de 53% em relação aos gastos de 2019, que foram de R$ 443.691,00. É relevante observar que, em 
razão das restrições impostas pela pandemia em função do COVID -19, a operacionalização dos 
serviços prestados e compromissos decorrentes sofreram forte descontinuidade, o que gerou 
uma economia considerável, refletida no aumento do saldo de disponibilidades. Em que pese à 
realização de alguns eventos internos - virtuais e, em alguns casos, presenciais -, a maioria dos 
gastos foi decorrente de despesas obrigatórias fixas, como Impostos e Contribuições, 
Condomínio, manutenção e compromissos anteriormente assumidos. Grande parte desses 
gastos é decorrente dos eventos sociais e desportivos, os quais não foram realizados na extensão 
do ano anterior, gerando, portanto, uma redução significativa em relação ao ano de 2019.

- Despesas Administrativas 

Atingiram, em 2020, o valor de R$ 44.568,00 e, em relação ao realizado de 2019, esse item 
também apresentou redução da  ordem 13%.  Do total, R$ 22.960,00 referem-se à  Contribuição – 
FENACEF, repasse efetuado para apoio à manutenção da Federação, cujo cálculo tem como base a 
quantidade de associados de cada entidade.  

- Outras despesas Administrativas/Operacionais 

Despesas Financeiras 

Resultantes do pagamento de IRRF sobre o saldo de aplicações financeiras. A redução observada 
em 2020 deve-se, principalmente, à readequação e modelagem do perfil das aplicações, 
buscando sempre a melhor taxa remuneratória,  combinada com aquelas de menor custo. 

H.  Investimentos – Imobilizado 

Representam aplicações de recursos no imobilizado, tais como Imóveis, Máquinas e 
Equipamentos, Móveis e Utensílios e Benfeitorias, aplicações essas que, em 2019, atingiram o 
valor total de R$ 34.255,00. Em 2020, não houve a necessidade de aplicação de recursos no 
imobilizado.

I.  Antecipações de Recursos 

Correspondem aos valores antecipados no ano para reserva de hotéis e passagens destinadas à 
participação de associados nos Simpósios e Jogos FENACEF. A AEADF adquire as passagens e 
efetua, junto à FENACEF, a reserva de hotéis e o pagamento da taxa de inscrição nos eventos, 
repassando aos associados, quando de seu interesse, as mesmas condições contratuais firmadas 
com os fornecedores dos serviços, inclusive parcelamentos. Em 2020, a AEADF tinha assumido os 
valores das inscrições. Por motivo do  cancelamento dos Jogos e Simpósios, referidos valores 
ficaram como crédito junto à FENACEF e à empresa fornecedora de passagens.
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J.  Créditos concedidos (Empréstimos) 

Referem-se a empréstimos ou auxílios financeiros a associados e, eventualmente, a empregados 
da AEADF. Em 2019, registra-se apenas o valor de R$ 19.500,00, de operação de empréstimo 
realizada ainda na gestão anterior. A partir de abril, por decisão da Diretoria, foram suspensas tais 
operações, para estudo, visando avaliar a sua viabilidade ou aprimorar a forma de concessão. Para 
2020, não foram realizados novos empréstimos, restando, ainda,  um saldo de empréstimo a 
receber da ordem de R$ 11.000,00.  

K.  Outras Saídas

Referem-se a valores não considerados nos itens anteriores, especialmente aqueles decorrentes 
de provisões. Em 2019, considerados pela diferença ou líquido, enquanto em 2020, registrados 
pelos valores brutos de Entradas e Saídas

M.  Disponibilidade Final 

No valor de R$ 1.580.708,00, representa o resultado das movimentações financeiras de entrada e 
saída de recursos ocorridas durante o exercício. A variação foi positiva de R$ 337.588,00 em 
relação ao saldo inicial de 2019, isto é, após o pagamento de todos os compromissos do exercício 
de 2020, ainda se observou um saldo (recursos não utilizados), da ordem de R$ 338.000,00.  

1.2 Evolução do Patrimônio Líquido (PL)

Valor em 31.12.2019 Valor em 31.12.2020 Variação % 

R$ 2.103.968,02 R$ 2.385.678,04 13,3

 Patrimônio Líquido do exercício corrente apresenta-se 13,6 % superior ao do exercício Oanterior, com uma variação absoluta de quase R$ 282 mil. Essa variação corresponde ao 
acréscimo do superávit do período. A Associação não possui dívidas de curto ou de longo prazo. O 
Passivo Circulante registrado em balanço refere-se a obrigações tributárias e sociais, 
ordinariamente registradas no mês para pagamento no mês seguinte, não havendo em aberto 
nenhuma contribuição ou imposto de competência anterior. 

www.aeadf.com.br

CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO 
AEADF

@aea.df01

AEADF01

(61) 3033-0700

aeadf@aeadf.com.br
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arte integrante do presente Relatório de Gestão, este Relatório de Atividades cumpre o ritual Pestatutário previsto nos artigos: 16, inciso IX; 21, inciso IV; 24, inciso XVI; 25, inciso VIII; 
segue o artigo 13, inciso III, combinado com o parágrafo único do artigo 42; e retrata, como já 
dito, as realizações da Associação no Ano II da Gestão 2019/2022.

Foi um ano difícil, se considerarmos a pandemia instalada no Brasil desde março de 2020, 
obrigando a novos hábitos sanitários e, na vida das empresas e entidades, à necessidade de 
utilização de modernos instrumentos de tecnologia para minimizar os efeitos do distanciamento 
social no relacionamento com os associados e a falta de contato com familiares e amigos. 

Com a ajuda dos instrumentos tecnológicos, portanto, conseguimos realizar reuniões, palestras, 
Assembleias e, também, prosseguir trabalhando a maior parte do tempo em regime de “Home 
Office”.

A AEADF cresceu no período, aumentando o quadro de associados e melhorando a qualidade dos 
serviços prestados. Buscou-se intensificar a presença nas mídias sociais (Facebook e 
Instagram), manter atuantes os grupos de WhatsApp, oferecer aos associados atendimento 
virtual e imprimir maior velocidade na comunicação. 

2.2 Planejamento

om base no diagnóstico dos problemas da Associação, identificados pelos grupos de trabalho Ccriados em 2019, foram priorizados os que estavam a demandar atenção e novas atitudes por 
parte do corpo dirigente.

Essas prioridades continuaram a servir de base na construção do planejamento das ações para 
2021/2022, acrescidas de novos itens decorrentes do cenário e/ou das necessidades dos 
aposentados e pensionistas.

Por facilidade prática de demonstração e compreensão, dividimos a apresentação das ações 
implementadas em sete grupos que reúnem as prioridades definidas e respectivas execuções, 
conforme segue.

GRUPO 1

Prioridade: 

Intensificar a comunicação e informação aos associados, mantendo os canais existentes 
e disponibilizando novos meios.

a) Maior integração da Associação às mídias sociais para divulgação de notícias e informes aos 
associados (Instagram, Facebook e site) e intensificação das comunicações via WhatsApp 
(AEADF Oficial e Fale com a Gente);
b) Acompanhamento da aplicação do Manual de Utilização da nova marca da AEADF no material 
de escritório e peças de divulgação; 

Ações implementadas 
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2.  DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2.1 Introdução
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c) Manutenção da divulgação periódica do Boletim Informativo – BI, contendo o resumo e 
comentário crítico das principais atividades e fatos relevantes de interesse dos associados;
d) Produção e distribuição aos associados de calendários da AEADF (disponibilizados na sede), 
com mensagens informativas e promocionais das ações da Associação;
e) Produção de mensagem de Natal impressa e de brinde, enviados a todos os associados, mesmo 
aos residentes fora de Brasília (postagem em 04/01/2021);
f) Realização e divulgação no Boletim Informativo de importantes entrevistas sobre diversos 
temas, entre eles, o direito das mulheres Pré-78, com a Dra. Thaís Riedel, titular do escritório de 
Advocacia Riedel, acerca da decisão do dia 18/08/2020, em que o Supremo Tribunal Federal 
definiu que mulher tem direito a complementação de aposentadoria no mesmo patamar do 
segurado homem, sendo irrelevante sua contribuição por tempo menor. A AEADF teve papel 
importante na construção dessa tese porque se apresentou como interveniente na condição de 
“amicus curiae”, por intermédio daquele Escritório que atuou em defesa de seus patrocinados e 
também no interesse da Associação;
g) Divulgação de Informe referente à ação do Imposto de Renda sobre a Contribuição 
Extraordinária – Equacionamento, Ação nº 1003987 - 17.2018.4.01.3400, emitido pela - 
Advocacia Riedel e a AEADF. O processo encontra-se em tramitação na 5ª Vara Federal de 
Brasília, julgado procedente em primeira instância, matéria com cobertura do Boletim 
Informativo.

08

GRUPO 2

Prioridade: 

Adotar medidas administrativas, visando aprimorar  o atendimento ao associado. 

a) Intensificação da iniciativa de comunicação telefônica com os associados, especialmente com 
os mais idosos, para saber sobre sua saúde, cuidados e necessidades, tendo em vista o momento 
de pandemia; 
b) Distribuição de máscaras aos associados;
c) Planejamento e realização de reuniões e Assembleias virtuais com a utilização de aplicativos 
disponíveis no mercado ou contratados para eventos específicos, sendo as principais:
- Primeira Assembleia Geral Virtual – 20 a 22/07/2020, promovida com sucesso por meio do 
aplicativo Condomínio Dedicado, contratado pela AEADF, obedecendo à seguinte pauta: 1) 
Apresentação de Prestação de Contas do período 2019/2020, aprovada por 96,55% dos 116 
participantes; 2) Autorização para ajuizamento de ação civil pública contra a Caixa Econômica 
Federal para recomposição das reservas matemáticas dos Planos de Benefícios, aprovada por 
91,34% dos 127 participantes; 3) Proposição de ação coletiva tributária, em favor dos associados 
ainda não incluídos em ação judicial ou coletiva, para isenção de cobrança de Imposto de Renda 
sobre as parcelas do equacionamento, aprovada por 94,35% dos 124 Participantes;
- Segunda Assembleia Geral Extraordinária de 27 a 28/01/2021, promovida também com sucesso 
por meio do aplicativo Condomínio Dedicado, contratado pela AEADF, obedecendo à seguinte 
pauta: 1) Autorização à FENACEF para ajuizamento de Ação, mediante a contratação de escritório 
de advocacia especializado, para assegurar aos empregados aposentados até 31/08/2018, como 
direito adquirido, o benefício do Plano Saúde Caixa, matéria aprovada por 99,16% dos 119 
participantes; 2) Autorização para realização da obra de abertura de janelas em cada sala da 
Associação para entrada de ar natural, com vistas à preparação da sede para a retomada gradual 
do atendimento presencial;
d) Abertura das janelas travadas de cada sala da Associação, para entrada de ar natural, 
objetivando a reabertura gradual da sede da AEADF.

Ações implementadas 
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GRUPO 3

Prioridades: 

Melhorar o sistema de telefonia e de informática. 
Aprimorar  os  cadastros e banco de dados.

a) Melhoria dos sistemas internos de gestão. O novo sistema, em fase final de implantação, foi 
desenvolvido por colega aposentado com participação de Diretores e empregadas da AEADF e 
contém módulos de RH, Cadastro, Financeiro e Orçamentário (02/2021);
b) Transferência do último cadastro fornecido pela FUNCEF (setembro 2020) para o novo sistema 
(02/2021);
c) Esforço interno para atualização do cadastro de associados, por meio de contatos telefônicos, 
presenciais, com a APCEF, e troca de e-mails; 
d) Instituição de nova Ficha de Inscrição e Cadastro de associados, incluindo indicação de 
parente/amigo para contato em caso de emergência;
e) Distribuição das carteiras de identificação dos associados, disponibilizadas na Associação.

Ações implementadas 
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GRUPO 4

Prioridades: 

Instituir cursos de aperfeiçoamento.
(Implantar equipamentos sociais de interesse dos associados).

a) Manutenção do Curso de Inglês Básico e Intermediário, em caráter virtual, em parceria com a 
empresa especializada; 
b) Realização, na sede da AEADF, da primeira turma do Curso Cuidador de Idosos, com a parceira 
CRISOL, empresa especializada em preparação de pessoas para o mercado de trabalho; 
c) Manutenção da Clínica Social disponibilizada na sede da AEADF, para atendimento aos 
associados tão logo cessem as restrições sanitárias decorrentes da pandemia.

Ações implementadas 

GRUPO 5

Prioridades: 

Promover iniciativas institucionais.
(Adotar instrumentos e procedimentos de gestão, incluindo revisão de normas) . 

a) Revisão do planejamento aprovado em 2020, verificando o realizado e o não realizado para 
atualizar as ações e projetos propostos para 2021;
b) Elaboração de proposta orçamentária para 2020 e 2021; 
c) Formulação do planejamento das ações para o exercício de 2021 e Ano III da gestão 2019 a 
2022;

Ações implementadas 
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d) Elaboração da versão final do Regimento Interno (abril/2021), encontrando-se em fase de 
aprovação interna;
e) Organização e implementação de atividades de treinamento e apoio técnico às diversas 
modalidades esportivas: futebol, natação, voleibol, tênis de quadra, as quais aconteceram até 
março/2020, quando foram interrompidas, tendo em vista as recomendações dos órgãos 
governamentais;
f) Realização de parceria com a ONG Moradia e Cidadania para execução conjunta de projetos 
sociais; 
g) Lançamento do Curso Cuidador de Idosos, com a presença do Coordenador do Curso e de 
profissionais selecionados para atuarem como facilitadores;

h) Lançamento do projeto “AEADF-Clínica Social” para funcionamento em suas dependências, 
reunindo profissionais da área de saúde, de diversas especialidades, recrutados e selecionados 
para atendimento aos associados e seus familiares em condições mais favoráveis que as 
praticadas pelo mercado. Com o assessoramento da empresa CRISOL, Centro de Referência na 
Formação e Capacitação das Pessoas, a AEADF selecionou profissionais das especialidades: 
Psicologia, Nutrição, Fisioterapia e Auriculoterapia, estando prevista a agregação de profissionais 
da área de Geriatria, Cardiologia e Urologia. Essa iniciativa constitui importante prestação de 
serviço ao associado, uma vez que há muitos colegas que não possuem o benefício do Saúde 
Caixa, ou mesmo qualquer outro plano de saúde, estando a mercê dos serviços do SUS. Tais 
atividades foram interrompidas a partir de março/2020, tendo em vista as restrições sanitárias.

GRUPO 6

Prioridade: 

Dinamizar e incrementar as atividades de congraçamento e ações de reconhecimento e 
valorização dos associados. 

a) Realização de Live com o psicólogo e escritor Ricardo de Farias – 13/05/2020; 
b) Prestação de homenagem ao Dia dos Pais; 
c) Realização de Live com Heloísa Baldo, Psicopedagoga, Educadora e Gestora de Instituições 
Educacionais – 14/08/2020;
d) Celebração do Aniversário de 35 anos AEADF – 22/10/2020, ocasião em que houve um bate-
papo online com Railda Cândido Azevedo e lançamento dos projetos sociais: Cuidador de Idosos e 
AEADF-Clínica Social;
e) Entrega, pela Presidente da AEADF, de diploma de homenagem da FUNCEF aos associados 
indicados pela Associação: Terezinha Duze Vieira (presencial) e Ivan José de Mecenas (virtual);
f) Concessão, por sorteio, de “vouchers dayuse” para o Hotel Velutti, na cerimônia de 
comemoração dos 35 anos da AEADF;
g) Participação da AEADF no processo de eleição para os cargos de Presidente e Conselheiro 
Fiscal da FENACEF, dando apoio à Chapa em que concorriam dois associados pertencentes a seu 
quadro e à Administração; 
h) Apoio à FENACEF em pesquisa sobre os XI Jogos FENACEF - Pesquisa participantes, em que foi 
disponibilizado formulário específico e link para que o associado manifestasse sua opinião, sobre, 
entre outros quesitos, se mantinha ou não a realização dos jogos para maio/2020;
i) Indicação à FUNCEF de dois associados para receber homenagem pelo Dia do Aposentado – 
18/01/2021;

Ações implementadas 
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j) Indicação de nome de um associado para homenagem pela FENACEF – 21/01/2021;
k) Reunião FENACEF para homenagear os aposentados indicados pelas AEA de todo o Brasil – 
23/01/2021;
l) Homenagem aos Aposentados com música, show de humor e sorteio de muitos prêmios aos 
associados que participaram – 12/02/2021. A festa contou com cerimonialista contratado e 
animação da cantora Ana Donizete e da Companhia de Comédia G-7. Presença especial do Diretor 
de Benefícios da FUNCEF, Délvio Joaquim de Brito, que prestou a homenagem aos aposentados e 
entregou o Diploma aos associados indicados pela AEADF;
m) Realização do encontro “Conversando com os Diretores eleitos da FUNCEF” e homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher – 08/03/2021, tendo como debatedores: Augusto Miranda - Diretor 
de Administração e TI; Délvio Joaquim de Brito, Diretor de Benefícios e Max Mauran Pantoja, 
Diretor de Planejamento e Controladoria, e mediador Geraldo Queiroga, associado da AEADF. O 
Encontro contou também com o brilhantismo e sensibilidade da poeta Nara Fontes, associada da 
AEADF.
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GRUPO 7

Prioridade: 

Aprimorar os mecanismos de acompanhamento e controle da gestão (Administração 
geral e Tesouraria). 

a) Reorientação dos procedimentos contábeis quanto à adequação do plano de contas e forma de 
apresentação dos demonstrativos, a fim de facilitar o controle;
b) Imóvel em Caldas Novas: Notificação Extrajudicial, em 24/03/2021, à empresa responsável 
pela construção do imóvel, em razão do descumprimento do prazo de entrega; formação de 
consenso entre os dirigentes quanto a eventual alienação do imóvel, tão logo concluída a sua 
construção;
c) Prestação de apoio técnico aos associados na elaboração das Declarações de Ajustes Anuais.

Ações implementadas 

Considerações finais

 ano de 2020 foi um ano atípico. Com a pandemia, ora amenizando ora recrudescendo, Otivemos individualmente que aprender novos hábitos de vida e assim também foi em relação 
ao cotidiano da Associação. 

As atividades presenciais de congraçamento e as celebrações previstas deram lugar aos 
encontros virtuais. Para isso, tivemos que nos submeter a um verdadeiro processo de 
aprendizagem. Todos os associados, não apenas os dirigentes, tiveram que abraçar os recursos 
da tecnologia, o que, por óbvio, não foi fácil.

Como o difícil não é impossível, não deixamos passar em branco nenhuma data importante para o 
associado. Conseguimos, por exemplo, comemorar à distância o 35º aniversário da Associação, 
promover os habituais encontros com a FUNCEF para acompanhamento dos balanços e 
demonstrações financeiras de nossos fundos previdenciários, realizar a primeira parte do Curso 
de Cuidador de Idosos com dezenove participantes e abrir gradualmente a sede da Associação 
para atendimentos inadiáveis, o que ocorreu de forma programada e respeitadas as regras 
sanitárias estabelecidas pelas autoridades.
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Brasília, 13 de julho de 2021

Raul Rocha Braga 
Tesoureiro 

Lázaro Batista Carneiro 
Tesoureiro 

Francisco Julho de Souza 
Diretor Social 

José Afonso Rodrigues Rego 
Diretor de Esportes 

Carlos Cezar de M. Carvalho 
Vice-Presidente 

Izildinha Esmeraldo de Oliveira 
Vice-Presidente 

Leopoldina Maria Colares de Araújo
Presidente Diretoria Executiva 

Procuramos participar, o mais ativamente possível, desse novo tempo de intensas conexões. Esse 
esforço permitiu enxergar, com mais nitidez, a importância da humanização do atendimento da 
Associação, talvez elegendo-a à categoria de mais nobre e necessário ministério da entidade. O 
assistir, o unir e o defender dos objetivos associativos tornaram-se mais translúcidos para 
escancarar o ser humano, ao qual se dirigem todas as nossas ações: o ser humano que precisa de 
um conselho, que precisa de uma ligação, de uma palavra para saber como ele está, um ser 
humano que precisa saber que alguém está preocupado com ele. E assim começou um novo ciclo: 
o da Associação humanizada.

Procurar oferecer o que o associado quer e precisa em sua vida pessoal e familiar, em todas as 
dimensões, aproximar-se dele tanto quanto possível, independentemente de estar próximo ou em 
distanciamento social – esse certamente será o legado associativo da pandemia, que já lança luz 
sobre todo o nosso trabalho.

Se o distanciamento da pandemia dessa forma nos uniu, também dolorosamente nos separou de 
muitos colegas ou enlutou muitas famílias de colegas, às quais apresentamos nossas 
condolências. 

Por fim, levamos os nossos agradecimentos a todos os associados que vêm nos ajudando a fazer a 
Associação cada vez melhor. Pela participação nessa tarefa e pela compreensão e confiança que 
nos devotam, o nosso muito obrigado. 
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ANEXO I

a qualidade de membros do Conselho Fiscal da AEADF – Associação dos NEmpregadosAposentados da Caixa no DF, em cumprimento às atribuições legais e 
estatutárias determinadas nos artigos 20 e 21, procedemos ao exame das Demonstrações 
Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, compreendendo o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit, o Balancete Analítico por Período, 
as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Relatórios de Gestão e de Atividades do 
período. Nossos exames foram efetuados dentro da extensão e profundidade que entendemos 
necessárias a fim de obter evidências para a formação de uma opinião sobre os referidos 
documentos e levaram em conta, também, as verificações que efetuamos durante o exercício 
social. Com base nos exames efetuados e considerando os esclarecimentos prestados pela 
administração, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à sua aprovação e que os referidos 
documentos estão em condições de serem deliberados pela Assembleia Geral dos Associados.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

ANEXO II

1. BALANÇO PATRIMONIAL – 2020
2. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT – 2020
3. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – 2020
4. NOTAS EXPLICATIVAS 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

JOSÉ ADROALDO GONÇALVES
Presidente do Conselho Fiscal 

Brasília, 28 de julho de 2021

JOSÉ REIS SANTOS AMORIM
Conselheiro

HILDA MARIA SEVERO
Conselheiro

s membros do Conselho Deliberativo da AEADF – Associação dos Aposentados da Caixa no ODF, após a apreciação do Relatório de Prestação de Contas, gestão 2020/2021 e, no 
cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias determinadas no artigo 16, parágrafo 
IX, opina favoravelmente pelo encaminhamento do citado Relatório à deliberação da Assembleia 
Geral dos Associados.

Brasília, 03 de agosto de 2021

Pelo Conselho Deliberativo

Rosane Mari Ramos Cabral
Secretária

Alcino Marçal Almeida
Presidente

ANEXO III
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL
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