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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CFN 
RELATÓRIO DO ORÇAMENTO 2011-2012 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O Orçamento 2011-2012, elaborado de acordo com o Estatuto de 2010, o novo RI e a NIC sobre 

Gestão Financeira, e aprovado na AGO de 27OUT2011, apresentou as seguintes novidades: 
- dois níveis para a gestão financeira, geral (AVCFN como um todo) e setorial (Diretorias); 
- estabelecimento do Plano de Contas da AVCFN e a definição detalhada de procedimentos; 
- previsão de despesas, ordinárias e extraordinárias, típicas da AVCFN como um todo; e 
- orientações sobre o emprego do Fundo de Reserva (FR). 
O cumprimento dos procedimentos previstos transcorreu de acordo com as Normas no âmbito da 

DAdm, apenas com necessidade de adaptações nas planilhas previstas na NIC Gestão Financeira, 
para um manuseio mais prático e melhores condições de verificações cruzadas. Mas, nem todas as 
SR estão cumprindo os procedimentos previstos, pois a maioria deixou de encaminhar os relatórios 
mensais, importantes para proporcionar os registros contábeis apropriados feitos pela contadora que 
elabora os documentos para comprovação junto aos órgãos públicos pertinentes. 

Com relação ao FR, foi cumprido o previsto, ou seja, recolhimento de parcela de 15% das 
mensalidades dos Associados, aplicada no pagamento das parcelas mensais do consórcio da CEF 
para aquisição de imóvel e o restante sendo depositado na conta Poupança FR.  

Houve necessidade de utilização das aplicações financeiras (Poupança PAPEM e Caixa FIC 
Investidor), para reforço no Orçamento no nível geral, visto que despesas aprovadas tiveram custo 
superior ao previsto e que houve a necessidade de adiantamento para a DAdm, o qual foi ressarcido 
ao longo do exercício. Vale lembrar que estas aplicações foram constituídas sem prejuízo do FR e 
podem cumprir a finalidade do FR sem que este tenha que ser reduzido, como efetivamente ocorreu. 

Foram implementadas as duas medidas previstas para economia nas despesas, ou seja:  
- rescisão do contrato de aluguel com o Clube Beneficente de Sargentos da Marinha e instalação 

do CDC e da Secretaria da DAdm no prédio da Sede Nacional; e 
- substituição do Gerente Administrativo, demitido em outubro, por funcionário de nível Auxiliar 

Administrativo. 
Além disso, outras medidas de economia foram efetivadas, a saber: 
- parte substancial das despesas previstas com os eventos alusivos ao 40º Aniversário da AVCFN 

(Semana do Veterano) foi custeada com patrocínios obtidos para a Revista AVCFN 40 Anos 
(empresas adquiriram quotas para anúncio), para o Carimbo do Selo AVCFN 40 Anos (doação do 
CGCFN) e para os prêmios dos concursos culturais (doação do BtlNav); 

- nas Festas Beneficentes de Fim de Ano e Pai Veterano, doações de brindes por OM do CFN e 
pela Secretaria da CPO, além de contribuições do Abrigo do Marinheiro; 

- custeio total ou parcial de vários eventos, por OM do CFN e pela Secretaria da CPO, como 
Veterano em Forma, Grupo de Caminhada e Corrida, Torneio de Tiro, Curso Básico de Informática, 
Marcha AVCFN 40 Anos, transporte e hospedagem de Comitivas para atividades operativas e 
viagem a São Paulo (ativação da SR São Paulo, visitas culturais, visitas a Aramar e cerimônias na 
CiaDefQBN-Aramar). 

Registra-se, também, no quadro abaixo, o aumento de Associados Efetivos, mesmo tendo havido 
falecimentos e desligamentos por inadimplência: 

 

 DAdm  Sa  Na Re BSB Sul Urg NF Be SP TOT 
31JUL2011 1.558 327 298 149 121 57 57 35 0 0 2.602 
31JUL2012 1.771 293 290 127 78 63 46 36 39 56 2.799 
Variação 213 -34 -8 -22 -43 6 -11 1 39 56 197 

 

Considerando-se que em JUL2011 as SR Belém e São Paulo ainda não haviam sido ativadas, o 
aumento real no efetivo da DAdm foi ainda maior – mais 308 Associados. 
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2. RECEITAS E DESPESAS 
A receita de mensalidades prevista para 2011-2012 (Anexo A), calculada com o número de 

Associados Efetivos de 31JUL2011 (2.602), não foi alcançada, conforme detalhado no Anexo B, 
mesmo com acréscimo de 197 Associados, devido a desligamentos e inadimplência.  

 

Descrição  Previsão Realizado % Diferença 
Receita Bruta  562.032,00 523.573,44 93,2 -38.458,56 
Fundo de Reserva (1) 84.304,80 78.536,02 93,2 -5.768,78 
Repasse para as Diretorias (2) 477.727,20 417.346,22 87,4 - 60.380,98 

 

(1) Corresponde a 15 % da Receita Bruta, sendo 43.290,41 na Poupança FR e 35.245,61 no Consórcio CEF. 
(2) Percentual (87,4 %) inferior ao FR devido aos descontos de adiantamentos e outras despesas. 

 

Considerando os Anexos A e B, verifica-se que os repasses previstos para as Diretorias, que 
constituem as principais despesas ordinárias no nível geral da AVCFN e, consequentemente, as 
principais receitas para a DAdm e as SR, também não foram alcançados: 

 

Repasses Previsto Realizado % Diferença 
DAdm 296.259,12 282.597,14 95,4 -13.661,98 

Sa  56.600,64 40.330,44 71,3 -16.270,20 
Na 52.576,56 42.306,80 80,5 -10.269,76 
Re 26.185,68 19.640,40 75,0 -6.545,28 

BSB 20.783,52 10.858,82 52,2 -9.924,70 
Sul 9.707,04 7.320,54 75,4 -2.386,50 

Uru (*) 9.566,64 2.758,32 28,8 -6.808,32 
 NF (*) 6.048,00 4.398,06 72,7 -1.649,94 

Be 0,00 3.003,62 100,0 3.003,62 
SP (*) 0,00 4.132,08 100,0 4.132,08 
Total 477.727,20 417.346,22 87,4 -60.380,98 

 

(*) Valores disponíveis na Conta Movimento da AVCFN ou da DAdm. 
 

As Receitas da AVCFN estão detalhadas no Anexo C e consolidadas no quadro a seguir, a partir 
dos Demonstrativos de Receitas e Despesas elaborados mensalmente e enviados ao CDC. 

 

RECEITAS  830.561,51 
Saldo anterior  254.883,78 
Total de receitas  575.677,73 
Mensalidades 524.040,44  
Aplicações financeiras 14.867,29  
Diversos 206,00  
Receitas contábeis (1) 36.564,00  
DESPESAS  581.758,89 
Repasses Mensalidades 407.963,60  
Transferências 100.271,95  
Consórcio 35.245,61  
Despesas bancárias 3.863,65   
Despesas contábeis (1) 34.414,08   
SALDO  248.802,62 

 
(1) Receitas e despesas contábeis referem-se a valores que apenas “passaram” pelas contas, como retiradas 
do FIC Recife e sua correspondente transferência para a SR Recife, saque irregular e seu estorno etc.. 
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Na elaboração do Orçamento, haviam sido visualizadas despesas de caráter geral da AVCFN, 
sendo que algumas tiveram custos superiores ao previsto e outras despesas foram acrescentadas, 
conforme já explicado em Relatórios Parciais: 

 

 Previsão Realizado Diferença 
AGO e reunião do CDC 5.000,00 5.025,00 25,00 
Sessões Solenes (Aniversário CFN e AVCFN) 8.000,00 16.850,00 8.850,00 
Representantes das SR na AGO de 27OUT 7.220,00 13.044,76 5.824,76 
Demissão de funcionário 12.490,00 11.836,71 -653,29 
Projeto Memória da AVCFN 2.000,00 2.000,00 0,00 
Revista “AVCFN 40 ANOS” 25.000,00 26.345,00 1.345,00 
Edição especial de “O Veterano” 3.000,00 4.919,25 1.919,25 
Seminário AVCFN 40 Anos 1.000,00 3.400,00 2.400,00 
Concursos culturais 1.000,00 0,00 -1.000,00 
Competições esportivas  1.000,00 1.760,00 760,00 
Medalha Mérito AVCFN  11.000,00 11.000,00 0,00 
AGR Belém (confraternização e passagem) 0,00 2.918,00 2.918,00 
Encontro Nordeste 0,00 2.000,00 2.000,00 
Passagem para autor da Canção AVCFN 0,00 955,18 955,18 
Selo personalizado comemorativo 40 Anos 0,00 3.450, 3.450,00 
Medalhas (complementos), diplomas e diversos 0,00 4.066,00 4.066,00 
Programa cultural para as SR 0,00 492,00 492,00 

TOTAL 76.710,00 110.061,90 33.351,90 
 

O valor total das despesas (R$ 110.061,90) foi coberto com quotas de patrocínio da Revista 
AVCFN 40 Anos (R$ 43.999,00) e com recursos da AVCFN (R$ 66.092,90). Verifica-se que, 
mesmo com o acréscimo de despesas, o aporte feito pela AVCFN (R$ 66.092,90) foi inferior ao 
valor previsto no Orçamento (R$ 76.710,00). Conforme o Orçamento aprovado, tais despesas foram 
custeadas com o saldo da Conta Movimento (CMov), indenização dos adiantamentos feitos às SR e  
saldos das contas Poupança PAPEM e FIC Investidor, este tendo sido zerado. 

 
3. SALDOS NAS CONTAS 

Os saldos das contas da AVCFN tiveram a evolução mostrada no quadro abaixo (Anexo D): 
 

Contas da AVCFN 31AGO2011 31AGO2012 
Poupança Fundo de Reserva 166.889,11 223.045,51 
Poupança PAPEM 31.213,63 3.353,54 
FIC Investidor 52.075,14 0,00 
Conta Movimento 4.705,90 22.403,57 

TOTAL 254.883,78 248.802,62 
 

Todavia, a CMov, para permitir uma melhor comparação entre os dois exercícios financeiros, 
precisa ser ajustada, de acordo com as seguintes considerações: 

- a CMov inclui saldos de algumas SR, conforme o quadro abaixo: 
 

SR 31AGO2011 31AGO2012 
Uruguaiana 2.211,68 4.970,00 
Nova Friburgo 0,00 1.561,62 
São Paulo 0,00 4.132,08 

Total 2.211,68 10.663,70 
 

- como em 31AGO2011 não havia a separação de CMov da AVCFN e da DAdm, é preciso que 
esta diferença, apenas para efeito comparativo, seja considerada, ou seja, que no saldo de 2012 da 
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AVCFN seja incluído o saldo real da CMov da DAdm, sendo que este saldo real da DAdm também 
precisa ser corrigido, pois inclui um valor pertencente à SR Nova Friburgo: 

 

CMov da DAdm  31AGO2011 31AGO2012 
Saldo contabilizado 0,00 14.365,71 
Saldo da SR Nova Friburgo na CMov da DAdm  0,00 5.292,28 
Saldo real da DAdm  0,00 9.073,43 

 

- assim, incluindo-se os ajustes descritos, o quadro com os saldos das contas da AVCFN, apenas 
para efeito de comparação entre os dois exercícios financeiros, fica de acordo com o quadro abaixo, 
com variação positiva na Poupança Fundo de Reserva (34 %) e na Conta Movimento (734 %), 
redução na Poupança PAPEM (89 %) e o encerramento do FIC Investidor: 

 

Contas da AVCFN 31AGO2011 31AGO2012 VARIAÇÃO % 
Poupança Fundo de Reserva 166.889,11 223.045,51 56.156,40 34 
Poupança PAPEM 31.213,63 3.353,54 -27.860,09 -89 
FIC Investidor 52.075,14 0,00 -52.075,14 -100 
Conta Movimento (- SR + DAdm) 2.494,22 20.813,30 18.319,08 734 

TOTAL 252.672,10 247.212,35 -5.459,75 -2 
  

Conforme já explicado, a redução na Poupança PAPEM e o encerramento do FIC Investidor 
foram necessários para atender às despesas de caráter geral da AVCFN, estando esta utilização 
prevista no Orçamento aprovado na AGO de 27OUT2011.  

Assim, para efeito de disponibilidade, a AVCFN conta com: 
- R$ 223.045,51, como FR propriamente dito (Saldo da Poupança FR);  
- R$     3.353,54, como complemento do FR (Poupança PAPEM); e 
- R$   11.739,87, disponíveis na CMov (22.403,57 - 10.663,70 das SR), ou seja, 
- R$ 238.138,92, como disponibilidade total no Nível Geral.  

 
4. SITUAÇÃO DO CONSÓRCIO DA CEF 

Até 31AGO2012 foram pagas 88 de 120 parcelas, num total de R$ 180.854,27. 
Valor atual da carta de crédito: R$ 253.192,79. 
 

5. ADIANTAMENTOS PARA A DAdm E SR 
Todos os adiantamentos das SR já foram quitados. 
A DAdm precisou de repasses, em adiantamento às suas receitas, pois, embora as despesas 

estivessem previstas no Orçamento, não havia financeiro suficiente, tendo em vista que iniciou o 
exercício financeiro com sua Conta Movimento zerada. Assim, para cobrir estas despesas, foram 
feitos repasses no valor de R$ 28.392,25, que foram restituídos em parcelas, a saber: 
 

Restituição em JAN2012 10.927,71 
Sessão Solene Aniversário do CFN  5.025,00 
Semana do Veterano 10.288,25 
Abatimentos a serem feitos na restituição (JUL2012) 219,69 
Restituição em JUL2012 1.931,60 

 
6. FUNDO FIC RECIFE 

O quadro abaixo apresenta a situação do FIC Recife, considerando os depósitos de mensalidades 
líquidas, as transferências determinadas pelo Presidente da SR e os rendimentos creditados. 

 
 

FIC Recife 
31AGO2011 31AGO2012 VARIAÇÃO % 

67.579,79 72.961,29 5.381,50 8 
 



 5

7. SITUAÇÃO DAS SR 
O Anexo E apresenta a situação das SR que encaminharam as respectivas prestações de contas. 
 

8. SITUAÇÃO PATRIMONIAL 
O quadro a seguir mostra a situação do patrimônio da AVCFN, detalhado no Anexo F. 
 

MATERIAL AVCFN 2011 2012 
Permanente 85.788,12 112.212,37 

Consumo 6.095,80 2.240,00 

Total 91.883,92 114.452,37 

MATERIAL MB (BtlNav)     

Permanente 107.372,30 111.486,30 

TOTAL AVCFN-MB 199.256,22 225.938,67 
 

As variações nos valores se devem à inclusão de bens adquiridos e recebidos como doação para a 
AVCFN, acréscimo de bens da MB e exclusões decorrentes de doações feitas à Associação de 
Suboficiais e Sargentos da Marinha e ao Clube Beneficente de Sargentos da Marinha. 

 
9. CONCLUSÃO 

Conforme os números apresentados, a AVCFN permanece em situação financeira confortável, 
mesmo considerando as despesas no exercício financeiro 2011-2012, superiores às receitas, 
decorrentes, principalmente, da realização dos eventos da Semana do Veterano, alusiva ao 40º 
Aniversário da AVCFN. 

 
 

 JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY 
Contra-Almirante (FN) - Presidente Nacional 

 


