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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CFN 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO 2011-2012  
 
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Programa de Despesa Autorizada (PDA) 2011-2012, constante do Anexo A, foi elaborado a 
partir do Orçamento da AVCFN aprovado na AGO de 27OUT2011.   

 
2. RECEITAS 

O quadro abaixo apresenta as receitas obtidas, conforme as rubricas do PDA, mostrando que, se 
não considerando a inclusão do saldo da SR Nova Friburgo e o valor das quotas de patrocínio da 
Revista AVCFN 40 Anos, a receita efetiva teria sido pouco abaixo do planejado, visto que a entrada 
de recursos de mensalidades e deduções das SR foi aquém do estimado para o período, conforme o 
quadro abaixo, extraído do Anexo B. 

 

RECEITAS PDA EXECUTADO DIFERENÇA OBS 
A. Receita líquida de mensalidades 286.048,80 281.666,36 -4.382,44 (1) 
B. Deduções das SR/NISR  10.210,32 6.768,99 -3.441,33 (2) 
C. Repasses eventuais  76.710,00 80.556,84 3.846,84 (3) 
D. Receitas de serviços específicos  19.460,00 20.410,77 950,77 (4) 
E. Venda de material 4.300,00 5.542,86 1.242,86 (5) 
F. Receitas financeiras 0,00 0,00 0,00 (6) 
G. Outras receitas 0,00 49.291,28 49.291,28 (7) 
H. Saldo do exercício anterior 7.692,97 7.660,48 -32,49 (8) 
TOTAL PREVISTO 404.422,09 451.897,58 47.475,49  

 

(1) A receita de mensalidades, conforme já apresentado no Relatório da AVCFN (Nível Geral), 
ficou aquém do esperado, devido a desligamentos e inadimplência de Associados. Nos valores 
repassados para a DAdm, como mensalidade líquida, às vezes eram feitas compensações para mais 
ou para menos, relativas a itens diversos. Com exemplo, no mês de outubro foram incluídos R$ 
32,49 no cálculo da mensalidade líquida, referente ao saldo do exercício anterior. 

(2) Assim como as mensalidades, as deduções das SR ficaram aquém do previsto. 
(3) Na rubrica repasses eventuais foram incluídas as transferências para as despesas ordinárias e 

extraordinárias do Nível Geral, bem como adiantamento feito à DAdm.  
(4) Inclui o repasse do plano jurídico, confecção de carteiras e venda de convites para as festas. 
(5) Refere-se à venda de material (uniformes e brindes). Não tem havido mais compra de material 

para venda, pois representa imobilização de capital com retorno muito pequeno. Passou-se a colocar 
material em consignação para venda, salvo itens especiais que serão oportunamente adquiridos. 

(6) Tendo em vista o saldo relativamente pequeno na Conta Movimento (CMov), a DAdm ainda 
não tem aplicação financeira própria, o que poderá vir a ser feito no próximo exercício (2012-2013). 

(7) Inclui a receita obtida com quotas de patrocínio para a Revista AVCFN 40 Anos (43.999,00) 
e o saldo da SR Nova Friburgo (5.292,28), transferido para a DAdm na passagem de Diretoria, 
saldo este que será restituído tão logo a SR providencie sua conta bancária, não representando, na 
realidade, uma Receita, registrado apenas para compatibilização da contabilidade. 

(8) Refere-se a despesas que contratadas no exercício anterior e pagas no exercício atual.  
 

3. DESPESAS 
Conforme o quadro que se segue, as despesas ultrapassaram os valores do PDA, em função de 

custos superiores ao previsto nos eventos da Semana do Veterano e porque os Associados passaram 
a ter convite gratuito para as Festas Beneficentes Pai Veterano e de Fim de Ano (Rubricas Eventos 
Sociais e Atividades e Produtos de ComSoc). A receita das quotas da Revista AVCFN 40 Anos 
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(43.999,00) compensou o excedente de despesa (32.833,85), não havendo necessidade, assim, de 
solicitar ao CDC autorização para alterar o limite do PDA, com aporte de mais recursos. 

 

DESPESAS PDA EXECUTADO DIFERENÇA 
A. Investimento 30.000,00 10.587,25 -19.412,75 
A1 Bens móveis 10.000,00 1.318,25 -8.681,75 
A2 Estoque de material para venda 20.000,00 9.269,00 -10.731,00 
B. Custeio 64.922,09 80.524,59 15.602,50 
B1 Aluguel, condomínio e taxas 6.000,00 7.791,84 1.791,84 
B2 Serviços diversos 30.000,00 37.548,93 7.548,93 
B3 Material de consumo em geral 14.000,00 12.567,58 -1.432,42 
B4 Transporte, hospedagem e alimentação 13.000,00 18.980,96 5.980,96 
B5 Diversos  1.922,09 3.635,28 1.713,19 
C. Eventos 193.200,00 223.680,01 30.480,01 
C1 Eventos Culturais e Educacionais 28.600,00 13.242,00 -15.358,00 
C2 Eventos Sociais 73.600,00 103.733,44 30.133,44 
C3 Atividades Assistenciais 4.000,00 788,00 -3.212,00 
C4 Atividades e Produtos de ComSoc 81.000,00 104.156,57 23.156,57 
C5 Eventos esportivos e recreativos 6.000,00 1.760,00 -4.240,00 
D. Funcionários 116.300,00 122.248,09 5.948,09 
D1 Salários e férias 65.600,00 67.930,21 2.330,21 
D2 Auxílios transporte e alimentação 15.000,00 14.070,55 -929,45 
D3 Imposto de Renda a recolher 300,00 70,66 -229,34 
D4 Encargos (INSS, FGTS, PIS) 35.000,00 39.544,27 4.544,27 
D5 Contribuição sindical 400,00 632,40 232,40 
E. Débitos extraordinários 0,00 216,00 216,00 
F. DESPESA TOTAL 404.422,09 437.255,94 32.833,85 

 

Pelo quadro verifica-se que os grupos Investimento e Eventos, atividade fim, representam 54 % 
das despesas, ficando Custeio, Funcionários e Débitos extraordinários com 46 %. 

 

Grupo de Despesa % 
A. Investimento 2,42 

54 
C. Eventos 51,16 
B. Custeio 18,42 

46 D. Funcionários 27,96 
E. Débitos extraordinários 0,05 

 

4. SALDOS 
A DAdm apresenta o seguintes saldos, parte do qual já comprometido com despesas geradas em 

agosto e pagas em setembro, como as relativas à Marcha AVCFN 40 Anos:  
 

SALDO 14.641,64 
A. Conta movimento 14.365,71 
B. Caixa 275,93 

 

5. CONCLUSÃO 
A DAdm, vencido o período inicial do exercício, quando não possuía saldo anterior em CMov, 

vem se mantendo em situação financeira confortável.  
 

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

 


