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Ao Conselho Fiscal Nacional. 

Em atenção ao relatório desse augusto Conselho, abaixo relatamos em azul os posicionamentos da Diretoria 
Executiva.  

À Diretoria da ADCAP Nacional 

Encaminhamos relatório deste Conselho Fiscal referente a novembro e dezembro de 2021, 
com os devidos apontamentos feitos por esse CF.  

Estiveram presentes os conselheiros Sandra Moreira, Reinaldo A. Castro, Gilberto Matos 
Sobrinho e Dilson Levi Madeira. 

1 – DA INTRODUÇÃO 

1.1 - Examinados os documentos financeiros, contábeis, orçamentários e patrimoniais da 
associação, relativos ao citado período, elaborados sob a responsabilidade da Diretoria 
Executiva, este Conselho Fiscal vem expressar por meio deste relatório, seu parecer sobre os 
registros demonstrativos e citados documentos comprobatórios, para cumprir o disposto nas 
alíneas de I a III do Art. 51 do Estatuto da ADCAP e do Inciso III do Regulamento Interno 
Administrativo e Financeiro da ADCAP. 

1.2 - Os exames foram elaborados de acordo com a avaliação comparativa entre informações 
obtidas junto à equipe administrativa e os dados contidos nos arquivos de documentos 
geradores de receitas e despesas, suas aplicações e resultados, observando-se a fidelidade, 
a adequação e a relevância quanto aos fins legais e estatutários preestabelecidos. 

1.3 – Esse relatório se refere ao fechamento do ano de 2021. Como sempre acontece nos 
finais de exercício, solicitamos os documentos: o balanço patrimonial, a demonstração de 
resultado do exercício, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e a demonstração 
das origens e aplicações de recursos. Após análise dos mesmos, verificamos que a situação 
contábil, financeira e patrimonial da entidade está saudável.  

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: Ciente. 

 

2 – DA ANÁLISE DAS CONTAS 

Foram analisados os Balancetes Analíticos Mensais, observando peculiaridades, grupos de 
contas e rubricas específicas, bem como a execução orçamentária mês a mês. 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: Ciente. 



 
 

                          ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS 

 

 SCN QD. 01 BL. “E” S/1901-1913 - ED. CENTRAL PARK - BRASILIA-DF - 70711-903 
 FONE: (061) 3327-3109  FAX:  (061) 3327-2102 

adcap@adcap.org.br  
 

 
 

Pá
gi

na
2 

 
 

3 – DAS CONSTATAÇÕES 

3.1 – Regularidade Fiscal da Associação  

As certidões negativas e demais documentos da Adcap estão válidos, conforme se segue: 

a) Certidão Negativa de débitos trabalhistas até 19.09.2022; 

b) Certidão Negativa de débitos referentes aos tributos e dívida ativa do GDF até 21.06.2022; 

c) Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos e dívida ativa da União até 19.09.2022. 

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF até 14.04.2022 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: Ciente  

 

 
4 – DAS RECEITAS 
 
4.1 - Foi previsto no orçamento do ano de 2021 o valor de R$ 2.110.000,00 e realizado até 
dezembro o valor de R$ 1.791.387,67 significando 84,90% do previsto. 
 
4.2 - As contribuições no exercício de 2021 foram previstas na ordem de R$ 1.298.000,00. Foi 
realizado R$1.319.593,92. Assim, as receitas representam 101,66% arrecadado em relação à 
previsão.  
 
4.3 - Já as “Outras Fontes de Recursos” (receitas advindas das rendas de aplicações, 
seguros e outras) que tem como previsão R$ 407.000,00 e foi realizado 60,96%, ou seja, R$ 
248.093,75 
 
4.4. - Já as Outras Fontes de Reservas (Fundo de reserva para diversas atividades) que 
tinham como previsão R$ 405.000,00 foi realizado 55,23%, ou seja, R$ 223.700,00 
 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: A peça orçamentária é um 
documento balizador da Diretoria, para que tenha um norte a seguir, não ultrapassando, 
exageradamente, os limites estabelecidos, que possibilite o remanejamento entre as 
contas sem ultrapassar o valor total aprovado.  

   Com referência ao item 4.3 OUTRAS FONTES DE RECURSOS, 
abaixo, planilha com o orçado e o executado e os devidos esclarecimentos: 
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OUTRAS  FONTES DE RECURSOS 

CONTA 
VALORES 

ORÇADO  EXECUTADO DIFERENÇA PERCENTUAL 

Aplicações Financeiras  10.000,00 24.755,70 14.755,70 247,56 

Comissão de Seguros 172.000,00 188.100,17 16.100,17 109,36 

Contribuição dos NR contra a privatização 225.000,00 35.237,88 -189.762,12 15,66 

TOTAL 407.000,00 248.093,75 -158.906,25   

O objetivo dessa conta é arrecadar recursos extraordinários, 
que não envolva mensalidade e que são resultado de aplicações financeiras e comissões 
de seguros, vendidos pela ADCAP.  

Em 2021, incluímos nesta conta a arrecadação de recursos dos 
NR para fazer frente ao custeio das atividades desenvolvidas contra a privatização dos 
correios e foi decido pela descontinuidade desse tipo de arrecadação, passando a ser 
custeada pelo Fundo de Reserva Nacional criado em agosto/2021. 

Esse foi o motivo do não cumprimento da meta que não afetou 
em nada a execução orçamentária nem o custeio necessário para a despesa indicada. 

Referente ao item 4.4 OUTRAS FONTES DE RESERVA, 
abaixo, planilha com o orçado e o executado e os devidos esclarecimentos: 

O objetivo dessa conta é disponibilizar recursos existentes da 
ADCAP, oriundos de sobras orçamentárias, realizadas em anos anteriores para custar 
despesas específicas, conforme tabela abaixo: 

OUTRAS  FONTES DE RESERVAS 

CONTA 
VALORES 

ORÇADO  EXECUTADO DIFERENÇA PERCENTUAL 

Ações Judiciais 320.000,00 209.220,00 -110.780,00 65,38 

Campanha Eleitoral 60.000,00 14.500,00 -45.500,00 24,17 

Criação do Sindicato 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 

TOTAL 405.000,00 223.720,00 -181.280,00   

No caso dessa conta quanto mais recursos sobrar melhor, 
significando que os gastos foram parcimoniosos e os objetivos atingidos. 

Portanto como se verifica há a necessidade de uma análise 
mais acurada e abrangente nas próximas verificações das contas. 
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5 – DAS DESPESAS 
 
5.1 - Com relação ao orçamento executado no período de janeiro a dezembro de 2021 temos 
os principais grupos de despesas de custeio: 
 
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS – Previsto para 2021: R$ 773.517,50 
Executado no período: R$ 691.339,09 correspondendo a 89,38% do previsto 
 
(2) DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Previsto para o ano de 2021: R$ 174.218,50  
Executadas no período: R$ 131.322,11 correspondendo a 75,38% do previsto. 
 
(3) UTILIDADES E SERVIÇOS – Previsto para o ano de 2021: R$ 1.133.534,00 
Executadas: R$ 674.495,11 correspondendo a 59,50% do previsto. 
 
(4) INVESTIMENTOS – Previsto para o ano de 2021: R$ 15.750,00 
Executado: R$ 0,00, correspondendo a 0,00% do previsto 
 
(5) RESERVA DE CONTINGENCIA – Previsto para o ano de 2021: R$ 12.980,00 
Executado: R$ 12.979,92 ou seja 100% do previsto 
 
No geral, a conta Despesas + Investimentos + Reserva previstas para o período (janeiro a 
dezembro/21) foram de R$ 2.110.000,00, mas atingiu o patamar executado no período o valor 
de R$ 1.510.136,23 correspondendo um percentual de 71,57% menor do que a previsão. 
 
Se detalharmos as contas de despesa, veremos o seguinte: 
 
1- Dentro da rubrica “PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS”: 
 
- a conta Salários e Benefícios, com previsão de R$ 677.967,50 consumiu R$ 598.887,81 ou 
88,34% da previsão; 
 
- a conta Encargos Sociais, com previsão de R$ 95.550,00 gastou R$ 92.451,28 ou 96,76%  
 
2 – Já dentro da rubrica “DESPESAS ADMINISTRATIVAS”  
 
- a conta Administrativas, com previsão de R$ 164.243,50 consumiu R$ 109.040,74 ou 
66,39% da previsão; 
 
- a conta Despesas Financeiras com R$ 9.975,00 previstos, consumiu R$ 22.281,37, bem 
mais que a previsão (223,37%) 
 
3 – Dentro da rubrica “UTILIDADES E SERVIÇOS” 
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- a conta Utilidades, com R$ 57.005,00 de previsão, atingiu 95,62% ou R$ 54.506,57; 
 
- a conta Despesas Gerais, com R$ 32.350,00 atingiu R$ 25.837,95 ou 79,87%; 
 
- as contas Impostos e Tributos, Publicações e Eventos Sociais têm pouca relevância no geral 
dentro dessa rubrica. 
 
- a conta “Prestação de Serviços (Advogados/Contador/etc.)”, com previsão anual de 
R$ 891.974,00 ,consumiu R$ 584.785,24 ou 65,56% da previsão original.  
 
- as contas de Encontros Regionais, Encontros Nacionais e Patrocínios não gastaram nada, 
razão pela qual não influem nesta análise.  

 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: Desde 2020 a Diretoria passou a 
controlar e reduzir significativamente as despesas em geral, motivo dos valores das 
contas ficarem abaixo do orçado. Essa é uma demonstração de que objetivo de redução 
de despesas foi atingido. Um dos pontos que reduziu significantemente o valor, em 
relação aos anos anteriores, foi a realização de reuniões e assembleias virtuais, evitando 
o deslocamento e com isso, consequentemente as despesas. 

 
 

6 – DO EXAME DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 
 
6.1. Atesto: a documentação está em ordem cronológica, com os devidos atestos e as 
devidas autorizações de desembolso, bem como a assinatura do contador, nos meses de 
novembro e dezembro.   
 
6.2. As pastas apresentadas com os respectivos documentos pertinentes estão 
cronologicamente ordenadas e sequenciadas. 
 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: Ciente 

 
7 – DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO  
 
7.1 - A ADCAP apresenta a seguinte situação financeira em dezembro de 2021:  
 
Saldo de conta corrente: R$ 232.608,64 
 
Aplicações Financeiras: R$ 930.027,05 
Fundo de Reserva: R$ 98.793,52 
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Perfazendo um total acumulado de R$ 1.261.429,21 
 
Fonte: balancete gerencial dezembro de 2021 
 
 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: O valor acumulado apresentado de 
R$ 1.262.429,21, apesar de estar depositado nas contas da ADCAP,  grande parte já tem 
destino conforme planilha abaixo: 

DESTINAÇÃO VALOR 

Fundo de reservas para custear emergências prediais 98.793,52 
Reserva para pagamento de liminar exitosa de ação 
judicial  

320.000,00 

Saldo do Fundo de Reserva Nacional 221.487,46 

Fundo para futuras indenizações Trabalhistas 200.000,00 

Saldo para devolução aos participantes da ação do BNY 120.980,36 

Pagamento de Fornecedores 190.200,43 

Recursos disponíveis da ADCAP Nacional 109.967,44 

TOTAL 1.261.429,21 

Como poder ser verificado na planilha acima apesar da ADCAP 
ter um valor significativo nas contas, correntes e aplicações, apenas 8,7% está disponível 
para desembolso, pois os demais já têm a devida destinação. 

 
 
8 – DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 
   
8.1 – Observando a execução orçamentária, constatamos os seguintes valores/resultados das 
contas de despesas e receitas da Associação: 
 
Contas de receita:        R$ 1.567.687,67 
Contas de despesas:   R$ 1.513.032,43 
Resultado Acumulado: R$     54.655,24 – superávit 
 
 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: Como a ADCAP é uma associação 
sem fins lucrativos, o resultado seria falta ou sobra. Neste ano de 2021, conseguimos 
uma sobra que será reinvestida nas próprias atividades da entidade. 
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9 – DAS CONSTATAÇÕES: 
 
No balancete de novembro, pag. 205, constatamos que apenas um celular gastou R$ 877,75, 
sendo que desse total R$ 653,19 foram ligações para outros celulares.  
 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: O valor apresentado como despesa 
com celular em novembro/2021, é referente ao 0800, da ADCAP Nacional, muito utilizado 
nesse mês em decorrência de consulta dos associados sobre a cobrança integral da 
mensalidade dos aposentados, pela Postal Saúde.  

 
O superávit acumulado de janeiro a dezembro de 2021 (R$ 54.655,24) sofreu um decréscimo 
em relação ao superávit analisado de janeiro a outubro de 2021 (R$ 174.583,55) - ou 68,70%. 
Se colocarmos um menos o outros teremos R$ 119.924,31  
 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: Como já comentado acima a ADCAP 
é uma associação sem fins lucrativos e portando nosso objetivo não é o lucro. O objetivo 
maior é atender o estatuto, na defesa dos Correios, Postalis, Postal Saúde e 
principalmente o Associado, tudo isso não ultrapassando o orçamento aprovado pela 
Assembleia. A sobra é consequência da boa gestão. 

 
10 – DAS RECOMENDAÇÕES: 
 
Diante do acima apontado, o CF recomenda a continuidade das ações de redução de 
despesas, entre as quais citamos: 
 
1 – Mesmo estando a pandemia praticamente acabada, reiteramos manter a prática das 
reuniões virtuais, como forma de diminuição das despesas.  
 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: Esse é o objetivo a ser mantido. 
 
2 - Conforme relatório de dezembro de 2020, outubro de 2021 e neste, recomendamos que o 
montante a ser usado nas campanhas eleitorais, onde serão gastos recursos mais vultosos, 
devem ser provisionados com muita antecedência. A Diretoria ficou de analisar essa proposta 
em reunião. Não basta apenas arregimentar um valor retirando-o de outras contas na época 
das eleições (Postalis, Postal Saúde e Conselho de Administração). Aguardamos o 
posicionamento da Diretoria.  
 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: Entendemos, que neste item, houve 
um equivoco por parte desse CF, visto que o valor de R$60.000,00, estava orçado para o 
custeio das eleições e foram gastos apenas R$14.500,00, visto que para o CA, em 
decorrência da COVID-19, não foi possível realizar campanha presencial. 
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  Prestação de Serviços (Advogados/Contador/etc.) 
 

891.974,00 
     Serv. Contábeis/Auditoria 

 
17.850,00 

     Serv. Administrativos 
 

624,00 

     Serv.  Informática (Sistema) 
 

15.750,00 

     Serv. Graficos 
 

3.150,00 

     Serv. Advocaticios  
 

245.700,00 

     Serv. Jornalisticos 
 

3.150,00 

     Serv. Advocaticios - Ação Postalis 
 

320.000,00 

     Campanhas Diversas  (C.Adm./Postalis/P.Saúde) 
 

60.000,00 

     Campanhas Privatização 
 

225.750,00 
 

Na planilha acima, em vermelho, previsão orçamentária para 
custos com eleições e na tabela abaixo a indicação da origem dos recursos. 

 

Outras Fontes de Reservas  
 

405.000,00 
      Fundo p/Pagamento de Ações Judiciais 

 
320.000,00 

      Fundo p/Campanhas Eleitorais (C.Adm./Postalis/P.Saúde)  
 

60.000,00 

      Fundo p/Criação Sindicato 
 

25.000,00 
 
 
 
3 – Rever os planos/contratos de telefonia no sentido de otimizar as ligações,  uma vez que 
observamos que o gasto com essa rubrica vem aumentando sistematicamente.  
 

POSICIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA: Os gastos com telefone foram em 
decorrência do aumento do número de associados no ultimo triênio, passando de 
aproximadamente 7.800, para 12.500 em março 2022, um acréscimo de 4.700. 

 
Em virtude disso aumentou o numero de ligações para os 

associados objetivando orientações sobre atualização cadastral, emissão de boletos, que 
não é possível orientar por e-mail, que nem todos tem e assuntos diversos. 
  

 
11 – DA CONCLUSÃO 
 
O CF entende que os trabalhos analisados estão de acordo com os critérios contábeis 
utilizados, estando dentro da normalidade. 
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As contas de despesa estão com os percentuais adequados às boas práticas de 
Administração.  
 
Dessa forma, consideramos aprovadas as contas do período verificado de 2021 (janeiro a 
dezembro). 
 
O remanejamento das contas de 2021, solicitado na CT/ADCAP-0147/2021 também foi 
aprovado. 

 

Brasília-DF, 25 de março de 2022. 

 Atenciosamente, 

 
Reinaldo Antônio Castro                                            Sandra Moreira 
Presidente do Conselho Fiscal                                  Vice-Presidente do Conselho Fiscal 

                                                                          Secretária do Conselho Fiscal 

 
Gilberto Matos Sobrinho                                           Dilson Levi Madeira 
Membro Titular do Conselho Fiscal                          Membro Titular do Conselho Fiscal  

 
 

Brasília 25 de março de 2021 
 
 

MARIA INÊS CAPELLI FULGINITI 
Presidente. 

 
 

JORGE LUIZ GONZAGA RIBEIRO 
Diretor Administrativo e Financeiro 


