Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – AFBNB
PARECER do Conselho Fiscal referente ao exercício 2021
O Conselho Fiscal da AFBNB Gestão 2020-2022, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo capítulo V
do Estatuto desta Associação, arrolou os registros necessários à análise e construção do presente relatório.
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Ressalta que neste processo, os membros do Conselho olharam a entidade como sujeita da concretização de seus
objetivos e não apenas como técnicos. Assim, agiram também apontando recomendações consideradas
construtivas, visando o aprimoramento dos controles internos, redução de custos, melhoramento de práticas
administrativas e financeiras e até sugestões mais ousadas de como conduzir a administração de seus ativos
objetivando a melhora de seus resultados operacionais e o cumprimento de sua missão.

1 - ANÁLISE ECONÔMICA, FINANCEIRA E DE ESTRUTURA DE CAPITAL (ANEXO 01
DRE E BALANÇO)
1.1 Saldos de ativos líquidos e aplicações financeiras
Verificamos, no quadro 1, a consolidação e diversificação das aplicações financeiras da AFBNB, conforme
recomendado. As aplicações estão diversificadas e realizadas em ativos de renda fixa com maior rentabilidade
que a poupança e de forma segura, isto é, sem aplicações em renda variável. Houve um acréscimo de 126% na
rubrica “Aplicação de Liquidez Imediata”, pois foram transferidos recursos financeiros dos depósitos bancários
(ficando apenas R$ 2.271,97) para aplicação a curto prazo.
Quadro 1-Aplicação e Liquidez Imediata dos Recursos
Descrição

2020

2021

1.468.482,37

3.325.727,58

187.911,34

1.991.044,45

265.072,39

273.624,45

Cooperforte

586.009,96

617.806,60

BB CDB - DI

429.488,68

443.252,08

1.468.482,37

3.325.727,58

APLICACAO E LIQUIDEZ IMEDIATA
BNB FIC FI RF Curto Prazo
BNB especial - FIC FI RF REF DI

TOTAL

1.2 Ativo Permanente Imobilizado
No quadro 2, observamos que houve um incremento da ordem de 11% na rubrica Ativo Permanente
Imobilizado, o qual justifica-se pela realização de reformas e melhoria da sede iniciada no final do ano de 2021.
Quadro 2-Ativo Permanente
Descrição
Ativo Permanente Imobilizado

2020

2021

809.260,56

898.534,20

1.3 Receitas de Mensalidades Ordinárias
Registramos um incremento de 1,68% nas receitas de contribuição dos associados e aposentados quando
comparamos 2021 com 2020.
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Com relação ao comparativo filiação x desfiliação, verificamos que houve decréscimo das filiações ainda em
virtude do PID em 2020. Esse decréscimo impactou diretamente na Receita de Mensalidades Ordinárias.
Desta feita, acreditamos que a Diretoria, o Conselho Fiscal e os representantes da AFBNB precisam intensificar
a política de filiação para a adesão de novos associados, haja vista a tendência do crescimento de despesas em
2022 com a possível superação da pandemia, bem como a retomada dos eventos presenciais/reunião do Pleno
da Diretoria e Conselho Fiscal da AFBNB e etc, como por exemplo: preços de combustível, passagens aéreas e
a necessidade de combater a quantidade de ataques aos trabalhadores e ao Banco do Nordeste. O quadro 3
mostra a evolução das filiações de 2012 a 2021.
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Quadro 3 - Filiação x Desfiliação

Fonte: AFBNB

* Neste ano o banco realizou PID

2 - CONTAS DE RESULTADO (ANEXO 01 DRE E BALANÇO e 02 PLANILHA COM COMPARATIVOS)
2.1 Resultado positivo de R$ 1.113.552,73 em 2021
Foi um resultado atípico em virtude da pandemia de Covid-19. A AFBNB deixou de realizar as duas reuniões
do Conselho de Representantes de forma presencial e reduziu significativamente as despesas com viagens,
seguindo as recomendações sanitárias.
Importante registrar o valor de R$ 25.845,19 referente a rubrica “Receitas não operacionais”. Tal valor decorre
do recebimento de ressarcimento dos valores pagos com passagens aéreas referentes à 57ª RCR, a qual seria
realizada em março/20 e que foi suspensa devido aos decretos governamentais.
Com relação às Receitas Financeiras, essas tiveram um incremento de 86,60%. O bom desempenho decorreu,
sobretudo, da transferência do volume significativo de recursos que estavam em depósitos à Vista para
Aplicações de Liquidez Imediata, bem como o aumento da Taxa Selic que é um grande balizador dos
rendimentos auferidos, pois em 2020 a SELIC encerrou o ano de 2020 em 2%a.a e em 2021, a SELIC encerrou
o ano em 9,25%a.a, conforme www.bcb.gov.br.
Já com relação às despesas, as rubricas DESPESAS COM PESSOAL (8,83%), CONTRIBUIÇÃO À
ENTIDADES MOV POPULAR (29,77%) e DESPESAS JURÍDICAS (65,30%) registraram os maiores
crescimentos no ano de 2021, porém as despesas operacionais, as quais essas rubricas fazem parte, houve um
decréscimo de 0,82%, quando comparamos 2021 com 2020.
O aumento na rubrica DESPESAS COM PESSOAL foi em decorrência de reajuste salarial/benefícios da
categoria (8,83%). O aumento na rubrica CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES MOV POPULAR (29,77%)
decorreu do atual momento, que envolve ataques a classe trabalhadora, o que fez com que a AFBNB se
sensibilizasse com as lutas de outras entidades e contribuísse financeiramente. Já o aumento das DESPESAS
JURÍDICAS (65%) foi decorrente da necessidade de ingressar com ações em defesa dos trabalhadores, como a
ação do Teletrabalho, reintegração dos demitidos, revisão da vida toda e pareceres diversos.
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É importante destacar a redução de algumas despesas como: Despesas Ação Institucional (-11,28%), Despesas
com Encontro de Representantes (-94,83%) e Despesas com Publicação e Divulgação (-11,45%). As despesas
Administrativas ficaram praticamente estáveis quando comparadas com 2020 (0,66%).
Com relação às Despesas com Ação Institucional, apesar das restrições com viagens, que obviamente traz
impacto direto nessa rubrica, reduzindo-a, a AFBNB não se furtou do seu papel na defesa do BNB e de seus
associados. Como exemplo de ação institucional importante, dentre outras, citamos a MP 1052/2021, a qual
alterava as regras de repasse de recursos federais aos fundos de desenvolvimento. Logo que essa medida foi
publicada, a AFBNB tratou de fazer interlocução com os parlamentares, visando defender o BNB e seus
funcionários.
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Já com relação à Despesa com Encontro de Representantes-RCR, houve redução dessa rubrica em virtude das
restrições para viagens, fruto de vários decretos governamentais, face a pandemia da Covid-19.
E por fim, a redução das Despesas com Publicação e Divulgação decorreu em virtude da suspensão da
impressão e postagem do jornal Nossa Voz, de documentos informativos e outros materiais e mecanismos de
comunicação, por respeito às restrições decorrentes da pandemia da Covid-19. No entanto, a AFBNB se utilizou
das postagens digitais, para cumprir o seu papel de informar os associados de todo assunto de interesse desses.
Segue, também, Quadros 4, que expõe o Comparativo Receitas x Despesas (2021 x 2020) para melhor
compreensão.
Quadro 4 - Comparativo Receitas e Despesas (2021/2020)

Descrição
1. Entrada
1.1. Receitas de Contribuição
1.2. Receitas não operacionais
1.3. Receitas de Aplicação
2. Saídas
2.1. Pessoal
2.2. Viagens
2.3. Ação Institucionais
2.4.
Contribuições
Entidades
Populares
2.5. Publicação e divulgação
2.6. Serviços de Terceiros
2.7. Encontro de Representantes
2.8. Tecnologia da Informação
2.9. Despesas Financeiras
2.10. Despesas Tributárias
2.11. Depesas Administrativas
2.12. Despesas Jurídicas
2.14. Despesas com Depreciação
3. Saldo

Realizado2020
2.514.127,55
2.479.835,72
0,00
34.291,83
1.510.117,30
944.255,55
50.819,41
136.581,80

Orçamento
Desempenho
proposto 2021
Realizado 2021 % 2021-2020
2.537.000,00
2.611.236,02
3,86%
2.500.000,00
2.521.401,02
1,68%
0,00
25.845,19
100,00%
37.000,00
63.989,81
86,60%
1.632.000,00
1.497.683,29
-0,82%
1.050.000,00
1.027.638,16
8,83%
50.000,00
0,00
-100,00%
150.000,00
121.177,28
-11,28%

Mov.
7.706,00
15.097,55
51.341,45
81.132,85
17.755,40
3.243,95
1.612,11
85.164,45
54.906,78
60.500,00
1.004.010,25

10.000,00
16.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
4.000,00
2.000,00
120.000,00
60.000,00
70.000,00
905.000,00

10.000,00
13.368,60
55.621,24
4.196,87
18.770,20
2.490,12
1.597,69
85.726,62
100.007,69
57.088,82
1.113.552,73

29,77%
-11,45%
8,34%
-94,83%
5,72%
-23,24%
-0,89%
0,66%
82,14%
-5,64%
10,91%

2.2 Reunião do Conselho de Representantes-RCR
Devido a pandemia da Covid-19, não foi possível a realização das duas Reuniões do Conselho de
Representantes da AFBNB de forma presencial. No entanto, foi realizado no primeiro semestre de 2021, pela
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primeira vez e em caráter excepcional, a RCR no formato virtual, na qual tivemos uma participação muito
significativa.
2.3 Obrigações sócio-fiscais e trabalhistas
Não há passivos fiscais e/ou trabalhistas
2.4 DESEMBOLSOS DE CAIXA SUPERIORES A R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
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Todos foram contrapartidas de atos e fatos administrativos necessários ao cumprimento dos objetivos da
entidade.
3 - INDICADORES DE LIQUIDEZ E SOLVÊNCIA (ANEXO 03)
3.1 Índices de liquidez geral e corrente
A entidade mantém historicamente um grau altíssimo de liquidez e, portanto, de baixo risco.
3.2 Grau de endividamento
O grau de solvência caminha nos limites do risco mínimo conforme constatam os indicadores de estrutura de
capital.
4 - ESCRITURAÇÃO
A situação dos registros contábeis, LIVRO CAIXA, LIVRO RAZÃO, sua escrituração e registros estão em
conformidade com as boas práticas da contabilidade.
5 - Outras recomendações
Sugerimos mudar o meio de pagamento das obrigações da AFBNB para Internet Banking, inclusive utilizando a
ferramenta Pix, em substituição ao cheque. O objetivo é conferir maior segurança, agilidade e redução de
despesas com deslocamento e folhas de cheques.
6 - CONCLUSÕES
Considerando-se que:
1 – As demonstrações financeiras estão elaboradas de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade;
2 – Princípios contábeis aplicados com uniformidade;
3 – Demonstrações financeiras patrimoniais, contas de resultados e fluxo de caixa contém todas as exposições
afirmativas necessárias, assim como os registros contábeis registrados;
4 - Não se registraram atos e fatos administrativos que significassem lesão ao patrimônio da entidade e/ou
indicadores de desvios éticos da gestão em foco.
Somos pela aprovação de contas, ressaltadas as recomendações apresentadas.

Fortaleza, 09 de março de 2022
Henrique Eduardo Barroso Moreira
Presidente
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