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Relatório de Avaliação de Prestação de Contas da Gestão 2018-2020 da Diretoria 

da ADUnB-Seção Sindical do ANDES-SN referente ao Período de 30 de junho de 

2018 a 30 de junho de 2020 

 

Uma Comissão foi instituída pelo Conselho de Representantes da ADUnB – Seção 

Sindical do ANDES Sindicato Nacional (ADUnB-SS), em reunião realizada no dia 04 de 

setembro de 2020 e composta pela Profa. Caroline Siqueira Gomide, Prof. Perci Coelho 

de Souza e Profa. Rachel Nunes da Cunha, para avaliar as contas da ADUnB-SS 

relacionadas à Gestão da Diretoria no biênio 2018-2020, produzir um Relatório e 

submetê-lo à apreciação dos sindicalizados. A Comissão reuniu-se durante o mês de 

setembro de 2020, de forma remota.  

Este relatório foi realizado baseado no Relatório de Auditoria Contábil referente ao 

período de junho de 2018 a junho de 2020 e Balancete de julho de 2020 da ADUnB–SS, 

realizado pela empresa Excellence Assessoria Contábil LTDA, localizada à SEPS Q 

705/905 - Asa Sul, Brasília - DF, que atende em Brasília (DF), Goiânia (GO), João Pessoa 

(PB) e Recife (PE). Devido ao isolamento físico imposto pela pandemia de COVID-19, 

a Comissão decidiu trabalhar desta forma, pela impossibilidade de acessar os documentos 

relacionados ao financeiro, da Gestão da Diretoria da ADUnB-SS, no referido período, 

que estão acondicionados na Sede da ADUnB-SS, no Campus Universitário Darcy 

Ribeiro.  

Esta comissão poderia ter acessado os documentos contábeis da Instituição, tais como 

livro “despesas” ou livro “receitas”, ou às notas fiscais e/ou outros comprovantes de 

pagamentos que registram a contabilidade da Seção Sindical no referido biênio; 

entretanto, não foi possível porque a Comissão seguiu os protocolos de prevenção da 

pandemia que está instalada no País. 

O Parecer dos Auditores Independentes apresentado pela empresa Excellence Assessoria 

Contábil LTDA, propõe apresentar as “Demonstrações Contábeis encerradas em 30 de 

junho de 2019 e 30 de junho de 2020 - Balancete Julho de 2020”. A Auditoria 

Independente prestou os seguintes serviços profissionais para o período de junho de 2018 

a julho de 2020: Auditoria Contábil, Auditoria Fiscal, Auditoria Patrimonial, Área 

Administrativa e Financeira. 

O documento apresentado está estruturado com os seguintes itens e subitens: I – Relatório 

dos Auditores Independentes; II – Análise sobre as Demonstrações Contábeis; III – 

Relatório de Conclusão de Auditoria Independente; IV - Anexos: Balanço Patrimonial 

2019/2020, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações do Fluxo de 

Caixa, DMPL – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Certidões – Receita 

Federal (Matriz) e FGTS/CAIXA. 
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Considerações e observações desta Comissão ao Parecer/Relatório da 

Auditoria Contábil da Empresa Excellence Assessoria Contábil LTDA. 

 

I – Parecer dos Auditores Independentes 

A Excellence Assessoria Contábil LTDA afirma que foram analisados os balanços 

patrimoniais da ADUNB–SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA, biênio 2018/2019 - 2019/2020 e as correspondentes demonstrações do 

resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa.  

Os exames, segundo relatório da Auditoria, foram conduzidos de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria compreendendo os seguintes procedimentos: 

(a) planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume 

de transações e os sistemas contábil e de controles internos;  

(b) a constatação das evidências e dos registros que suportam os valores e as 

informações contábeis divulgados; e  

(c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas 

pela administração da Instituição, bem como da apresentação das demonstrações 

contábeis tomadas em conjunto. 

Conforme parecer dos Auditores Independentes, as demonstrações contábeis 

apresentam-se adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira da 

ADUnB-SS, em 30 de julho de 2020 e o resultado das operações, as mutações do 

patrimônio líquido e fluxo de caixa dos semestres findos em 30 de junho de 2020, estão 

de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil e com os Princípios 

Fundamentais Contábeis. 

 

II – Análise sobre as Demonstrações Contábeis 

Segundo o parecer sem ressalva da Auditoria Independente, a Instituição mostra poder de 

cumprir com suas obrigações regimentais e por meio das suas receitas, que são revertidas 

em prol da mesma, para defender interesses profissionais e trabalhistas dos seus 

sindicalizados. 

2.1. Relatórios de Controle Interno 

O controle interno se mostrou eficiente, de acordo com relatório da empresa responsável, 

com incremento no quadro de funcionários perfazendo maior agilidade e eficiência, 

traduzindo a capacidade de conduzir a Instituição com tranquilidade. 
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2.2. Relatório de Observância de Leis e Regulamento 

A ADUnB-SS, segundo Excellence Assessoria Contábil LTDA., está de acordo com as 

leis vigentes, com o Regimento próprio e com o Estatuto do ANDES-SN (Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior). 

 

III – Relatório de Conclusão de Auditoria Independente 

O Relatório de conclusão ressalta que, devido a situação atípica da PANDEMIA COVID-

19, houve mudanças em relação ao período do biênio, sendo aprovada a prorrogação do 

mandato de gestão desta Diretoria em noventa dia (90 dias) a partir do final do mandato 

(26/06/2020), em reunião do Conselho de Representantes realizada, remotamente, em 20 

do abril de 2020. 

No resumo do resultado da auditoria, em síntese, chegou-se às seguintes conclusões: 

1. A demonstração contábil da ADUnB-SS encontra-se em acordo com os parâmetros 

para as demonstrações contábeis para as entidades Sindicais; 

2. Os artigos 29 a 34 do Regimento da ADUnB-SS estabelecem as funções para cada 

cargo que corroboram para uma melhor administração da Instituição; 

3. As demonstrações contábeis e seu acervo de Livros Diário/Razão e Livros de 

Lançamento de Receitas e Despesas encontram-se em perfeita ordem e demonstra um 

zelo exemplar; 

4. Foram analisados a regularização e o ajuste do Recolhimento da Mensalidade para 

matriz – ANDES-SN conforme determinação dos 20% sobre as mensalidades 

arrecadadas, de acordo com as recomendações que constam no relatório da Comissão de 

Avaliação da Gestão 2016-2018; 

5. As receitas são demonstradas no espelho da DRE (Demonstrações de Resultado do 

Exercício) sendo R$ 3.972.557,20 (três milhões novecentos e setenta e dois mil 

quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) em 30 de junho de 2019 e R$ 

4.189.369,99 (quatro milhões cento e oitenta e nove mil trezentos e setenta e nove reais e 

noventa e nove centavos) em 30 de junho de 2020. Receitas totais, em 2019/2020, 

destacam a realização do evento do 64º CONAD (ANDES-SN) em Brasília/DF, que teve 

um valor de repasse de R$ 124.095,13 (cento e vinte e quatro mil noventa e cinco reais e 

treze centavos) para a ADUnB-SS relativo ao evento. Os valores seguem a ordem natural 

de crescimento acima do IPCA do período; 

5. Todos os balancetes apresentados encontram-se de forma organizada e eletronicamente 

lançados; 

6. O ativo circulante demonstra solidez da Instituição com destaque para a regularidade 

das receitas; 
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7. O ativo não circulante da ADUnB-SS representa todos os bens de permanência 

duradoura, destinados ao funcionamento da Instituição e possui suas depreciações de 

acordo com a legislação pertinente; 

8. Sobre o passivo circulante, a ADUnB-SS não possui obrigações a terceiros e nem 

obrigações com instituições financeiras, demonstrando novamente sua eficiência em gerir 

os recursos disponíveis e uma gestão competente; 

9. Os índices de liquidez demonstram e confirmam a solidez e confiabilidade na 

Instituição em arcar com seus compromissos; 

10. A verificação bancária confirma a eficácia de usar somente transações via banco para 

realizar pagamento, com tudo documentado e registrado; 

11. O método de conferência física da movimentação foi de amostragem com margem de 

80% a 90% dos movimentos da Instituição; 

12. Enquadramento Fiscal: Não foram encontradas quaisquer discrepâncias em suas 

arrecadações; 

13. Os recolhimentos de impostos e seus reflexos encontram-se dentro das 

conformidades, sem qualquer interferência para as demonstrações analisadas; 

14. Os controles internos da administração são auxiliados pelo serviço de contabilidade 

que atende as perspectivas em relação aos serviços de lançamentos e apuração de 

impostos; 

15. Na análise de departamentalização da entidade constatou-se o aumento do quadro de 

funcionários para atendimento da demanda e melhor suporte para a Instituição, tendo em 

vista a implementação de novas tecnologias para os/as sindicalizados/as, que hoje somam 

pouco mais de 2.400; 

No decorrer do relatório, ao analisar todos os pontos internos do processo contábil da 

ADUnB-SS, o parecer da Auditoria aponta ajustes e recomendações a serem consideradas 

para uma melhor qualidade na gestão e registros das despesas e receitas da Instituição, 

conforme pontos a seguir: 

1. Todos os procedimentos possuem certa rotina e frequência de receitas e despesas, 

devido a isso seria recomendado um manual de procedimentos para que o padrão de 

excelência sempre seja o foco da Instituição; 

2. Solicita-se que todos os livros apresentados sejam assinados pelo Presidente Professor 

Dr. Luís Antônio Pasquetti, e posteriormente seja feito o registro no Cartório de Registro 

que Instituição tem firma, como prevê o RIR/99, Decreto no 3.000 art. 258, § 4º. Esta 

Comissão recomenda que também os livros sejam assinados pelo Primeiro Tesoureiro 

Professor Dr. Manoel Pereira de Andrade, conforme o Regimento da ADUnB-SS, Art. 

33, Incisos III e IV; 
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3. Recomenda-se a divisão de livros de despesas e receitas, mas ressalta que toda 

informação se encontra muito bem arquivada e catalogada, mostrando a organização da 

equipe de administração; 

4. Recomenda-se a confirmação dos recebíveis e recibo ou alguns documentos que tragam 

garantia à ADUnB-SS de estar em dia com suas obrigações com a matriz; 

5. Sugere-se cuidado ao recebimento de Notas Fiscais, com datas de validade vencidas e 

ou mesmo sem validade; 

6. Aos serviços terceirizados recomenda-se que para pagamento seja obrigatório inclusão 

das guias de recolhimento trabalhistas e relatório contendo os colaboradores que prestam 

serviços à ADUnB-SS; 

7. Ressalta-se que não há problema em efetuar pagamento via Recibo de Pagamento de 

Autônomo (RPA), mas adverte que tal documento onera a Instituição e reflete aonde tais 

recursos poderiam estar sendo aplicados de outra forma. Esta Comissão avalia que o 

pagamento via RPA é uma prática mais adequada e segura aos trabalhadores que prestam 

serviço por pouco tempo e sem vínculo empregatício e, portanto, a melhor maneira de 

realizar pagamento de determinados serviços. Ademais, a última avaliação de prestação 

de contas de gestão da ADUnB-SS, aprovada pelo Conselho de Representantes e 

Assembleia à época, recomendou a utilização desse recibo para pagamento de pessoa 

física. 

8. Na análise de Gestão Patrimonial recomenda-se a realização de um levantamento 

patrimonial completo para melhor identificação do ativo imobilizado. Os Auditores 

Independentes salientam a importância de verificar depreciação da Rubrica Imóveis e 

Edificações (Auditório). 

9. Para controles internos da administração, recomenda-se utilizar o serviço de 

contabilidade também como assessoria e consultoria, fonte de informações e orientações 

para os procedimentos nas rotinas diárias da administração. Esta Comissão concorda com 

tal avaliação e acredita que, a adoção dessa prática pode potencializar (ainda mais) a 

qualidade das demonstrações da ADUnB-SS. 

 

IV - Anexos: Balanço Patrimonial 2019/2020, Demonstrações do Resultado do 

Exercício, Demonstrações do Fluxo de Caixa, DMPL – Demonstrações das Mutações 

do Patrimônio Social, Certidões – Receita Federal (Matriz) e FGTS/CAIXA. 

4.1. Balanço Patrimonial 2019/2020 

No que se refere ao Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes 

reconheceu a exatidão do Balanço Patrimonial da ADUnB, encerrado em 30/06/2020, 

totalizando no ativo e passivo R$ 9.948.132,55 (nove milhões novecentos e quarenta e 

oito mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). 
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Em despesas discriminadas, o Patrimônio Líquido é de R$ 9.898.527, 58 (nove milhões 

oitocentos e noventa e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) 

e está distribuído em Ativo Circulante, incluindo aplicações financeiras e 

investimentos no valor de R$ 3.331.935,92 (três milhões trezentos e trinta e um mil 

novecentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) e de Ativo não Circulante 

que está relacionado aos equipamentos, maquinários, móveis e utensílios, imóveis, 

instalações comerciais, Telebrasília e edificações no valor de R$ 6.616.196,63 (seis 

milhões seiscentos e dezesseis mil cento e noventa e seis reais e sessenta e três centavos). 

O parecer afirma que houve no balanço patrimonial um superávit de R$ 9.898.527,58 

(nove milhões oitocentos e noventa e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta 

e oito centavos) em relação ao Balanço Patrimonial do exercício anterior. 

 

4.2 - Demonstrações do Resultado do Exercício 

O item referente às demonstrações do resultado do exercício apresenta as principais 

receitas e despesas da Instituição. A receita operacional do período da ADUnB-SS em 30 

de junho de 2020, equivale a um “lucro” bruto no valor de R$ 4.186.178,90 (quatro 

milhões cento e oitenta e seis mil cento e setenta e oito reais e noventa centavos) resultado 

dos pagamentos de mensalidades dos sindicalizados, taxa de uso de espaço físico, 

mensalidades de serviços de esportes, rendimento de aplicações financeiras e outras 

arrecadações. 

Os demais itens referentes ao resultado do exercício foram:  

i) Despesas com pessoal no valor de R$ 1.539.083,81 (hum milhão quinhentos 

e trinta e nove mil e oitenta e três reais e oitenta e um centavos);  

ii) Despesas administrativas no valor de R$ 1.459.613,93 (hum milhão 

quatrocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e treze reais e noventa e três 

centavos). Encontram-se alocados nas despesas administrativas todos os 

custos com manutenção de infraestrutura do Sindicato, bem como as despesas 

com honorários contábeis no valor de R$ 39.768,00 (trinta e nove mil 

setecentos e sessenta e oito reais) Honorários advocatícios (para dois 

escritórios) no valor de R$ 283.182,51 (duzentos e oitenta e três mil cento e 

oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos); 

iii) Despesas com Eventos/Confraternizações no valor de R$ 821.173,65 

(oitocentos e vinte e um mil cento e setenta e três reais e sessenta e cinco 

centavos). Sendo discriminados os seguintes eventos: Congresso do ANDES-

SN (dois Congressos), Eleições da ADUnB-SS e do ANDES-SN, 

Confraternização do Dia do Professor, Adiantamento do CONAD e outros 

eventos e confraternizações; 

iv) Despesas Financeiras no valor de R$ 26.898,00 (vinte e seis mil oitocentos 

e noventa e oito reais); 



7 
 

v) Outras Despesas Operacionais (depreciação do ativo imobilizado) no 

valor de R$ 84.214,80 (oitenta e quatro mil duzentos e quatorze reais e oitenta 

centavos); 

vi) Receitas não operacionais no valor de R$ 13.110,06 (treze mil cento e dez 

reais e seis centavos). Nessas receitas, são discriminadas quaisquer receitas 

não previstas no orçamento anual como ressarcimentos diversos.  

O parecer afirma que houve na demonstração do resultado do exercício um “Lucro” 

Líquido do Exercício de R$ 268.304,77 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e 

quatro reais e setenta e sete centavos). 

4.3 - Demonstrações do Fluxo de Caixa 

A demonstração de fluxo de caixa aponta que os valores recebidos durante o exercício 

foram no valor de R$ 3.983.475,14 (três milhões novecentos e oitenta e três mil 

quatrocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) e o pagamento de despesas no 

valor de R$3.839.815,70 (três milhões oitocentos e trinta e nove mil oitocentos e quinze 

reais e setenta centavos), o saldo nas contas são de R$ 192.788,46 (cento e noventa e 

dois mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos). 

4.4 - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social – DMPL  

De acordo com a apresentação da planilha anexa ao relatório de Auditoria Independente, 

o Patrimônio Líquido em 30/06/2019 foi de R$ 9.715.333,40 (nove milhões setecentos 

e quinze mil trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos), e em 30/06/2020 o 

Patrimônio Líquido foi de R$ 9.898.527,58 (nove milhões oitocentos e noventa e oito 

mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos, apresentando um 

Superávit acumulado de R$ 268.304,77 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e 

quatro reais e setenta e sete centavos) no período. 

4.5 - Certidões – Receita Federal (Matriz) e FGTS/CAIXA 

A Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União 

e o Certificado de Regularidade do FGTS-CRF foram anexados ao relatório comprovando 

que não constam pendências em nome do Sindicato. 

 

Conclusão desta Comissão – Parecer 

Recomendamos a aprovação do Relatório da Comissão que foi subsidiado pelo Relatório 

da Auditoria Independente com as seguintes sugestões: 

1. Registro em cartório com assinatura do Presidente Prof. Luís Antônio Pasquetti e 

do Primeiro Tesoureiro Prof. Manoel Pereira de Andrade; 

2. Utilização do serviço de contabilidade também como assessoria e consultoria, 

fonte de informações e orientações para os procedimentos nas rotinas diárias da 

administração.  
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3. Considerando a atribuição junto à trabalhadores da ADUnB-SS e a sua natureza e 

fins não lucrativos (Art. 1º do Regimento da ADUnB-SS), recomenda-se que o 

termo lucro não seja utilizado em demonstrativos e demais atribuições contábeis, 

saldo se configura em termo mais adequado à situação. 

4. A Auditoria recomenda a ADUnB-SS que evite o pagamento de RPA, porém esta 

Comissão recomenda que se utilize desse pagamento para serviços realizados por 

pessoa física por ser uma prática mais segura aos trabalhadores que prestam 

serviço por pouco tempo e sem vínculo empregatício. 

Salvo melhor juízo, encaminhamos para submissão e análise do Conselho de 

Representantes da ADUnB – Seção Sindical do ANDES-SN. 

 

 

Brasília, 25 de setembro de 2020. 

 

 

______________________________ 

Profa. Caroline Siqueira Gomide 

 

______________________________ 

Prof. Perci Coelho de Souza 

 

______________________________ 

Profa. Rachel Nunes da Cunha 

 


