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Carta APA PRESI nº 12/2022            Rio de Janeiro, 06 de julho de 2022. 

 

 

Ilma. Sra. 

Ângela Regina Pereira de Carvalho 

Presidente do Conselho Deliberativo da APA 

 

 

Assunto:     Solicitação de informações pelo Conselho Deliberativo  

Referência: Atendimento às demandas de sua Carta nº 01/2022, de 20/06/2022. 

   

 

Prezada Senhora, 

 

 

Na 3ª Reunião de Diretoria, realizada em 01/07/2022, seus membros se posicionaram com relação à 

Carta em referência, decidindo aprovar o envio dos documentos que tenham respaldo estatutário 

para tanto. Nessa linha, remeto no Anexo as Normas para reembolso de despesa da Administração 

da Associação, aprovada na Reunião de Diretoria de 18/04/2022, ainda na gestão passada.  

 

Preliminarmente, cabe esclarecer os diferentes papeis complementares das instâncias de 

governança da Associação, conforme já exposto detalhadamente na Carta nº 11/2022 enviada a esse 

Conselho. O Estatuto dispõe sobre a atuação de seus diferentes colegiados, estabelecendo as 

prerrogativas da Diretoria nos Artigos 19 e 20 do Estatuto, onde delega competência exclusiva à 

Diretoria para exercer as atividades executivas. As atribuições de fiscalização do Conselho Fiscal, 

capitulados no Artigo 27 do Estatuto, estão delegadas, também com exclusividade, àquela instância 

de governança. O Artigo 16 do Estatuto capitula quatorze atribuições para o CD, determinando, em 

seu caput, que essas atribuições terão “caráter regulamentar e/ou consultivo”, como tradicionalmente 

é atribuído aos conselhos consultivos ou deliberativos ligados a associações. A harmonia no 

funcionamento dessas instâncias de governança depende da compreensão e do reconhecimento dos 

limites de competência de cada instância e do seu fiel cumprimento, sempre de forma alinhada às 

diretrizes determinadas no Estatuto Social. 

 

Na sequência são apresentadas as solicitações e respectivos encaminhamentos:  

 

1(a) Demonstrativos contábeis referentes ao 1ºquadrimestre de 2022 (Balancetes) 

- A previsão estatutária estabelece que esta é uma prerrogativa do Conselho Fiscal (Balancetes 

mensais devem ser enviados ao CF - Artigo 22, item V); a prerrogativa do CD abrange apenas as 

Demonstrações Contábeis anuais (Artigo 16, item II). 

Encaminhamento: o CD poderá fazer esta solicitação diretamente ao Conselho Fiscal. 
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1(b) Relatórios de Auditoria 

- Não houve emissão de qualquer relatório de auditoria independente para 2022. Os relatórios 

referentes a 2021 já foram disponibilizados ao Conselho Deliberativo. 

 

1(c) Orçamento de 2022 

- A previsão estatutária estabelece como prerrogativa do CD: receber a previsão orçamentaria até 31 

de dezembro do ano anterior (Artigo 16, item XIII), depois de apreciado pelo Conselho Fiscal (Artigo 

27, item II); o Orçamento de 2022 teve atrasos em sua tramitação e foi revisado para a data base de 

abril de 2022; a versão revisada já foi enviada ao CF e se encontra em fase de apreciação por aquele 

colegiado, que deverá enviá-lo ao CD tempestivamente, ou seja, depois de realizar seu exame. 

Encaminhamento: o CD poderá fazer esta solicitação diretamente ao CF. 

 

1(d) bem como as demais informações sobre a atuação econômica e financeira da APA. 

É indispensável identificar, de forma especifica, quais são as informações demandadas, para que a 

Diretoria possa verificar a sua pertinência e, se cabíveis, atende-las oportunamente. 

 

2. Quadro de empregados da APA, com nome, data da admissão, cargo/função, horário de trabalho, 

atividades que desempenham e remuneração contratual, especificando e quantificando todos os 

benefícios pecuniários e não pecuniários recebidos por cada empregado. 

Encaminhamento: essas são informações relativas à gestão ordinária da Diretoria. Tais informações 

podem ser requisitadas a qualquer tempo pelo Conselho Fiscal, instância de governança que tem a 

atribuição de fiscalizar os atos de gestão. Não cabe ao Conselho Deliberativo as tarefas de 

fiscalização, as quais, se realizadas, representarão usurpação das atribuições do Conselho Fiscal. 

Eventualmente essas informações poderão ser encaminhadas ao CD, caso a Diretoria demande seu 

aconselhamento sobre assunto específico a elas relacionadas. 

 

3. Relação de todos os contratos da APA com fornecedores e/ou prestadores de serviço, escritórios 

de advocacia, empresas de auditoria e correlatos, na qual deverá constar: razão social do contratado, 

data e prazo da contratação, objetivo/finalidade, valor do contrato, situação atual, tarefas já 

realizadas, bem como demais informações consideradas importantes para sua execução. 

Encaminhamento: essas são informações relativas à gestão ordinária da Diretoria. Tais informações 

podem ser requisitadas a qualquer tempo pelo Conselho Fiscal, instância de governança que tem a 

atribuição de fiscalizar os atos de gestão. Não cabe ao Conselho Deliberativo as tarefas de 

fiscalização, as quais, se realizadas, representarão usurpação das atribuições do Conselho Fiscal. 

Eventualmente essas informações poderão ser encaminhadas ao CD, caso a Diretoria demande seu 

aconselhamento sobre assunto específico a elas relacionadas. 

 

4. Quadro especificando todas as ações judiciais que envolvam ou que sejam acompanhados pela 

APA, especificando o assunto/objeto, situação atual de cada um desses processos, com indicação 

do responsável pelo acompanhamento destas ações, periodicidade dos relatórios de 

acompanhamento e providências adotadas conforme cada ação; em caso de escritórios 

terceirizados, as mesmas informação são solicitadas, com a indicação de quem é responsável, na 

APA, pela supervisão destas atividades e responsabilidades associadas.  
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Encaminhamento: essas são informações relativas à gestão ordinária da Diretoria. Tais informações 

podem ser requisitadas a qualquer tempo pelo Conselho Fiscal, instância de governança que tem a 

atribuição de fiscalizar os atos de gestão. Não cabe ao Conselho Deliberativo as tarefas de 

fiscalização, as quais, se realizadas, representarão usurpação das atribuições do Conselho Fiscal. 

Eventualmente essas informações poderão ser encaminhadas ao CD, caso a Diretoria demande seu 

aconselhamento sobre assunto específico a elas relacionadas. 

 

5(a) Regulamento para concessão de quaisquer custeios, auxilio, ajuda, vale, sob qualquer 

denominação, dos diretores da APA, conforme Artigo 16, inciso X do Estatuto Social, com cópia do 

respectivo ato que o instituiu ou que tratou da matéria. 

- Desde a sua fundação em 1987, os membros da Diretoria da APA tiveram ajuda de custo para 

refeição, fixada de forma módica e acompanhando o benefício de mesma natureza concedido a 

empregados; porém, este benefício foi concedido ao longo desse largo período de tempo sem o 

respaldo formal de um normativo que regularizasse sua concessão; a normatização foi formalizada 

somente este ano, com a aprovação pela Diretoria anterior, em reunião realizada em 18/04/2022, por 

recomendação do Conselho Fiscal de então.  

Encaminhamento: Solicitação atendida, salientando que esta é a única concessão de benefícios à 

Diretoria, a qual foi normatizada na Decisão enviada no Anexo 1. Adicionalmente, cabe registrar que 

o pagamento deste benefício está suspenso até o mês de agosto próximo.  

 

5(b) Quadro atualizado de gastos em 2021 e 1ºquadrimestre de 2022 (do auxilio almoço à Diretoria)  

- A previsão estatutária determina que é prerrogativa do CF examinar as prestações de contas e 

receber balancetes mensais; dentre as competências do CD não constam as atividades de 

fiscalização, que estão no âmbito das prerrogativas do CF.  

Encaminhamento: o CD poderá fazer esta solicitação diretamente ao CF. 

 

Coloco-me à disposição de esclarecer pontos que, eventualmente, ainda não estejam plenamente 

esclarecidos. Registro ainda que esta Diretoria tem a firme disposição de cumprir e fazer cumprir 

todas as disposições constantes do Estatuto Social da Associação, com o objetivo de alcançar um 

relacionamento harmonioso entre as diversas instâncias de governança. 

 

 

Cordiais saudações, 

 

 

Sebastião Bergamini Junior 

  Presidente da APA-FAPES/BNDES 

 

C/Cópia: Conselho Fiscal 

 

 

Anexo 1. Norma para reembolso de despesas da Administração 
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Carta APA PRESI nº 12/2022, de 06/07/2022 

 

Anexo 1 

Decisão aprovada pela Diretoria da APA na Reunião de Diretoria de 18/04/2022 

 

 

 Normas para reembolsos de despesas da Administração da Associação 

1. Os diretores e conselheiros da APA têm direito ao reembolso de despesas com transporte 

(transporte público, reembolso de gasolina, estacionamento, taxi e ou aplicativos, o que 

consumir) e alimentação nos dias que estejam prestando serviços para a entidade. 

2. Condições para o reembolso: 

O encaminhamento do processo de reembolso dar-se-á mediante os seguintes 

procedimentos: 

a) Registrar em formulário próprio de controle de frequência destinado a esse fim, a 

presença, mediante assinatura do diretor/conselheiro. 

b) Com base na quantidade de dias de serviços prestados à APA e multiplicado pelo 

valor diário de R$ 70,00 (setenta reais), apurar o montante a ser reembolsado ao 

requerente. 

c) Os valores deverão ser depositados em conta corrente do diretor/conselheiro indicado 

para essa finalidade até o quinto dia útil do mês subsequente. 

 3. Reajuste do valor do reembolso: 

O valor do reembolso será reajustado anualmente de acordo com a variação acumulada do 

índice de inflação oficial do governo federal, IPCA – Índice de Preços Acumulado Ampliado. 
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