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CORREIOS

Dentro da política de transparência da Diretoria da
ASPAS, a Associação apresenta, em Edição Es-

pecial, o Relatório das Atividades desenvolvidas durante
o ano de 2006, bem como o balanço anual e as contas
da entidade no exercício do mesmo período.

A ASPAS se desculpa por não ter podido realizar a
Assembléia em maio, conforme previsto no estatuto,
em função de problemas de saúde com um dos mem-
bros do Conselho Fiscal, o que atrasou a análise do
balanço e a reunião do própio Conselho. Além disso,
dois dos Diretores tiveram dificuldades para participar
dos trabalhos da Diretoria, um por problemas de do-

ença da esposa, e o outro, por ter sido membro da
Comissão Eleitoral do SERPROS. Assim, a Assembléia
Geral Ordinária ocorre, excepcionalmente, no  próxi-
mo dia 4 de julho, de acordo com o Edital publicado
abaixo, tendo como ordem do dia a aprovação do ba-
lanço anual e das contas da ASPAS referentes ao ano
de 2006 e a discussão de assuntos gerais de interesse
da Associação e dos associados.

Os documentos originais, com as assinaturas dos
responsáveis, estão à disposição dos associados na sede
da ASPAS. Cópias dos mesmos podem ser obtidas atra-
vés do site da Associação, www.aspas.org.br.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os associados da ASPAS, na forma disposta nos artigos 19 e 21 do Estatuto, para
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no Auditório do SERPROS, na Rua Fernandes Guimarães, 35 -
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, no dia 04 de julho de 2007, às 14:00 horas, em primeira convocação, com a
presença mínima de um terço dos associados e às 14:30 horas, em segunda e última convocação, com
qualquer número de associados, para tratar da seguinte ordem do dia:

1) APROVAÇÃO DO BALANÇO ANUAL E DAS CONTAS DA ASPAS  REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2006.

2) ASSUNTOS GERAIS.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007.

Paulo Barbosa Coimbra
Presidente do Conselho Deliberativo

2006: Diretoria apresenta balanço
anual e relatório de atividades

A ASPAS precisa de você! Participe das reuniões, visite o
site www.aspas.org.br e mantenha-se informado. Filie-se.
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Relatório de Contas e Atos
do Exercício de 2006

1 - Apresentação
Os fatos relevantes ocorridos em 2006,

relacionados às questões da previdência
complementar, em especial ao SERPROS,
foram os seguintes:

I - Em julho, o SERPROS publicou as
Resenhas Especiais 730 e 732, nas quais in-
formou aos participantes as decisões toma-
das pelo CDE - Conselho Deliberativo, em
19/07/2006, relativas à participação do nos-
so fundo de pensão na empresa Kepler
Weber e acatando encaminhamento da Di-
retoria Executiva, baseado em estudos do
Comitê de Aplicações (CAP), no sentido de
alterar o valor de contabilização das ações
da Kepler Weber para R$ 1,95, ao invés dos
R$ 6,80, com o objetivo de proteger os pla-
nos de benefícios que estavam sendo con-
tabilizados com um ativo fora de seu preço
real, refletindo, desta forma, um valor artifi-
cial dos benefícios. As Resenhas esclarece-
ram que a decisão do CDE de aferir novo
valor às ações foi tomada para atender ori-
entações legais e baseada em estudos reali-
zados pelos acionistas que apontaram que-
da no valor econômico da empresa.

Em conseqüência destas decisões, as
cotas do PS II e o patrimônio do PS I e PS II
BD (Benefício Definido) foram afetados da
seguinte forma: o déficit do PS-I foi amplia-
do em cerca de 27%; foi gerado um déficit
PS II/BD, que foi absorvido pela conjuga-
ção de superávit existente no exercício e
pela existência de um fundo criado para es-
tas situações; e cota patrimonial do PS II/
CD foi reduzida em torno 5%, afetando ne-
gativamente os saldos de contas dos parti-
cipantes ativos.

Além da redução do valor contabiliza-
do das ações da empresa, considerando a
difícil situação financeira da empresa, com
problemas para saldar compromissos com
fornecedores e bancos, o CDE aprovou a
realização de um novo aporte de recursos
através de Nota Promissória e posterior
conversão de debêntures no valor R$ 11,1
milhões, que corresponderam ao percentu-
al de 24,69% da participação acionária da
Entidade na empresa, sobre o montante de
R$ 45 milhões destinados aos quatro acio-
nistas majoritários.

Diretoria Executiva da ASPAS - Gestão 2005/2008
II - Em novembro, o SERPROS recebeu

do Governo do Estado do Rio de Janeiro o
Prêmio Qualidade Rio Categoria Ouro, em
cerimônia realizada no Theatro Municipal,
com a participação de representantes de
todas as organizações que foram reconhe-
cidas no ciclo 2006. O SERPROS se tornou
a única entidade de previdência comple-
mentar reconhecida com o prêmio de quali-
dade na Categoria Ouro, avaliado por audi-
tores independentes, seguindo os critéri-
os de excelência na gestão.

III - Em dezembro, o CDE aprovou en-
caminhamento da Diretoria Executiva no
sentido de redução da taxa administrativa
cobrada dos participantes e das patrocina-
doras de 15% para 10%, proporcionando o
aumento das receitas previdenciais puras,
contribuindo positivamente para a saúde
financeira de ambos os planos (PS I e PS
II), já que os níveis das contribuições per-
manecerão os mesmos.

IV - Em dezembro de 2005, o SERPROS
apresentava déficit no PS-I de cerca de
R$259 milhões. No ano de 2006, embora ain-
da com um valor significativo e preocupan-
te, o déficit foi reduzido em cerca de R$ 10
milhões, tendo atingido cerca de R$ 249
milhões, em 31/12/2006.

Segundo o Parecer Atuarial, parte do
Balanço do SERPROS, contribuíram para a
redução do déficit a performance financei-
ra dos investimentos (a rentabilidade do
PS I foi de 11,11%, superior, portanto, a exi-
gência atuarial de 8,74%, mesmo conside-
rando as perdas ocasionadas pela redução
do preço das ações da Kepler Weber), o
restabelecimento da relação contributiva
paritária entre participantes e patrocinado-
ras em regime de caixa e o incremento das
receitas previdenciais em razão da diminui-
ção da taxa de administração de 15% para
10%, abordada anteriormente.

Ainda de acordo com o Parecer Atuari-
al, considerando o déficit observado no
exercício de 2006, o plano de custeio prati-
cado mostra-se insuficiente para o resta-
belecimento do necessário equilíbrio do
Plano, indicando a necessidade de ajuste
das contribuições de participantes ativos,
assistidos e patrocinadores em 118,5%.

Em relação ao PS II, o Parecer Atuarial
demonstra o perfeito equilíbrio do plano, ten-
do a rentabilidade no exercício de 2006 alcan-
çado 10,13%, relativamente à parcela atribuí-
vel aos benefícios de risco (parte do plano
voltada para o pagamento das aposentadori-
as, pensões e auxílio-doença), e 9,28%, no
que se refere aos saldos de conta de partici-
pantes ativos. Em ambos os casos, a rentabi-
lidade foi superior à meta atuarial mínima de
8,74%, mesmo considerando as perdas pro-
vocadas pela redução do valor contabilizado
das ações da Kepler Weber.

No próximo ponto deste relatório, no item
2.1.1, apresentamos um balanço das ações
da Diretoria da ASPAS, realizadas em 2006,
relativas ao acompanhamento do déficit do
PS I. Dada a importância do tema, esta ques-
tão será discutida no ponto de Assuntos
Gerais da Assembléia Geral Ordinária, que re-
alizaremos no próximo dia 04/07/2007, con-
forme Edital publicado na primeira página
deste Informe Especial ASPAS número 20.

V - Em decorrência da Diretora Admi-
nistrativo-Financeira, Lelia Silva Barbosa,
ter solicitado a sua renúncia, por motivos
particulares, ao cargo para o qual foi eleita,
o Conselho Deliberativo da ASPAS deci-
diu nomear, em reunião realizada em 01/02/
2006, Haroldo Francisco Ramos como novo
Diretor Administrativo-Financeiro, Paulo
Barbosa Coimbra para Presidente do Con-
selho Deliberativo e passando Judson Fa-
rias Marques para Membro Titular do Con-
selho Deliberativo, em substituição a Ha-
roldo Francisco Ramos.

2 - Balanço do Plano de Ações da Dire-
toria Executiva para o período 2005 a 2008,
aprovado pelo Conselho Deliberativo da
ASPAS, em julho de 2005.

2.1 - Ações Institucionais
2.1.1 - Acompanhar o equilíbrio finan-

ceiro do PS I e do PS II, tomando medidas em
defesa dos assistidos, em especial em con-
testar eventuais majorações se contribuições
dos assistidos para o SERPROS, em função
da existência de déficits técnicos.

Em 31 de maio de 2006, a ASPAS reali-

Continua na página 3.
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zou Assembléia Geral para definir a postu-
ra a ser adotada pela Associação com vis-
tas a obter uma solução satisfatória para o
equacionamento do déficit do PS I. Como
linha de frente de ação, a Assembléia apro-
vou que a ASPAS procurasse contribuir
junto ao SERPROS e a patrocinadora para
a busca de alternativas que afastem o risco
real de insolvência do plano, mas não im-
pliquem em aumento de contribuição para
os participantes, preservando os benefíci-
os recebidos pelos aposentados e pensio-
nistas. Na mesma ocasião, foi aprovado que
deveríamos estar preparados para recorrer
à justiça, no caso de decisão do SERPROS
e do SERPRO pela solução de aumento das
contribuições.

Dentro dessa linha de ação, em agosto,
a ASPAS enviou carta ao CDE, mencionan-
do a preocupação com o agravamento do
déficit, ciente de que isso representa um
risco de continuidade do plano. Na carta, a
ASPAS veementemente apoiou os estudos
que estão sendo realizados pela área atua-
rial do SERPROS, já em análise pela Direto-
ria da patrocinadora SERPRO, no sentido
de promover uma nova migração dos parti-
cipantes para o PS II, mantendo no PS I os
recursos necessários para o pagamento dos
benefícios dos aposentados e pensionis-
tas durante toda sua vida. Esta alternativa,
além de não sacrificar os participantes, sa-
nearia definitivamente o PS I e não prejudi-
caria os participantes ativos que migras-
sem, devido às características de equilíbrio
sustentado do PS II.

 Lembrando que na composição do dé-
ficit do plano há fatores absolutamente ex-
ternos aos participantes, a ASPAS desta-
cou alguns itens que contribuíram para o
problema: - redução nos benefícios futu-
ros do INSS, com o SERPROS tendo que
bancar a diferença; - aumentos reais de sa-
lários dos participantes ativos (como a cri-
ação da gratificação da função de auxiliar),
sem o aporte dos recursos necessários para
bancar o aumento dos benefícios futuros;

EXPEDIENTE
Esta publicação é de responsabilidade da
ASPAS (Associação dos Aposentados e
Pensionistas do Serpro). Rua Fernandes
Guimarães, 35 - Botafogo, CEP: 22290-
000, Rio de Janeiro/RJ, Tel.: (21) 3289-
1485. e-mail: aspas@aspas.org.br,
site: www.aspas.org.br
Tiragem: 1.500 exemplares

- perdas em más aplicações (como as Le-
tras do Tesouro de Santa Catarina), ocorri-
das antes da implantação da paridade nos
órgãos do SERPROS, quando os partici-
pantes, ativos e aposentados praticamen-
te não tinham poder para influenciar nas
decisões de investimento do SERPROS.

Complementando, a ASPAS citou o
exemplo da solução encontrada pela Petro-
brás, na qual a empresa assumiria, sozinha,
o equacionamento do déficit existente no
plano de benefício definido da PETROS.
Por último, a Associação enfatizou a im-
portância da transparência e da divulga-
ção de informações do interesse dos parti-
cipantes, elogiou a Resenha Especial expli-
cando as decisões sobre a Kepler Weber e
sugeriu que fosse produzida uma Resenha
Especial sobre as soluções que estão sen-
do buscadas para o equacionamento do
déficit do PS I.

Além de ter enviado a carta ao CDE, e
com o mesmo objetivo de contribuir na bus-
ca de alternativas para o equacionamento
de déficit e que preservem a renda dos apo-
sentados, a Diretoria da ASPAS solicitou à
Comissão Técnica, formada por diretores e
associados, que realizasse estudo técnico
sobre as causas do déficit. Foram defini-
dos os objetivos do trabalho do grupo,
assim enunciados: a) Aprofundar a análise
da origem, evolução e situação atual do
déficit do PS I, a fim de subsidiar a diretoria
da ASPAS no tratamento da questão com
os dirigentes do SERPROS e do SERPRO,
de modo a oferecer-lhes sugestões volta-
das para o equacionamento do déficit, que
atendam aos interesses dos associados. b)
Reunir elementos para, em caso extremo,
embasar uma possível ação judicial que evi-
te o aumento das contribuições, conforme
deliberação aprovada na Assembléia Geral
de 31/05/2006, acima referida.

2.1.2 - Acompanhar as ações da direto-
ria e conselhos do SERPROS, zelando pe-
los interesses dos participantes assistidos.

Em fevereiro, por decisão de reunião

da Diretoria ampliada com os Conselhos
Deliberativo e Fiscal, a ASPAS enviou cor-
respondência ao CDE, manifestando sua
posição contrária à aquisição de imóvel
no Rio de Janeiro para locação ao SER-
PRO, a partir de estudos que foram solici-
tados pelo CDE à Diretoria Executiva, em
dezembro de 2005.

Na correspondência, após explicitar o
reconhecimento da necessidade do SER-
PRO em resolver os atuais problemas de
acomodação no Rio de Janeiro, além das
razões de sua posição contrária à eventual
operação de compra, a Diretoria da ASPAS
apelou ao CDE para reconsiderar a decisão
de estudar a compra de imóvel para loca-
ção ao SERPRO, retornando à decisão an-
terior de compra do imóvel condicionada à
venda imediata ao SERPRO, tomada pelo
CDE em julho de 2005.

 Em março, recebemos correspondên-
cia do CDE, assinado pelo seu Presidente,
Jonas Costa Neto, informando que os es-
tudos solicitados foram apresentados na
reunião do CDE realizada de 06 a 08 de mar-
ço, juntamente com parecer da Assessoria
Jurídica dando conta que a legislação so-
bre fundos de pensão veta este tipo de
operação entre a patrocinadora e o SER-
PROS. Neste sentido, o CDE decidiu aguar-
dar resposta à consulta sobre o tema feita à
Secretaria de Previdência Complementar.
Depois desta manifestação do CDE, não
recebemos outra informação sobre even-
tual retomada do processo.

2.1.3 - Acompanhar alterações do es-
tatuto e regulamentos do SERPROS.

Não houve alterações significativas no
Estatuto e Regulamentos dos Planos de Be-
nefícios do SERPROS, durante o ano de 2006.

2.1.4 - Fomentar e acompanhar o de-
senvolvimento dos processos dos planos de
saúde do SERPRO e do SERPROS, pro-
pondo soluções que atendam às necessida-
des dos assistidos e de seus beneficiários.

A Diretoria da ASPAS continuou de-

DIRETORIA
Diretor-Presidente - Luiz Antonio Gato
(lamgato@aspas.org.br)

Espírito Santo - Edvaldo José de Lemos
(edvaldo@aspas.org.br)
São Paulo - Sebastião Avenaldo Muniz
(sebastiao@aspas.org.br)
Conselho Editorial - Julio Cesar Maia
Pinto Guedes, Luiz Antonio Gato, Carlos
Alberto Lomar Parrini, Haroldo Francisco
Ramos, Paulo Barbosa Coimbra (Presidento
do Conselho Deliberativo), Almir Soares
Barbosa (Coordenador do Conselho Fiscal).
Produção: DIMP Comunicação,
tel: (21) 2240-9395/2215-1441.
Jornalista Responsável: Rita Magnago
(RJ 15999JP)

Diretor Administrativo-Financeiro
Haroldo Francisco Ramos
(agaramos@aspas.org.br)
Diretores: Carlos Alberto Lomar Parrini
(parrini@aspas.org.br)
Julio Cesar Maia Pinto Guedes
(julio@aspas.org.br)
Representantes Regionais
Distrito Federal - Waldemiro Schneider
(waldemiro13@hotmail.com)
Pará - Felisberto Nascimento de Souza
(felis@aspas.org.br)
Rio Grande do Sul - Wanderlei Fernandes
dos Santos (wanderlei@aspas.org.br)

Continua na página 4.
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fendendo abertura de nova oportunidade
para inscrição de aposentados e pensio-
nistas no Plano de Saúde do SERPRO, ad-
ministrado em convênio com a CASSI, bem
como a elaboração de alternativas do atual
plano com preços mais baixos, de forma a
permitir que todos os aposentados e pen-
sionistas possam permanecer no mesmo.

2.1.5 - Intensificar a interação com en-
tidades congêneres, representativas de
participantes de fundos de pensão.

A Diretoria, em conjunto com outros
associados integrantes de nossa gestão
anterior, tem participado das reuniões men-
sais da UNIDAS, que reúne as Associa-
ções de Aposentados e Pensionistas do
Estado do Rio de Janeiro.

2.1.6 - Acompanhar as ações judiciais
em curso referentes à isenção do imposto
de renda retido pelo serpros sobre as apo-
sentadorias e benefícios durante os últi-
mos cinco anos e demais processos.

Além dos processos de isenção do Im-
posto de Renda sobre as aposentadorias e
benefícios do SERPROS, foram também
acompanhados os processos de correção
do FGTS, estes de responsabilidades da
ASES-RJ, que contam com um grande nú-
mero de associados da ASPAS. As infor-
mações sobre o andamento dos processos
são mantidas atualizadas em nosso site.

2.1.7 - Acompanhar as ações em de-
senvolvimento para dar continuidade aos
planos assistenciais administrados ante-
riormente pelo SERPROS.

Tendo em vista a importância da manu-
tenção dos serviços de Seguro de Vida e
Auxílio Funeral para os aposentados e pen-
sionistas inscritos, a ASPAS participou ati-
vamente dos estudos e ações necessários
para a viabilização da transferência dos
mesmos do SERPROS para a ASES-RJ,
transferência que foi realizada com pleno
sucesso.

2.1.8 - Incentivar a criação, de forma
descentralizada, de grupo de debates em
temas relativos à previdência complemen-
tar e avançar na capacitação da diretoria e
conselhos da ASPAS em temas relativos a
previdência complementar.

Foi criado um FORUM de debates em
nosso site sobre temas diversos relativos
à área de previdência, dando-se um desta-
que maior ao déficit do PS I, alvo de estu-
dos da Comissão Técnica, tendo havido
participação de alguns associados, embo-
ra em número reduzido para a importância
do tema.

2.1.9 - Promover debates com convida-
dos externos, de forma descentralizada, so-

bre temas relativos à previdência comple-
mentar.

Não foram promovidos debates com
convidados externos.

2.1.10 - Acompanhar a implementação
do programa de preparação para a aposen-
tadoria do SERPRO.

O Presidente da ASPAS participou na
Regional do SERPRO, em São Paulo, em 24
de janeiro, no evento de lançamento do
Módulo de Preparação para a Aposenta-
doria, parte integrante do Programa de Qua-
lidade de Vida do SERPRO. O Módulo, que
está sendo desenvolvido e implementado
pelo SERPRO, em parceria com o SERPROS
e a ASPAS, é dirigido para empregados pré-
aposentáveis e também estendido aos já
aposentados. Com palestras e cursos so-
bre diversos temas (Empreendedorismo,
Relacionamento Familiar, Saúde, Planeja-
mento Financeiro e Previdência), o Módu-
lo foi iniciado em São Paulo, no mês de
março, como piloto, e está sendo implemen-
tado nas demais regionais.

2.1.11 - Promover atividades sócio-re-
creativas de forma a integrar os associa-
dos da ASPAS e seus familiares.

No dia 25 de janeiro, a Diretoria da AS-
PAS participou da comemoração promo-
vida pelo SERPROS em homenagem ao Dia
Nacional do Aposentado. Cerca de cem
aposentados e pensionistas participaram
do evento, que contou com as presenças
do presidente do CDE, Jonas Costa Neto,
e dos diretores do SERPROS, Thadeu Ma-
cedo (Diretor-Presidente) e Nelson Buze-
to (Diretor de Investimentos). Na ocasião,
o Presidente da ASPAS, representando a
entidade, em seu discurso, elogiou a reali-
zação de mais uma comemoração em ho-
menagem ao Dia do Aposentado, elogiou
a utilização, como ilustração do Calendá-
rio 2006 do SERPROS, de fotografias ins-
critas por aposentados e pensionistas no
Concurso de Fotografias, promovido pela
entidade e, fazendo referência às fotogra-
fias, que mostravam diversos momentos
de alegria e lazer de colegas aposentados,
certamente graças à existência do nosso
fundo de pensão, ressaltou a necessida-
de de medidas para garantir o poder aqui-
sitivo dos atuais e futuros aposentados e
pensionistas, zelando para o equilíbrio dos
planos administrados pelo SERPROS, es-
pecialmente para o equacionamento do
atual déficit do PS I, sem aumento das con-
tribuições.

No dia 24 de janeiro, a ASPAS, partici-
pou do evento da ABRAPP (Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Pre-

vidência Complementar) para festejar o Dia
Nacional do Aposentado. Na ocasião, cada
um dos fundos de pensão presentes ho-
menageou seus aposentados por meio de
um dos seus participantes assistidos. Por
delegação da Diretoria Executiva do SER-
PROS à ASPAS, o nosso Diretor, Julio Ce-
sar Maia Pinto Guedes, recebeu a homena-
gem em nome do SERPROS como repre-
sentante dos demais assistidos.

Cumprindo o compromisso de promo-
ver atividades da ASPAS a nível nacional,
a Diretoria celebrou o oitavo aniversário
da Associação em diversos estados. No
Rio de Janeiro, a solenidade oficial foi no
dia 6 de setembro, no auditório do SER-
PROS, e no dia 20 de setembro houve um
almoço comemorativo, com as despesas
correndo por conta dos associados pre-
sentes, com direito a sorteio de DVD player,
oferecido pela ASPAS, entre os associa-
dos de todo o país. A felizarda foi a colega
Ildé Paraense, da Bahia. No Rio Grande do
Sul a comemoração foi no dia 3 de outubro,
com direito a bolo e parabéns. O evento
contou com a presença do Diretor Julio
Cesar Guedes. Em Brasília, a data foi lem-
brada no dia 18 de outubro, numa reunião
prestigiada pelo Presidente Luiz Antonio
(Gato) Martins.

Também foi realizado, em dezembro, o
já tradicional almoço de confraternização
de Natal e final do ano dos aposentados e
pensionistas do Rio de Janeiro, também
com as despesas correndo por conta dos
associados presentes.

2.2 - Ações operacionais
2.2.1 - Realizar campanha de novos as-

sociados, para fortalecer a ASPAS, tanto
do ponto de vista representativo, como fi-
nanceiro.

Ainda não foi implementada a campa-
nha, planejada para ocorrer a partir do se-
gundo semestre de 2006. Entraram para a
ASPAS 26 novos associados em 2006, to-
talizando 857 associados no final do ano.

2.2.2 - Realizar esforços específicos
para o fortalecimento da ASPAS em todos
os estados, transformando a ASPAS na re-
presentante nacional dos aposentados e
pensionistas do SERPROS.

Aproveitando viagens particulares e
para participar, pelo SERPROS, do Congres-
so da ABRAPP, o Presidente da ASPAS
realizou reuniões com os aposentados e
pensionistas do Distrito Federal, São Pau-
lo e Paraná. No dia 3 de outubro, em Brasí-
lia, na Regional do SERPRO, quando foi

Continua na página 5.
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escolhido o colega Waldemiro Schneider,
ex-presidente da ASES no DF, como novo
Representante Regional, trabalhando em
conjunto com o colega De Luca, antigo Re-
presentante e membro do Conselho Deli-
berativo da ASPAS; no dia 16 de novem-
bro, em São Paulo, no prédio da Luz, com a
presença do Representante Regional Se-
bastião Avenaldo Muniz; e no dia 30 de
novembro, em Curitiba, na Regional do
SERPRO. Além do fortalecimento da Asso-
ciação, foram discutidas também as ações
da ASPAS em relação ao agravamento do
déficit do PS I e as alternativas que estão
sendo buscadas pelo SERPROS e SERPRO,
bem como as demais ações do Plano de
Trabalho da Diretoria da ASPAS.

2.2.3 - Dinamizar as formas de comu-
nicação entre a ASPAS e seus associados.

Foi mantido o envio regular de mensa-
gens por correio eletrônico para os associ-
ados que mantêm seus endereços atualiza-
dos junto a ASPAS, com as pautas das reu-
niões mensais da Diretoria com os associa-
dos e de notícias relevantes.

Reformulado o lay-out do Informe AS-
PAS, de forma a facilitar a leitura, bem como
a sua distribuição.

2.2.4 - Aperfeiçoar o estatuto da AS-
PAS, propondo entre outros pontos, redu-
zir o mandato de três para dois anos, de-
mocratizar o processo eleitoral e elaborar
o regimento interno da ASPAS.

A elaboração, pela Comissão do Es-

tatuto, da proposta de anteprojeto do
novo Estatuto avançou, estando previs-
ta a apresentação para discussão e apro-
vação dos associados no segundo se-
mestre de 2007.

2.2.5 - Estruturar a área adminis-
trativa da ASPAS, especialmente na uti-
lização da tecnologia da informação.

Foi incluída verba no orçamento/
2007 para modernização dos equipamen-
tos de informática. Além disso, recebe-
mos doação de uma secretária eletrôni-
ca, pelo associado Rogério Porto, para
atendimentos fora do horário normal.

2.2.6 - Otimizar receitas e despesas,
com vista a manter o equilíbrio do orça-
mento da ASPAS, inclusive analisar e
renegociar contratos, se necessário.

Foi mantido o equilíbrio do orçamen-
to da ASPAS, tendo sido obtida uma mai-
or diferença entre as receitas e despe-
sas, em relação a 2005, conforme Nota
Explicativa das Demonstrações Finan-
ceiras de 2006. Foi também efetivada a
contratação da Secretária da ASPAS
como empregada, anteriormente contra-
tada como prestadora de serviços.

2.2.7 - Implantar métodos eficazes de
gerenciamento do orçamento da ASPAS.

A Previsão Orçamentária de 2006 foi
aprovada no início do ano, o que está
permitindo condições de trabalhar de
forma planejada e de acordo com as re-
ceitas e despesas reais da Associação.

2.2.8 - Elaborar estudo sobre os apo-
sentados e pensionistas, tendo como base
o cadastro ASPAS.

Os estudos ainda não foram iniciados.
2.2.9 - Manter tratativas com o SER-

PRO para a cessão e montagem de sala
para os aposentados em todas as regio-
nais do SERPRO.

Com exceção de Brasília, onde já
existe uma sala com infra-estrutura para
utilização dos aposentados e pensio-
nistas, no prédio da Regional, disponi-
bilizada pelo SERPRO, conforme nego-
ciação realizada pela Diretoria anterior
da ASPAS, ainda não efetivamos as
negociações nos demais estados. O pla-
nejado é iniciar as negociações nos es-
tados onde já temos Representantes
Regionais.

2.2.10 - Elaborar o jornal da ASPAS
Foram produzidos os Informes AS-

PAS números 16 e 18, em abril de 2006 e
novembro de 2006, respectivamente, que
foram enviados aos associados e aos de-
mais aposentados e pensionistas do
SERPROS, que alcançam um total de cer-
ca de 2.200. Em maio de 2006, foi produzi-
do também o Informe 17 (Especial, com
as informações sobre o Balanço de 2005),
que foi enviado somente aos associados.

2.2.11 - Manter o site da ASPAS sem-
pre atualizado.

Foram realizadas as atividades regu-
lares de manutenção do site.

CIRCULANTE

CAIXA                                                      373,35
BANCOS C/ MOVIMENTO                  (509,72)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS       203.532,90     203.396,53

PERMANENTE

IMOBILIZADO                                      3.785,20

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS   (2.200,00)       1.585,20

TOTAL                                                          204.981,73

CIRCULANTE

CREDORES DIVERSOS           69,97   69,97

EXIGÍVEL A  LONGO PRAZO

CREDORES DIVERSO                4,37    4,37

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS:
ATÉ  DEZ/2005            138.059,08
DO EXERCÍCIO 2006    66.848,31   204.907,39

TOTAL                                           204.981,73

Balanço Patrimonial em dezembro de 2006
ATIVO PASSIVO

Luiz Antonio (Gato) Martins - Diretor - Presidente
Carlos Alberto Lomar Parrini - Diretor

Haroldo Francisco Ramos - Diretor Adm. Financeiro
Julio Cesar M. Pinto Guedes - Diretor
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Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em dezembro de 2006

(-) DESPESAS
. PESSOAL

SALÁRIO
13º SALÁRIO

. ENCARGOS SOCIAIS
INSS
FGTS

. GERAIS
SERVIÇOS PRESTADOS - PF.
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ.
SERVIÇOS CONTÁBEIS
SERVIÇOS GRÁFICOS
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
SERVIÇOS CORREIO
MATERIAL DE INFORMÁTICA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAIS DIVERSOS
DESPESAS DE VIAGENS
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
EVANTOS SOCIAIS
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES
DESP. DIRETORIA - TRANSP/ALIM.
ANÚNCIOS E EDITAIS
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO
IMPOSTOS E TAXAS
BRINDES E HOMENAGENS
CONSERTOS E REPAROS

. DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS
JUROS E MULTAS
IR. SOBRE APLICAÇÕES

. DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÕES

TOTAL DAS DESPESAS
RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.600,00
520,00

1.660,23
256,57

5.225,53
4.728,92
4.500,00
2.079,00

901,50
5.673,05

420,18
928,23
203,12

2.629,38
165,00
306,02

2.100,00
1.056,25

390,00
70,00

1.164,84
222,00
30,00

393,96
23,70

136,34

0,00

38.383,82
66.848,31

0,00
0,00

2.544,47
0,00

12.413,27
4.842,62

0,00
2.000,00
4.135,90
9.033,17

0,00
2.238,03

0,00
1.386,53

687,56
695,00

1.454,00
3.524,72

0,00
0,00

702,09
643,85
196,12

584,95
385,26

0,00

400,00

47.867,54
45.568,64

2.600,00
520,00

-884,24
256,57

-7.187,74
-113,70

4.500,00
79,00

-3.234,40
-3.360,12

420,18
-1.309,80

203,12
1.242,85
-522,50
-388,98
646,00

-2.468,47
390,00
70,00

462,75
-421,85
-166,12

-190,99
-361,56
136,34

-400,00

-9.483,72
21.279,67

(+) RECEITAS

ANUIDADES / MENSALIDADES
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

TOTAL

     2006

87.309,39
209,07

17.713,67

105.232,13

     2005

80.119,08
28,79

13.288,31

93.436,18

   DIFERENÇA

7.190,31
180,28

4.425,36

11.795,95

Luiz Antonio (Gato) Martins - Diretor - Presidente
Carlos Alberto Lomar Parrini - Diretor

Haroldo Francisco Ramos - Diretor Adm. Financeiro
Julio Cesar M. Pinto Guedes - Diretor
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• DESPESAS
Em relação à previsão orça-

mentária para o período deixamos
de realizar o valor de R$19.718,17
(R$ 58.108,00 - R$ 38.383,82),
resultando em última análise, em
economia. Os principais motivos
foram a não realização de duas
edições do Informe ASPAS e via-
gens.  O somatório das contas:
"Serviços de reprografia", "Servi-
ços de correios" e "Serviços pres-
tados por PF" demonstram a "eco-
nomia" realizada.

Neste demonstrativo aparecem
valores nas contas "De Pessoal" e
"Encargos Sociais", referentes a efe-
tivação da nossa secretária. Esses
valores eram lançados anteriormente

Demonstrações Contábeis
do Exercício de 2006

Notas explicativas

na conta "Serviços prestados por PF".
Com a contratação de escritó-

rio de contabilidade, os valores
pagos estão sendo apropriados na
conta "Serviços contábeis". O va-
lor registrado está acrescido de
resíduos de 2005.Conseguimos
baixar para 1% (UM POR CEN-
TO) o percentual de utilização de
despesas com alimentação e trans-
porte. No novo Plano de Contas
alteramos seu nome para "Despe-
sas da Diretoria - Transporte/Ali-
mentação. A média mensal de utili-
zação foi de R$ 88,00.

• RECEITAS
Havíamos previsto encerrar o

exercício com a receita total de R$

104.000,00 e fechamos em R$
105.232,13. Houve uma variação
a maior de 1,18%, apesar da ex-
pressiva baixa na rentabilidade dos
fundos bancários. Nesse período
tivemos a adesão de 26 novos as-
sociados sem qualquer saída. As re-
ceitas totais aumentaram de R$
93.436,18 para R$ 105.232,13,
representando uma variação posi-
tiva de 12,62%, pouco mais de 1%
ao mês.

Em função da redução das des-
pesas, o resultado final do exercí-
cio aumentou o nosso patrimônio
em R$ 66.848,3, representando
um aumento de 48,5 %. Abaixo a
evolução do Patrimônio Líquido
através dos anos.

ANO

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

RECEITAS

  3.245,00

18.354,60

34.786,48

43.915,96

67.952,52

78.991,90

93.436,18

105.232,13

DESPESAS

  1.999,65

  6.966,59

13.996,45

19.989,78

45.143,40

66.721,94

47.867,54

38.383,82

RESULTADO DO EXERCÍCIO

  1.245,35

11.388,01

20.790,03

23.926,18

22.809,12

12.269,96

45.568,64

66.848,31

HISTÓRICO FINANCEIRO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO EM 31/12/2006    204.907,39



Parecer Nº 8 do Conselho Fiscal

Deliberação Nº 022 do Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo  da ASPAS-As-
sociação dos Aposentados e Pensionistas do
SERPROS, no uso de suas atribuições, con-
forme item IX, do Art.  28, do Estatuto da
ASPAS,

Considerando o Parecer favorável do Conse-
lho Fiscal nº 8 da ASPAS, de 14/06/2007, sobre o
exame das Demonstrações Financeiras (Balanço
Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exer-
cício) de dezembro/2006, bem como sobre as Con-
tas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do
exercício de 2006; e

Com base nos exames efetuados na documenta-
ção contábil, nos registros dessa documenta-

ção nas contas  apropriadas, nos relatórios de Re-
ceitas e Despesas, nos Balancetes mensais, no Ba-
lanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado
do Exercício encerrado em dezembro de 2006, bem
como no exame do Relatório de Contas e Atos da
Diretoria Executiva da ASPAS do Exercício de 2006,
mencionados na Ata da Reunião Ordinária do Con-
selho Fiscal, desta data, somos de Parecer favorá-

Exercício encerrado em 31/12/2006

vel à aprovação, pela Assembléia Geral, do Balan-
ço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício e do Relatório de Contas e Atos da Dire-
toria Executiva da ASPAS do Exercício de 2006.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2007

Américo da Silva Motta - Conselheiro Fiscal
Andersene Rosal do Nascimento - Conselheiro Fiscal
Maria Alice F.P. Baeta de Souza - Conselheira Fiscal

Considerando o exame dos referidos docu-
mentos pelos membros deste conselho, delibera,

ART. 1º - Aprovar as Demonstrações Finan-
ceiras e as Contas e Atos da Diretoria Executiva
da ASPAS do exercício de 2006.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2007

Paulo Barbosa Coimbra - Presidente do
Conselho Deliberativo

Cammarota Salvador - Vice-Presidente
Gilson Leal Barbosa - Secretário

Nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Endereço:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DDD: _  _ _ _    Telefone: _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

Bairro:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Cidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Estado:  _ _ _ _   CEP:_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

CPF: _ _ _  _ _ _  _  _ _ _ _ _ __  E-mail:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

OBS: O CPF se faz necessário para acesso à área restrita do site da ASPAS.
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ATUALIZE SEUS DADOS, PREENCHA, RECORTE E
ENVIE PARA A ASPAS PELO CORREIO OU E-MAIL

�

Exame das Demonstrações Financeiras e Contas e Atos
da Diretoria Executiva da ASPAS do Exercício de 2006


