RELATÓRIO-PARECER
Comissão Fiscal da SBF
Relatório referente ao ano de 2018 e primeiro semestre de 2019
A Comissão Fiscal reuniu-se via internet para analisar relatórios contábeis e ﬁnanceiros da SBF,
com vistas a uma manifestação relacionada à prestação de contas da diretoria que encerra o
seu mandato. Considerando a disponibilidade dos dados consolidados, nossa análise baseia-se
fundamentalmente no balancete referente ao ano de 2018 emitido pela CONTFISCO EMPRESA
DE CONTABILIDADE LTDA, oﬁcialmente responsável pela contabilidade da SBF e nos
lançamentos e planilhas do primeiro semestre de 2019. De forma complementar, foi utilizado
o sistema de gerenciamento da SBF, acessível através de interface web. Alguns
esclarecimentos foram prestados pela funcionária Michele Brisolla, pela secretária executiva
Maria Beatriz e pelo tesoureiro, Prof. Antônio Gomes. Os principais itens de receita e despesa
são listados a seguir, ilustrados com valores (aproximados em alguns itens) do período de um
ano (01/julho/2018 a 30/junho/2019).
• Os créditos regulares referem-se a anuidades pagas pelos sócios (R$ 926.830,71), taxas de
inscrição em eventos (R$ 655.252,00) e aluguel das salas de propriedade da SBF (R$
76.903,78).
• As principais despesas regulares são:
– folha de pagamento de funcionários(R$ 625.440,40);
– despesas de manutenção: telefone (R$ 33.161,65); correios (R$ 9.892,10); tarifas bancárias e
cartões (R$ 49.130,42); gastos gerais, incluindo manutenção predial, material de escritório,
informática e copa, despesas com carro da SBF, seguros e licenciamento de software de
Mathematica para SBF (R$ 73.921,87);
– bolsas APS/SBF (R$ 88.189,70); comunicação social (R$ 44.804,83);
– impostos: COFINS, PIS (R$ 177.253,42);
– serviços contábeis (R$ 51.107,62);
– serviço de auditoria (R$ 10.020,20);
– serviço de informática (R$ 77.954,32);
– serviços de advocacia (R$ 18.639,78);
– manutenção do sistema administrativo (R$ 38.452,67);
– diárias e transporte para reuniões da diretoria, do conselho ou de comissões (R$
220.983,65).
• Sobre o detalhamento da contabilidade de cada evento, não o analisamos pois os eventos
estão sujeitos a regras bem estabelecidas de prestação de contas junto às agências de

fomento. Porém, é possível observar, em uma análise global, que os eventos tendem a mostrar
equilíbrio entre receitas e despesas.
• Quanto à situação das publicações da SBF nota-se um pagamento para impressão do BJP subscription year 2017- no valor de R$ 39.317,84.
• Com relação aos seguros Bradesco há dois tipos: o Bradesco Dental e o Bradesco Saúde.
Pelas informações obtidas o Bradesco Dental encontra-se bem equilibrado, mas a situação do
Bradesco Saúde NÃO é confortável. Isto ocorre porque, para garantir uma das condições de
viabilidade do Bradesco Saúde faz-se necessário ter um saldo-reserva de 1,5 vezes a fatura
mensal desse seguro e, para manter esse valor está sendo necessário um grande esforço da
SBF, pois o valor do Seguro Bradesco aumenta com a inflação de serviços médicos (incluindo a
sinistralidade) que tem ficado bem acima de outros índices da economia; na realidade,
enquanto os aumentos do plano Bradesco Saúde têm sido, nos últimos anos, em torno de 20 a
25%, os rendimentos das aplicações dos saldos existentes nesse seguro têm sido abaixo dos
10% implicando, então,num crescente aumento da necessidade da SBF suprir a diferença de
valores com o uso de outras receitas, que são decorrentes de poucas opções (anuidades de
sócios, taxas de eventos, aluguel de salas, principalmente). Ainda pelas informações recebidas
da Tesouraria, a atual Diretoria da SBF está atenta a esta situação na busca de soluções,
necessidade que esta Comissão Fiscal reforça.Como um dado adicional, deve-se notar que
atualmente há cerca de 2.500 (duas mil e quinhentas) vidas no Bradesco Saúde sendo cerca de
1.500 (hum mil e quinhentas) relativas à Apólice Antiga e cerca de 1.000 (hum mil) à Apólice
Nova. Diante da situação, lembramos que a SBF deve estar atenta a que os usuários dos planos
estejam sempre em dia com as anuidades de sócio.
• A respeito das contas relativas ao MNPEF, no momento da consulta realizada pela Comissão
Fiscal, notou-se lançamentos somente no item Auxílio Financeiro que correspondem a
repasses a estudantes de Polos, havendo no período em consulta um saldo de R$ 1.685,00
(hum mil e seiscentos e oitenta e cinco reais).
• Com relação à documentação analisada, não foram encontradas irregularidades.
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