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Depois de solicitado a esta comissão que fosse feito um parecer sobre o período fiscal de 

Junho de 2013 a Maio de 2014, foram encaminhados para análise das pareceristas os 

seguintes documentos:  

1) Planilha das Semestralidades dos Programas de Pós-Graduação associados à Compós. 

Esta planilha, atualizada em maio de 2014, apresenta informações dos programas 

desde 2010/1.  

2) Planilha Geral com descrição de créditos e débitos, detalhados mês a mês;  

3) Saldo da Entidade em Junho de 2013 e Maio de 2014. 

Na Planilha das Semestralidades, constam 42 Programas, mas um está desfiliado desde 

2011/1. Em relação aos Programas atualmente filiados, observa-se: 

a) Dois estão com as semestralidades de 2013/1 e 2013/2 em aberto (PUC-RJ e UFJF) e 

um está com a semestralidade de 2013/2 em aberto (UFC). 

b) 22 Programas ainda não quitaram a anuidade de 2014. 

Na Planilha Geral, as informações sobre ingressos financeiros referem-se especialmente à 

quitação das anuidades feitas pelos Programas filiados em 2013 e 2014. Não constam 

discriminados os valores das Inscrições para o XXIII Encontro da Compós, mas estes já fazem 

parte do Saldo Atual. Aparece um pagamento feito por boleto, apenas.  

Quanto aos Débitos feitos pela Entidade, na Planilha Geral, observa-se que os meses de junho 

e julho de 2013 foram meses de gastos atípicos em função dos gastos decorrentes do XXII 

Encontro da Compós, realizado na Bahia em 2013. O mês de março de 2014 também teve 

gastos atípicos pela rescisão de contrato de trabalho de dois funcionários.  

Nos demais meses, observa-se a seguinte movimentação de contas: 

a) Pagamentos de contas mensais com funcionários e serviços contratados pela Entidade: 

secretária da Compós e da revista E-Compós;  

b) Pagamentos de tributos fiscais: INSS, DARF, FGTS, etc; 

c) Pagamentos semestrais relativos à revista E-Compós: tradução de artigos e 

diagramação da revista.  

d) Pagamentos relativos aos deslocamentos da diretoria para reuniões, e também de 

representantes de CNPq e Capes para participarem de reuniões do Conselho da 

Compós; 

e) Pagamentos para empresa de Contabilidade; 

f) Gastos mensais com a empresa de manutenção do site da entidade; 

g) Pagamentos com gastos de almoxarifado, correio, manutenção de contas bancárias. 

Alguns números: 



a) Os gastos com a E-Compós (somando-se o salário da secretária da revista aos gastos 

com diagramação e revisão) totalizaram R$ 10.991,46 no período. 

b) Os gastos com a empresa que mantém o site da Compós totalizam, no período, R$ 

10.037,00. 

c) Os gatos com o salário pago à secretária totalizaram R$ 8.833,60. 

d) Os valores gastos nas rescisões de contratos em março de 2014 totalizaram R$ 

7.224,18.  

Todos os pagamentos feitos estão perfeitamente identificados e são condizentes com a 

natureza da Entidade, e com seus compromissos.  

Conforme informações prestadas pela Secretária da Compós, Profa. Dra. Gislene Silva, o Saldo 

da Entidade quando da transição da gestão anterior para a atual era de:  R$108.384,67 (em 02 

de julho de 2013). O saldo atual é de R$ 149.841,16 (em 29 de maio de 2014).  

Há que ressaltar que os gastos e creditos referentes ao Encontro de Belém ainda estão sendo 

registrados e contabilizados pela Diretoria e pela Comissão Organizadora. Esses dados serão 

apresentados pela Diretoria na reunião do Conselho da entidade, em outubro. Por isso, este 

parecer está sendo feito antes do fechamento das contas com Encontro de 2014. 

Após a análise dos documentos, pontuamos algumas sugestões que facilitarão a atividade de 

futuros pareceristas, e que deixarão mais transparentes as prestações mensais de conta: 

a) Na Planilha de Semestralidade, os programas desfiliados poderiam ser retirados da 

listagem ao final da Gestão que procedeu à desfiliação.  

b) Também nessa Planilha poderia vir, ao lado do nome de cada Programa, o ano de 

filiação, o que permitiria acompanhar o crescimento da área anualmente, e também as 

mudanças nos ingressos de numerários.  

c) Na Planilha Geral, consideramos importante que haja, ao final de cada mês, o valor 

total de ingressos financeiros (Créditos) e de saídas financeiras (Débitos). Desse modo, 

as movimentações financeiras ficariam explícitas na Planilha.  

d) Na Planilha Geral também não consta o valor total da Aplicação Financeira (CDB DI) de 

onde são feitos os resgates que entram como créditos na conta corrente. Esses 

valores, compreende-se, são aqueles que a Entidade recebeu dos pagamentos de 

Anuidades e de Inscrições, mas seria interessante que o valor total da aplicação 

aparecesse, pois é a partir dele que é feito o resgate. Também é desejável que 

constem os dados sobre os rendimentos da aplicação. 

e) Seria importante que a comissão recebesse o material com dados mais consolidados 

em relação à somatória dos valores aplicados e resgatados, e também com gastos fixos 

com funcionários, empresas contratadas, tributos e publicações. 

f) Quanto ao Saldo da Entidade informado, é impossível fornecer um parecer preciso, 

pois os gastos com o Encontro ainda estão sendo efetivados e contabilizados. 

 

 

 



Levando em conta os aspectos acima expostos, propomos a aprovação das contas 

apresentadas pela Diretoria da Compós, para o período de junho de 2013 a maio de 2014. 

Belém, 30 de maio de 2014. 
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