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RELATÓRIO DA DIRETORIA DA AABNB – EXERCÍCIO 2018

1. INTRODUÇÃO: 
O exercício de 2018 foi o primeiro da gestão 2018-2020, na qual, 

apesar da crise político-financeira que se arrasta desde 2016, sua 
Diretoria, cumprindo metas formuladas para a eleição  de novembro 
de 2017,  procurou socializar seus recursos com seu contingente de 
associados, bem como promoveu duas grandes iniciativas: Projeto de 
Premiação para Antigos Associados e Campanha de Filiação de 
Novos Associados, não se descuidando de fazer rigorosa contenção 
de despesas, de forma a compensar os gastos necessários para tais 
campanhas. 

2. PROJETO DE PREMIAÇÃO:
Em substituição ao antigo Auxílio Funeral, que estava 

comprometendo seriamente as reservas da Associação, em médio 
e longo prazo, foi criado o Projeto de Premiação para todos os 
associados na data de 31.03.2018.  Para tanto, foi necessário 
proceder-se uma reforma estatutária, cuja aprovação foi da ordem 
de 88% de seus associados, com premiações em dinheiro, para, 
nada menos que 400 associados, com valores que variaram entre 
R$ 10.000,00 (03), R$ 5.000,00 (03), R$2.000,00 (04) R$1.600,00 
(90), R$ 1.000,00 (100) e R$ 500,00 (200), cujo sorteio aconteceu 
aos 21.11.2018.

3. CAMPANHA DE FILIAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS:
 Referida campanha foi iniciada em 01 de abril de 2018 com prazo 

para 21.03.20, tendo conseguido, com a ajuda da Diretoria, de vários 
colegas e alguns dos Srs. Representantes das 38 Representações 
localizadas de São Paulo ao Maranhão, acrescentar 96 (noventa e seis) 
novos associados até dezembro/2018. Para tanto, foi prevista também 
a premiação em dinheiro e viagens, cujos sorteios acontecerão em 
2019 e 2020.

4. REFORMA ESTATUTÁRIA: 
A reforma estatutária foi necessária com relação a vários aspectos, 

destacando-se: Retirada do Auxílio Funeral, que foi substituído 
por benefícios viáveis e regulados pelo novo Regimento Interno; 
Retorno da possibilidade do ingresso de ações judiciais, quando da 
perda de direitos promovidas por autoridades constituídas; e mudança 
de categoria de “Sócios Provisórios” para “Sócios Efetivos”, com 
relação aos colegas ativos, aposentados pelo INSS, que já compunham 
o nosso Quadro Social e aos demais, nessa condição, que desejarem se 
associar à AABNB, facultando-lhes todos os direitos de verdadeiros 
sócios.

5. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
Redução do número de funcionários terceirizados, mediante 

ajuda de custo a colaboradores, quando importantes e necessários; 
Audiências com as Diretorias do BNB, CAPEF, CAMED, AFBNB, 
BNB CLUBE e SINDICATOS DE BANCÁRIOS, com vistas às 
reinvindicações pertinentes, como a consecução de um melhor 
atendimento por parte das agências do BNB em todo o Nordeste; 
localização de algumas de nossas Representações em locais 
benebeanos; redução da taxa de contribuição para a CAPEF ao 
patamar de dezembro de 1996 (20%); bem como credenciamentos 
de algumas clínicas e hospitais por parte da CAMED. Tudo isso, 
é claro, contando com o esforço e compreensão das respectivas 
Diretorias desses Órgãos do complexo benebeano; Foram efetuadas, 
neste primeiro ano da nova gestão, visitas a 12 Representações; 
Realização do X Encontro de Representantes, em Brasília, na sede 
da ANAPAR - Associação Nacional de Participantes de Fundos de 
Pensão, com a participação de Diretores do BNB, da CAPEF, da 
CAMED, da ANAPAR e Presidente da COOPERFORTE.

6. ATIVIDADES SOCIAIS: 
Realização de eventos referentes às comemorações de 

aniversariantes, algumas festas juninas e confraternizações natalinas 
em quase todas as 38 Representações que solicitaram recursos para 
os mesmos.

7. RESULTADOS FINANCEIROS:

RESULTADOS FINANCEIROS – EM R$1,00

8. RECEITAS E DESPESAS:

RECEITAS

 Em 2018 as receitas totais atingiram o montante de R$1.594.560 
compreendendo contribuições de associados, mais os rendimentos 
gerados por aplicações financeiras.

Cabe destacar a implementação, pela Gestão atual, do Programa 
de Filiação de Novos Associados, que resultou em 96 novos filiados 
no ano de 2018.

DESPESAS

Por outro lado, a propósito do déficit ocorrido (R$251.406) 
observar o incremento das despesas sociais em torno 50%, 
passando de R$397.821 para R$598,888, tendo como causa 
principal a modificação aprovada pelos associados em 20 de 
março/2018, de inclusão no TÌTULO III DOS MECANISMOS 
SOCIALIZAÇÃO DAS RESERVAS FINANCEIRAS - Art. 8º, 
cuja regulamentação encontra-se no REGIMENTO INTERNO 
no (TÍTULO VI Art. 9º ao 14º), cabendo acrescentar, que 
cumprindo a nova regulamentação de Socialização das 
Reservas  foi  gasto  o montante de R$206.600,00, em Dez/18, 
recursos oriundos das Reservas oriundas do “Auxilio Funeral”, 
existente em março/2018. Informamos, finalmente, que a 
premiação prevista no Art.12º, se estenderá até março/2019, 
cujo valor restante de R$197.400,00, encontra-se, devidamente 
provisionado.

O quadro abaixo evidencia a distribuição das despesas, conforme 
sua finalidade.

DESPESAS TOTAIS DE 2018  -  EM R$1,00

• Administrativas 712.926
• Financeiras/Tributárias 18.404
• Comunicações 129.180
• Institucionais 72.710 
• Auxilio Funeral (Até Março/2018) 33.330
• Representações 280.538
• Sociais 598.878
TOTAIS 1.845.966

9. CONCLUSÃO: 
Assim, a Gestão 2018-2020 concluiu seu primeiro ano de 

mandato, sabendo que muito ainda tem que ser feito, mas com 
a certeza de que, com o apoio de todos os nossos associados/
familiares e esforço de todos os Diretores – Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal e seus respectivos Suplentes; e 
Senhores Representantes, poderemos avançar, cada vez mais, 
no crescimento da Associação e bem-estar de todos os nossos 
afiliados, aposentados e pensionistas, confiando, sobretudo, na 
capacidade de cada um e na proteção perene do nosso Deus.

ANO RECEITAS DESPESAS RESULTADO

2015 1.467.647 1.363.652 104.995

2016 1.620.510 1.547.050 73.460

2017 1.622.468 1.657.683 (37.215)

2018 1.594.560 1.845.966 (251.406)
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