Conselho Fiscal da Fepecs
Ata da 37ª Reunião Ordinária
1

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às oito horas e vinte minutos,

2

na Sala Multiuso da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-Fepecs,

3

localizada no SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 01, em Brasília-DF, deu-se início à

4

trigésima sétima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fepecs, com a presença dos

5

Conselheiros Elliston Lobato dos Santos, Luiz Bandeira da Rocha Filho e de

6

Sebastião Ferreira Boaventura, que presidiu os trabalhos. Convidado da Fepecs: Ilton

7

Anselmo de Lima, Gerente de Orçamento e Finanças da Coordenação de Apoio

8

Operacional. Aberta a sessão, a ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos

9

Conselheiros.

Em

seguida,

respondendo

ao

Dr.

Bandeira,

o

Gerente

da

10

GEOF/CAO/FEPECS, disse que os diversos depósitos constantes do balancete do mês

11

de outubro de 2012, referem-se ao pagamento de cópia xerográfica, multa por atraso na

12

devolução de livros da Biblioteca Central e setenta inscrições no processo seletivo para

13

admissão no Curso de Graduação em Medicina da Escola Superior de Ciências da

14

Saúde-ESCS, na modalidade de transferência, no período de 04 a 10 de outubro de 2012,

15

no valor de R$ 80 reais, por inscrição. O Dr. Bandeira sugeriu que o Ilton anexe, nos

16

autos, uma nota explicativa esclarecendo a respeito dos depósitos efetuados.

17

seguida, dando início à Ordem do Dia, o Dr. Bandeira, relator do processo nº

18

064.000355/2012, referente ao balancete do mês de outubro de 2012, fez a leitura integral

19

do relatório que foi aprovado e assinado pelos Conselheiros presentes. Após, o processo

20

nº 064.000369/2012, que trata a respeito do balancete do mês de novembro de 2012 foi

21

distribuído para o Conselheiro Sebastião providenciar a elaboração de relatório. Logo

22

depois, o Presidente dos trabalhos solicitou ao Ilton verificar a possibilidade de liberar o

23

processo de prestação de contas da Fepecs, exercício 2012, com a maior rapidez

24

possível.

25

anteriormente, ele não incluirá no processo de prestação de contas as conciliações dos

26

meses de janeiro a novembro de 2012, uma vez que elas já foram inseridas nos

27

balancetes mensais. Informou também que a partir de janeiro de 2013 a contabilidade

28

sofrerá algumas alterações, pois de acordo com o art. 7º da Portaria STN 828/2011, as

29

demonstrações contábeis aplicadas ao setor público deverão ser adotadas pelos entes,

30

de forma facultativa a partir de 2012 e, de forma obrigatória, a partir de 2013.

31

Prosseguindo, o Gerente de Orçamento e Finanças/CAO respondeu ao Presidente dos

32

trabalhos, que em dezembro de 2012 foi feita a prestação de contas referente ao

33

Convênio nº 1393/2008, que tem como objeto evento sobre o Programa Nacional de

Em

Por oportuno, o Ilton observou que conforme havia sido combinado
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34

Reorientação da Formação Profissional em Saúde, sendo que está sendo providenciada a

35

devolução da contrapartida para o Tesouro do Governo do Distrito Federal, Fonte 100. O

36

Convênio nº 749146/2010, cujo objeto é a realização de treinamentos sobre capacitação

37

no controle da tuberculose para profissionais estudantes da área de saúde, foi renovado

38

até dezembro de 2013. O Dr. Bandeira destacou que os Conselheiros sabem que não

39

existe desvio de conduta na execução dos Convênios, mas se preocupam, porque a não

40

execução impossibilita a apresentação de benefícios à população. Não havendo nada

41

mais a ser tratado, às nove horas a reunião foi encerrada. E para constar, eu, Wilma Eva

42

Batista e Silva, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será assinada por

43

mim......................................................................................,

44

presentes.

e

pelos

Conselheiros

_________________________________
Elliston Lobato dos Santos
_________________________________
Luiz Bandeira da Rocha Filho
_________________________________
Sebastião Ferreira Boaventura
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