Conselho Fiscal da Fepecs
Ata da 39ª Reunião Ordinária
1

No primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta

2

minutos, na Sala “D” 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 nona 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.

7

Luzia Helena Gomes de Sousa, Chefe de Gabinete da Diretoria Executiva, e Ilton

8

Anselmo de Lima, Gerente de Orçamento e Finanças/CAO. Aberta a sessão, a ata da

9

reunião anterior foi lida e aprovada pelos Conselheiros.

Convidados da Fepecs:

Na sequência, foi feita a

10

apresentação da recém-nomeada Chefe de Gabinete da Diretoria Executiva da Fepecs,

11

Luzia Helena Gomes de Sousa.

12

Gerente de Orçamento e Finanças, Ilton Anselmo de Lima, foi convidado a participar da

13

reunião. Por oportuno, o Gerente da GEOF/CAO informou que em face de divergência na

14

Demonstração do Resultado do Exercício-DRE, não foi possível encaminhar a este

15

Conselho o processo nº 064.00028/2013, referente ao Balancete de dezembro de 2012.

16

Registrou que a divergência é decorrente do Sistema Integrado de Gestão

17

Governamental-SIGGO que processa os dados contábeis dos órgãos do Governo do

18

Distrito Federal. Mediante contato telefônico, o Gerente da GEOF/CAO foi informado

19

pelos técnicos responsáveis pelo assunto que não viam problemas, considerando que a

20

peça não é exigida para Fundações. O Cons. Sebastião usando da palavra observou que

21

a DRE é exigida para empresas que visam lucro e seguem a contabilidade baseada na

22

Lei 6.404/76. Por outro lado, as Fundações Públicas seguem a escrita fiscal baseada na

23

Lei 4.320/64. O Dr. Bandeira sugeriu que quando tal divergência fosse constatada a

24

Contabilidade deveria emitir uma justificativa.

25

sobre o atraso no pagamento das “Bolsas de Iniciação Científica”, concedidas a alunos

26

das Escolas da Fepecs, assunto que voltará a ser discutido, de forma mais aprofundada,

27

provavelmente, no mês de maio de 2013, visto que necessita de esclarecimentos a serem

28

feitos pelo gestor do programa e também pelos alunos beneficiários. Logo depois, o Ilton

29

pediu colaboração aos Conselheiros para solucionar um reajuste de preço na prestação

30

de serviço à Fepecs, sem contrato. O Cons. Sebastião colocou que no caso apresentado

31

a Nota de Empenho é documento hábil para substituir o contrato, caso não conste no

32

descritivo da NE o índice a ser utilizado como reajuste, o prestador do serviço deverá

33

formalizar junto à CAO, para elaborar um arrazoado sobre o tema e submeter ao Setor

Após, atendendo solicitação do Cons. Sebastião, o

Logo depois, foi feita discussão rápida

Página 1 de 2

Conselho Fiscal da Fepecs
Ata da 39ª Reunião Ordinária
34

Jurídico desta Fundação para opinar sobre qual índice deverá ser adotado para o caso.

35

Na sequência, atendendo solicitação dos Conselheiros a Secretária do Conselho entregou

36

cópia do Relatório de Audiotria nº 15/2012-DISES/CONAS/CONT/STC, referente ao

37

exercício 2011 e outra do Relatório de Atividades Fepecs 2012, para apreciação e se for o

38

caso, sugerirem modificações, pois tal peça integrará a Prestação de Contas desta

39

Fundação. Em seguida, os Conselheiros registraram preocupação sobre o processo de

40

Prestação de Contas da Fepecs – Exercício 2012, em virtude do prazo para análise e

41

aprovação pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo desta Fundação. O Gerente da

42

GEOF/CAO se comprometeu em tomar todas as providências para agilizar a liberação do

43

processo. Não havendo nada mais a ser tratado, às nove horas e trinta minutos a reunião

44

foi encerrada. E para constar, eu, Wilma Eva Batista e Silva, lavrei a presente ata, que

45

lida

46

......................................................................................, e pelos Conselheiros presentes.

e

aprovada,

será

assinada

por

mim

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