
PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ANPED

O Conselho Fiscal da ANPEd reuniu-se remotamente por intermédio da plataforma Google Meet
(link: https://meet.google.com/nxi-rfew-pwm), no dia 07 de dezembro de 2021, às 08h30min, com a
presença de seus membros titulares Magna França,  Maria de Fátima Cardoso Gomes e Mário Luiz Neves de
Azevedo. Analisou-se a prestação de contas do período de 1º de janeiro de 2021 a 30 de novembro de 2021.

A reunião constou de: 1. Relato da Diretora Financeira, Maria Beatriz Moreira Luce, fazendo um
balanço das atividades organizativas desenvolvidas pela Diretoria no que respeita à situação atual
administrativa, financeira e fiscal da ANPEd, 2. Análise dos documentos fiscais-contábeis sobre as receitas e
despesas havidas no período, apresentadas na documentação pertinente; e 3. Elaboração de parecer sobre a
documentação analisada.

Após a conferência dos dados e documentos apresentados, este Conselho Fiscal verificou a
adequação da prestação de contas e os cuidados relativos à manutenção, em dia, das informações contábeis.

Registra-se superávit acumulado de R$  1.780.438,78 (um milhão, setecentos e oitenta mil e
quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos) até a data de 30/11/2021, constituindo ativos no
total de R$ 1.477.290,84 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil e duzentos e noventa reais e oitenta e
quatro centavos), que incluem patrimônio, caixa e saldo em contas correntes, sendo, especificamente, o
saldo em conta corrente, em 30/11/2021, o montante de R$ 1.387.122,36 (um milhão, trezentos e oitenta e
sete mil, cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos ), o que demonstra correção nos encaminhamentos
pela sustentabilidade financeira da Associação, conforme indicados anteriormente pelo Conselho Fiscal e
acertadamente conduzidos pelas sucessivas diretorias, de maneira que o planejamento orçamentário e a
execução financeira encontraram um ótimo equilíbrio, gerando o que se pode classificar como uma situação
de sustentabilidade financeira.

Entendemos que o contexto, inclusive de contenção da mobilidade física e, assim, de necessários
encontros remotos, favoreceu a produção de superávit neste último período de gestão. Desta forma, o
Conselho Fiscal avalia ser importante a continuidade da atenção com a sustentabilidade financeira no
próximo período de gestão da ANPEd, bem como a publicização dos dados fiscais, conforme já tem se
tornado praxe, por intermédio do Portal da ANPEd, na área do Associado.



Face ao exposto, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação das contas do período de 01 de janeiro de
2021 a 30 de novembro de 2021.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2021.
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