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Com a palavra, o Superintendente:  

 
O ano de 2019 se mostrou difícil e de muito sacrifício à FUNETEC - Fundação de 

Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba. As dificuldades fiscais e econômicas ainda não 

foram superadas. As metas estabelecidas para captação de projetos não foram atingida e 

apresentaram um revés de aproximadamente 55% (cinquenta e cinco por cento) do 

pretendido. Mesmo assim, a Fundação vem desempenhando o seu papel de apoio ao IFPB – 

Instituto Federal da Paraíba. Continua desenvolvendo corresponsabilidades de construir 

relações nos setores públicos e privados, a fim de proporcionar ao IFPB o apoio necessário 

ao fortalecimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. 

Destaco, aqui, o compromisso de seus colaboradores no trato administrativo-

financeiro, possibilitando uma gestão, dos recursos confiados à FUNETEC, em alto nível, 

sempre com o cuidado do cumprimento incondicional do arcabouço legal. 

Registra-se, também, a cumplicidade, compromisso e confiança com que os 

membros do Conselho Curador protagonizam suas decisões em favor da gestão 

administrativa desta Fundação. 

As observações reiteradas das carências nas atividades comerciais do Posto de 

Vendas localizado no Campus João Pessoa e o declínio da procura pelos cursos de 

aperfeiçoamento profissional/acadêmico deixam claro que decisões acerca da continuidade 

dessas atividades terão que ser tomadas pelo Conselho Curador. Na verdade, a FUNETEC 

tem se mostrado eficiente na gestão de Projetos, o que vislumbra impor cada vez mais 

novas estratégias a possibilitar o seu dinamismo. 

Todas as medidas de contenção de despesas e ajustes, inclusive com rescisões de 

contratos de trabalho (acordadas), se materializam nos números deste relatório de gestão 

e se mostraram oportunas e necessárias a esperançar dias melhores. 

Os avanços e as possibilidades, no intuito de melhorar cada vez mais a relação com 

o IFPB, encontram-se neste relatório de gestão, o qual representa o registro histórico das 

atividades econômicas, financeiras e fiscais da FUNETEC-PB.  

 

 

Anselmo Castilho – Superintendente. 
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RECURSOS CAPTADOS 2019 
	

Seq. Parceiro 
Valor 

Contratado (R$) 

Valor da taxa administrativa 

( R$ | % ) 

Valor Executado no 

Exercício 2019 
Objeto do Contrato / Convênio 

1.  
Secretaria do Estado da Saúde 

 
R$294.979,00 R$12.579,00 4,3% R$ 294.979,00 

Prestação de serviços de qualificação de profissionais da 
Educação para atuarem na Prevenção das DST/AIDS e Hepatite 

virais nas escolas da rede Estadual, com cursos de Formação 
Jovens Liderança e Curso de Formação em EAD Sexualidade, 

Prevenção das DST/AIDS e Hepatite Virais. 

2.  
Secretaria do Estado da Saúde 

 
R$267.500,00 R$27.500,00 9,7% R$ 80.250,00 

Prestação de serviços de Capacitação de médicos e enfermeiros 
da atenção primaria com o objetivo de estabelecer claramente 

os critérios de diagnóstico de cada ITS, o algoritmos de 
tratamento com as respectivas doses adequadas e os 

mecanismo para o monitoramento clínico em relação a 
efetividade do tratamento e a supervisão de possíveis efeitos 

adversos, observando ética e tecnicamente a prescrição 
médica, os PCDT também objetivam criar mecanismo para 

garantia da prescrição segura e eficaz, assim como da prestação 
das formas de prevenção combinada pra prevenção da IST’S. 

3.  
Corpo de Bombeiros Militar da 

Paraíba 
R$136.500,00 R$20.475,00 20% 

 
R$ 00,00 

Prestação de serviços e equipamentos de Instituição 
tecnológica, com a finalidade de disponibilizar um corpo de 

profissionais docentes para ministrar disciplinas inerentes ao 
Curso de formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros 

Militar da Paraíba. 

4.  

Fundação de Desenvolvimento  da 

Criança e do Adolescente “Alice de 

Almeida” – FUNDAC 

R$ 75.161,47 R$11.274,22 15% R$ 1.104,00 Prestação de Serviços educacionais com realização de cursos de 
capacitação. 

5.  
Fórum Do Sistema Brasileiro de TV 

Digital Terrestre - SBTVD 
R$ 163.200,00 R$27.200,00 7% 

 
 

R$ 40.800.00 

Prestação de serviços profissionais especializados de apoio, 
pesquisa e desenvolvimento da Suíte de Testes do Middleware 
Ginga para receptores de Perfil D, em andamento no Módulo 
Técnico da CONTRATANTE. Designa-se SUÍTE DE TESTES neste 

objeto as especificações de i) assertivas de testes (documentos), 
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ii) casos de testes (documentos) e iii) pacotes de aplicações de 
testes (códigos-fonte, mídias e metadados). 

6.  TSA Informatica LTDA R$56.280,00 
R$8.280,00 

 

17% 
 

R$ 0,00 Prestação de serviços do Programa de Colaboração para 
Desenvolvimento de Software. 

7.  Condomínio Cidade Sul/PE R$15.500,00 R$1.550,00 15% 
 

R$ 15.500,00 

Prestação de serviços profissionais especializados de consultoria 
para fins de apresentação de laudo técnico sobre as condições 

de degradação da estrutura do Edifício Cidade Sul, localizado na 
Avenida Conselheiro Aguiar, 5025 – Boa Viagem, Recife-PE. 

8.  
Tribunal de Regional Eleitoral da 

Paraíba - TRE 
R$21.500,00 R$3.225,00 15% 

 
R$ 13.975,00 

Realizar serviços técnico-científicos de inspeção técnica de uma 
laje de coberta, no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral. 

9.  
PMA - Programa de 

Monitoramento de Águas R$ 0,00 R$ 0,00 15%  Prestação de serviços de análise e monitoramento de água. 

10.  Unicesumar R$491.576,98 R$153.489,93 15% R$ 176.949,10 Prestação de serviços de Educação a Distância em parceria com 
esta Fundação. 

11.  ARCELOMITTAL BRASIL S.A. R$32.500,00 R$4.875,00 15% 
 

R$ 32.500,00 
 

Serviços profissionais de consultoria para fins de avaliação 
técnica de casos de corrosão de armaduras apresentados no 

edifício Sunset Residence, em Vila Velha - ES. 

12.  Prefeitura Municipal do Conde R$17.500,00 R$2.625,00 15%  
R$ 17.500,00 

Contratação de empresa especializada para realizar serviços de 
obtenção de imagens utilizando veículo aéreo não-tripulado de 

área urbana do Conde/PB. 

13.  Prefeitura Municipal do Conde R$130.000,00 R$12.079,76 9,5% R$ 35.584,31 Prestação de Serviços de Inventário Cultural do Município do 
Conde. 

14.  Secretaria de Desenvolvimento 
Social (SEDES) R$8.696,52 R$1.388,52 15,8%  

R$8.696,52 

Contratação de empresa especializada com a finalidade de 
realizar, elaborar, aplicar e corrigir prova escrita no processo de 
escolha unificado para os candidatos inscritos no processo de 
escolha de conselheiro tutelar no município de João Pessoa 

15.  Porto de Cabedelo R$17.150,00 R$2.572,50 15% 
 

R$ 00,00 
 

Contratação da prestação de serviços de intérprete para 
interpretação e tradução de conversação português/mandarim, 
mandarim/português em acompanhamento as respresentantes 

do Porto de Cabedelo (Diretora Presidente), e comitiva do 
estado da Paraíba, em comissão oficial à China. 

16.  Corning 5° Acordo de Parceria R$428.811,24 R$32.160,43 7,5% R$428.811,24 

O objeto deste projeto é a execução de atividades de formação 
de recursos humanos de pesquisa e desenvolvimento na área 

de Redes Ópticas FTTH para contemplar os seguintes objetivos: 
Capacitar nomínimo 32 alunos regularmente matriculados no 

IFPB-JP na área de Redes  Ópticas FTTH para projetos futuros e 
para o mercado; Pesquisar e desenvolver projetos básicos na 

área de redes ópticas passivas de forma a avaliar o aprendizado 
dos alunos. 
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17.  Corning 6° Acordo R$717.530,23 R$53.814,77 7,5% 00,00 
Este projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de 

uma solução automatizada para integrar três máquinas que 
compõem um sistema de corte do cabo drop 

18.  Corning 7° Acordo R$1.009.190,74 R$75.689,31 7,5% 
 

00,00 
 

Este projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de 
dispositivo automatizado para a medição de Resistência de 
isolamento, Rigidez dielétrica e Capacitância de conectores 
STAR capaz de armazenar todo histórico de execução para 

posterior processamento. 

19.  Honeywell 1° Acordo R$348.899,25 R$26.167,44 7,5%  
R$198.763,48 

Este projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de 
um distema de suporte à produção que permita à empresa o 
rastreamento de insumos em todo processo de manufatura, 

aumentando a eficiência e qualidade com redução e 
desperdícios. 

20.  Advansat 2° Acordo R$258.061,74 R$19.354,63 7,5% 

 
 

R$150.000,00 
 

Este projeto tem como principal objetivo explorar a pesquisa e 
desenvolvimento de produtos que tragam inovações para 

plataformas de recepção de TV digital, tais como receptores  de 
TV terrestree/ou satélite, integrados ou não com redes IP. A 
ideia é que esses estudos possam ser diretamente aplicados 

com produtos comerciais e tambpem auxiliem na evolução de 
processos de manufatura para plataformas software 

(middleware) e plicativos embarcados. 

21.  Hi-Mix R$157.849,37 R$11.838,70 7,5% R$00,00 
 

Objetivo desenvolvimento e pesquisa, incluindo investigação, 
prototipação e testes de soluções para contemplar os seguintes 

objetivos: Desenvolvimento de um sistema de software em 
nuvem, composto por um sistema de gestão de operações de 

manutenção e acompanhamento de módulos IIoT. 

22.  Enersystem R$1.292.596,86 R$96.944,76 7,5% 1.095.000,00 
objetivo desenvolver um sistema de suporte a produção que 

permita obter o aumento de eficiência com redução de 
desperdícios em chão de fábrica. 

TOTAL R$ 5.940.983,40 R$ 605.083,97 --XX-- R$ 2.143.804,65 ---X---X-----X-----X------ 
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Projetos Captados: Estimativa x 
Realidade 

Seq. 
 RECEITAS 

Especificação Meta [R$] Resultado [R$ / %] 

1.  Setor Público 2.307.104,55 1.203.966,99 (52,18%) 

2.  Setor Privado / P&D - Pesquisa e 
Desenvolvimento (Projetos L.I.) 10.771.276,91 

 
4.737.016,41 (43,97%) 

 

TOTAIS [R$] 13.078.381,46 
 

5.940.983,40  (45,42%) 
 

	

 

 

COMPARATIVO DE RECURSOS CAPTADOS 
– 2016 x 2019 

	
	
	
	

2016 2017 2018 2019

R$8.138.084,90 

R$14.600.857,30 

R$27.575.403,96 

R$ 5.940.983,40 
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Ensino: Quantitativos de Alunos & 
Receita Bruta 

Seq. 

ALUNOS - 2019 

Curso Número de Alunos  Valores [R$] 

1.  EXCEL BAS, INT E AVANÇADO 2019.1 16 R$5.600,00 

 

2.  INGLÊS UPPER II 4 R$3.656,00 

 

3.  CONVERSATION TRAINING 8 R$3.080,00 

 

4.  CONVERSATION TRAINING 8 R$3.080,00 

 

5.  AUTOCAD 8 R$6.000,00 

 

TOTAIS 73 
 

R$21.416,00 
 

 
 
 
 

Gráficos do Ensino: Quantitativos de 
Alunos 
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Posto de Venda: Demonstrativo de 
Movimentação no Exercício 

 
Item Descrição Mês           Movimento Nota Explicativa 

Entrada Saída Saldo 
1 

Vendas + Taxas Administração do 

PMA / Despesas de Consumo do 

Posto de Venda 

jan/19                526,65             3.827,39  -          3.300,74  

 O status deficitário 
coberto a partir de 
aportes de recursos 

próprios da 
Fundação  

2 fev/19                641,67             4.090,65  -          6.749,72  

3 mar/19            1.081,41             3.960,93  -          9.629,24  

4 abr/19                800,63             3.932,71  -       12.761,32  

5 mai/19                991,98             3.992,90  -       15.762,24  

6 jun/19                748,66             3.932,68  -       18.946,26  

7 jul/19                886,00             4.013,02  -       22.073,27  

8 ago/19                254,91             4.445,93  -       26.264,29  

9 set/19            1.679,46             5.370,48  -       29.955,31  

10 out/19                          -               3.409,02  -       33.364,33  

11 nov/19                          -               3.409,02  -       36.773,35  

12 dez/19                163,65             3.965,67  -       40.575,37  
       

 Resumo   
 1. Saldo Anterior 0,00     
 2. Total de Recebimentos 7.775,02     
 3. Total de Saídas/Despesas   48.350,39   

 4. Resultado Final -40.575,37     
 >>Despesas Assumidas pelo Administrativo da Fundação      

 5.1. Funcionários + Encargos Diretos/Provisão (-) 32.020,07    
 5.2. Espaço Físico - Exercício 2019 (-) 8.888,16    
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Financeiro: Demonstrativo das Despesas Operacionais 
Administrativas – D.O.A 

 

 

Exercício 2019 
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Financeiro: Balancete Financeiro e D.R.E 

 

 

Exercício 2019 
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Reflexões e ponderações finais:  
 

Ao ser finalizado o exercício fiscal e administrativo de 2019, percebe-se que as 

dificuldades da FUNETEC - Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba, ainda, 

são provenientes de como a Fundação foi entregue no ano de 2014, quando o Conselho 

Curador passou a ser Presidido pelo Professor Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, Magnifico 

Reitor do IFPB – Instituto Federal da Paraíba. 

Todas as decisões estratégicas do Conselho Curador, bem como o conjunto de 

decisões administrativas da Superintendência, foram pautadas e tiveram como fundamento 

objetivamente salvaguardar a FUNETEC-PB e seu papel contributivo no Apoio ao IFPB. 

De imediato, a publicidade de procedimentos a respaldar atos administrativos e 

sua transparência quando da efetivação dos atos administrativos, bem como a socialização 

de dificuldade e o envolvimento de todos os colaboradores na perspectiva de superá-la, 

foram atitudes contributiva para fortalecimento da resistência e posicionamento renovado 

da esperança, ano após ano. Dando conta, em suma, que a FUNETEC-PB não abriu mão de 

sua atribuição aos preceitos da legislação, particularmente ao que prescreve a Lei nº 8.958, 

de 1994, mas almeja e faz por onde que sua estabilidade econômica seja alcançada. 

Os dados apurados quando das atividades da Fundação no ano de 2019, são basilares 

para que o Conselho Curador e a Superintendência decidam a estratégia e a execução para 

o ano de 2021, já que neste mês de abril do corrente ano aprecia-se a prestação de contas 

e em outubro estabelece-se o as prioridades do ano seguinte. 

Nesse contexto, para o ano em curso, 2020, os resultados ora apresentados apontam 

que não se poderá olvidar de decisão acerca do funcionamento do Posto de Vendas e das 

atividades de qualificação (Ensino), pois reiteradamente tem causado déficit, provocando 

impacto negativo no resultado da Fundação. 

 Quanto à atividade de assessoramento aos entes federados e à iniciativa privada, 

através de execução de convênios e contratos, estão proporcionando à Fundação o equilíbrio 

orçamentário, inclusive a suportar a liquidação paulatina do enorme passivo. Este 

comprometendo aproximadamente 24% (vinte e quatro por cento) da receita. 

Este relatório, assim, cumpre com sua finalidade, tendo em vista que se presta 

informar à comunidade acadêmica, bem como à sociedade em geral, as atribuições das 

fundações qualificadas como de apoio pela Lei nº 8.958, de 1994, destacando-se o 

assessoramento administrativo e financeiro no desenvolvimento de atividades de ensino, 
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pesquisa, extensão e inovação, assim como o desenvolvimento institucional científico e 

tecnológico das Instituições Federais de Ensino Superior. 

Demonstra-se com este relatório que a captação de recursos extra orçamentários, 

os quais podem ser efetivados pelo IFPB, estão se maximizando. A FUNETEC-PB é, portanto, 

peça chave no auxílio, sobretudo quanto ao gerenciamento administrativo e financeiro. 

O presente relatório é a demonstração de que a FUNETEC-PB tem colaborado com 

o engrandecimento do IFPB, nos projetos que envolvem o ensino, a pesquisa, a extensão e 

a inovação. 

 

 

Anselmo Guedes Castilho 
Superintendente 

 
 
 

 















 
 
 
 

CONSELHO CURADOR 
 

 
Fundação reconhecida de Utilidade Pública - Lei Nº 11.553 de 10/10/2008 – PMJP Lei Nº 10.868/2017 de 01/04/2017 – PB 

Av. Primeiro de Maio, 720 – Bairro Jaguaribe – CEP - 58015-430 – João Pessoa – PB Fone: (83) 3222-3933/3222-3942 
CNPJ: 02.168.943/0001-53 

CONVOCAÇÃO  
REUNIÃO ORDINÁRIA  

 
 

João Pessoa, 16 de abril de 2020. 
 
 
A Vossas Senhorias 
Membros do Conselho Curador da FUNETEC-PB 

 

1. De ordem do Senhor Presidente do Conselho Curador, Prof. Dr. Cícero Nicácio do 
Nascimento Lopes, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os 
Senhores Conselheiros para Reunião ORDINÁRIA, conforme data, horário e local indicados 
abaixo, a fim de deliberar sobre o(s) seguinte(s) assunto(s):  

1.1. Data/Horário/Local: 

Data: 30 de abril de 2020. 
Horário: 9h   
Local: Por videoconferência 

 

1.2. Pauta*: 
I.  Análise e deliberação da Prestação de Contas, Balanço Geral e 

Relatório de Gestão do Exercício 2019, cf. Inciso IV do Art. 17 do 
Estatuto Social; 

II.  Outros assuntos de interesse desta Fundação e do IFPB. 
* Passível de alterações 

2. Em oportuno, informamos que os documentos relacionados à presente pauta poderão ser 
visualizados no link: http://funetec.com/conselho. 

 

  Respeitosamente, 
 
 
 
 
 

Alexandre Mariano Pereira 
Secretário  
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RELA TÓRIO DO CONSELHO FISCAL 

Interessado: Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba. 

Exerclclofsl: 2019 

Ato Legal: Resolução do Conselho Curador nP 003/2018 de 30/04/2018 

1. Introdução: 

Conforme a designação da Resolução n2 003/2018 que compõe o Conselho Fiscal da 
Fundação da Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, inscrita no CNPJ n 02168943/0001-53 
composto pelos membros: Nierley Karlne Cordeiro Nóbrega Galvão da Trindade, José Albino 
Nunes e Antônlo Feliciano Xavier Filho, realizamos uma convocação junto a Diretoria de 
Administração e Finanças da FUNETEC-PB, lotada na Av. Piauí, n2 75, Bairro dos Estados, nesta 
capital. 

Base Legal dos Trabalhos: Relatórios de Gestão, Balancete Financeiro, Processos 
Administrativos e Financeiros, e demais relatórios gerenciais complementares. 

li. DAS RECEITAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (O.O.A) 

Representado por fração percentual dos valores aportados no exercício de 2019, todos 
advindos de contratos e acordos de parcerias, sendo movimentados e disponíveis em Bancos / 
Contas Movimentos e Aplicação Financeira, o montante de R$ 2.720.998,74 (dois milhões, 
setecentos e vinte mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), dos 
quais 30,48% é oriundo de antecipação de recebíveis, provenientes de taxas de administração 
e/ou administradas pela Fundação, perfazendo uma evolução de 42,82% em referência ao 

exercício de 2018. 

As Aplicações financeiras efetuadas evitam que a Entidade permaneça com os valores 
estagnados na conta. Verificamos que as receitas destas aplicações estão devidamente 

registradas no Balanço. 

Ili. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

Procedemos, por amostragem, a Conciliação Bancária dos saldos em 31/12/2019 e 
31/12/2015 das contas de Contratos e Convênios dos diversos Bancos e constatamos que os 
mesmos estão em conformidade aos processados eletronicamente no Sistema de 

Fundaç:lo reconhecida de Util1d.ldci'ub!ica - Le-1 Municipal de n~ 11.553 d~ 10/10/2008 - PM•P e lei 8.tJdudl n
9 
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FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEÇNOLÓGICA 
E CULTURAL DA PARAIBA 

Administração e Gestão Integrada - SAGI utilizado pela Fundação desde o ano de 2007, que 
confirmam a exatidão dos saldos apontados. 

No que tange ao mencionado Sistema, identificamos a eficiência em sua execução 
diante da Integração modular entre Sistemas, denominados de Projetos, Financeiro, RH (Folha 
de Pagamento) e Contábll, nos quais encontramos dados administrativo e financeiro dos 
Projetos, desde de sua contratação até a sua prestação de contas e encerramento contábil. 

IV. DOS INVESTIMENTOS 

Os investimentos representam as cotas de capital junto à Cooperativa de Crédito dos 
Servidores do IFPB - COOPERCRET e que, ao final do exercício de 2019, somavam o montante de 
R$ 2.740,60 (dois mil, setecentos e quarenta reais e sessenta centavos), resultante da 
integralização de cotas individuais de R$ 100,00 (cem reais) mensais. 

Dos resultados obtidos e valores acumulados do Item, observamos que entre os 
exercícios de 2015 e 2017, a Fundação utilizou-se do saldo de R$ 22.580,51 (vinte e dois mil, 
quinhentos e oito reais e cinquenta e um centavos) para amortizar dívidas junto a Cooperativa, 
vinculadas a empréstimo para fluxo de caixa contraído em 2014. 

Diante do exposto, identificamos que ações de investimentos e relacionadas às 
aplicações financeiras representam uma preocupação da Fundação em manter investimentos 
confiáveis, implicando na melhor proteção dos ativos. 

V. DAS DESPESAS / PASSIVO 

As despesas apresentadas foram classificadas em Fixas, Variáveis e Passivo e 
totalizaram R$ 2.719.115,80 (dois milhões, setecentos e dezenove mil, cento e quinze reais e 
oitenta centavos), registrando um uma evolução de 43,75% comparando-se ao exercício de 
2018, fato este resultante da entrada de novos projetos na Fundação e, consequentemente, dos 
compromissos assumidos. 

A partir das análises vertical (relação das despesas e receitas do mesmo ano) e da 
horizontal (relação de itens dos exercícios de 2019 e 2018), observamos as seguintes evoluções 
(+)/involução(-): 

Item/ Exercício 2019 %-Receita . ,, 2018 %-Receita 
Investimento 1.300,00 0,05 1.440,60 0,08 -9,76 % 
Despesas fixas. , 1.473.110,60 54,14 854.833,02 44,87 72,33% 

Despesas variáveis ' 128.536,92 4,72 39.107,49 2,05 228,68% 
Passivo 1.117.468,28 41,07 997.639,40 52,37 12,01 % 

Resultado do Exercido 582,94 0,02 12.114,12 0,64 -95,19% 
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Foi procedido amostragem nos recolhimentos de ordem trabalhista e verificamos que 
os mesmos estão de acordo com a legislação vigente. 

VI. Considerações Gerais: 

Os maiores ingressos das receitas da Entidade são os Convênios e Contatos firmados 
com os diversos órgãos (clientes). 

Registramos a decisão da Superintendência relativa ao fechamento da Unidade do Posto 
de Venda lotada no Campus João Pessoa do IFPB, fundamentado no acúmulo das situações 
deficitárias acumuladas durantes os exercícios, fato este comunicado ao Conselho Curador em 
última convocação realizada em novembro do ano de 2019. 

Ações devem ser tomadas com o auxílio da empresa de Consultoria Jurídica contratada, 
para que auxiliem a Fundação - Entidade, em suas cláusulas contratuais para que não haja 
prejuízos ou danos trabalhistas ou de qualquer ordem, que afetem o Patrimônio da Fundação. 

Em relação aos Atos administrativos, entre Normas Técnicas e Portarias, a Gestão 
demonstra um bom grau de organização e, a partir da vontade da manutenção essa qualidade, 
visa adquirir, resguardar, transferir, modificar e declarar direitos, e/ou impor obrigações aos 
seus administrados e a si própria. 

VII. Conclusão 

Constatamos que os registros financeiros e as operações contábeis estão registrados de 
acordo com as Normas Técnicas da Contabilidade específicas para as Instituições Privadas e, 
considerando o aporte de recursos públicos, a escrita contábil encontra-se em total 
concordâncias com as normas públicas, a exemplo da Portaria de n!! 448/2002/MF/STN que 
detalha as naturezas das despesas vinculadas as Rubricas Orçamentárias: 339030 - Material de 
Consumo, 339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, 339039 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurtdica e 449052 - Equipamentos e Material Permanente. 

Mesmo com o Superávit Financeiro apresentado, sugerimos manter, vigilância para o 
ingresso de receitas e redução dos custos da Entidade, visando manter o equilíbrio 
econômico/financeiro. 

Isto posto, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal, reconhecem e atestam as 
análises das informações disponibilizadas e relativas ao exercício de 2019, propondo ao 
Conselho Curador a sua integral APROVAÇÃO, com voto de louvor, S.M .J. 

João Pessoa, 24 de abril de 2020. 
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NIERLEY KARINE.co¼~IRO NÓ~ VAO DA TRINDADE 
Presidente (§1º do Art. 19 do Estatuto Social) 

Resoluçã/ nº 003/20 8 do Conselho 

Membro 
e ç,/uç(Jp nº 003/WlB çJç, Conse/hQ 

. e---.::>;,... 
ANTÔNI NO XAVIER FILHO 

Membro 
Resoluçã nº 003/2018 do Conselho 
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