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CONSELHO FISCAL 
PARECER SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

EXERCÍCIO 2019 

Funções do Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal é responsável pela análise 
das contas do IBRES 

Art. 36 - Compete ao Conselho Fiscal: 

1 - Examinar os livros de escrituração da Entidade; 

li - Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 
operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da 
entidade; (Lei 9.790/99, inciso Ili do art. 4°) 

Foram analisados o Balanço Anual de 2019 

Da Análise - O Conselho analisou as despesas para a atividade fim. 

O Estatuto prevê que os gastos do IBRES devem ser sempre visando as suas finalidades. 

Os gastos referentes aos fomentos executados pelo ibres possuem as devidas justificativas, 

de acordo com o exigido no relatório anterior. 

As despesas com materiais de escritório e limpeza possuem as devidas justificativas, de 

acordo com as observações anteriores. 

Observações - Solicitamos que os procedimentos devem ser aperfeiçoados. 

Segundo o relatório os gastos são necessários para as atividades do lbres. 

Observamos que foram acatadas as solicitações de justificativas nas costas das notas, contendo as 

informações mínimas que garantem a transparência dos gastos. 

Recomendação - Justificar a impossibilidade de juntar ao balancete a NF, 
juntando o cupom fiscal e sua respectiva fotocópia (xérox para evitar a perda da 
informação com o tempo); 
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Evitar comprovantes e recibos de gastos no próximo ano; 
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1) Que as justificativas dos gastos, principalmente para doações, sejam anexadas 
cópias de notas que comprovem a doação ou parte dela colocando-as no 
balancete para que seja possível a leitura da justificativa, facilitando a fiscalização 
e o controle dos gastos. 

Conclusão - As informações presentes nos demonstrativos contábeis 
presentes, o Conselho Fiscal SUGERE: 

---- ------

1) A aprovação do presente relatório, em sua íntegra; 

2) A aprovação das contas analisadas do exercício 2019 
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