PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO 20192021 DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO
URBANO E REGIONAL - ANPUR, PERÍODO DE 01/05/2019 a 30/04/2020.

O Conselho Fiscal, por meio de web contato, analisou os documentos contábeis referentes ao
período de 01/05/2019 a 30/04/2020, de responsabilidade do contador Fabiano Guedes da
Silva, CRC/RN: 005981/O-7, apresentados na prestação de contas parcial da Gestão 20192021 da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e
Regional- ANPUR, CNPJ 52.837.697/0001-53, eleita em maio de 2019. Ressalta-se que os
meses de maio, junho e julho se referem ao período de gestão da Diretoria anterior.
Os documentos examinados tratam da movimentação contábil referente às contas da ANPUR,
nº 65548-1 e 65619-4 do Banco do Brasil, Agência nº 3610-2, no período 01/05/2019 e
30/04/2020. Assim, foram analisados os documentos a seguir: RESUMO DAS RECEITAS E
DESPESAS DA ANPUR, RELATÓRIO DA CONTABILIDADE ANPUR E BALANÇO ENCERRADO EM
30/04/2020.
Estes documentos apresentam dados referentes ao resultado apurado pela ANPUR, com um
Patrimônio Líquido em 30/04/2020 de R$ 264.254,64 (duzentos e sessenta e quatro mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
O Demonstrativo Sintético do resultado apurado no período apresenta receitas operacionais
de R$ 170.601,78 (cento e setenta mil, seiscentos e um reais e setenta e oito centavos) e
despesas operacionais de R$ 474.177,74 (quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e
setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), com déficit no período (até 30 de abril de
2020) de R$ 303.575,74 (trezentos e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos).
O saldo total de disponibilidades em 30/04/2020 foi da ordem de R$ 263.542,10 (duzentos e
sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dez centavos). O saldo bancário em
30/04/2020 em duas contas correntes do Banco do Brasil era: i) relativo à conta corrente
65619-4, tinha-se R$ 189.969,09 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove
reais e nove centavos) na conta de investimentos e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) na conta
de poupança; relativo à conta corrente 65548-1, tinha-se R$ 72.373,01 (setenta e dois mil,
trezentos e setenta e três reais e um centavo) na conta de investimentos, e R$ 0,00 (zero
reais) na conta corrente.
A principal fonte de receitas no período foi decorrente de inscrições ao XVIII ENANPUR
(55,95% do total) e as principais despesas foram relativas à organização do XVIII ENANPUR
(61,38%), seguidas pelas despesas administrativas da ANPUR (19,07%).

Deste modo, o Conselho Fiscal com base nos documentos examinados, conclui pela
aprovação da prestação de contas da gestão 2019-2021 da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR no período de
01/05/2019 a 30/04/2020.
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