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RESOLUÇÃO FUPEF N° 06/2015

Assunto: Regularização de Registros Contábeis, novos procedimentos
para contabilização de receitas e despesas dos fundos privados.

A Diretoria Executiva da FUPEF, no âmbito das atribuições conferidas pelo Estatuto e Regimento Interno,

Considerando a necessidade de regularização dos registros contábeis das receitas da FUPEF dos anos de 2001 a
2010, tendo em vista o que foi levantado pela Auditoria do Ministério Público do Estado do Paraná, expressa no Relatório de
Auditoria nO205/12, (fls. 25/26, item 3.5.2 - Dos valores recebidos e dos registros à conta de Receitas; fls. 34 a 36/45),

Considerando ainda o que foi decidido na Tricentésima Trigésima Reunião da Diretoria Executiva da FUPEF,

RESOLVE:

1. Todos os projetos que foram executados pela FUPEF em contrato com empresas e instituições privadas dos anos de
2001 a 2010 deverão ter seus eventuais saldos, computados como "saldos de fundos/projetos" e incorporados à

conta RECEITA da FUPEF e os respectivos registros contábeis nas contas débitos e créditos com fundos
regularizados.

2. Os empréstimos entre fundos/contas, por tratarem de receitas ou despesas da FUPEF, em prol das atividades dos
projetos em contratos com empresas privadas, deverão ser regularizados contabilmente, na forma de doação entre
fundos.

3. Os novos contratos de prestação de serviços, realização de projetos, cursos e eventos diversos com empresas
privadas, deverão ter, preferencialmente, conta bancária exclusiva para cada projeto ou evento, visando tornar a
movimentação mais transparente para fins de controle e contabilizadas no grupo de receita e despesas da
instituição.

3.1 A integralidade dos recursos oriundos destes contratos/eventos deverá ser contabilizada à conta de RECEITAS
da FUPEF, como receita com contratos, sendo que os eventuais saldos residuais no final dos contratos serão
revertidos para a FUPEF.

4. Os recursos provenientes de contratos e convênios com instituições públicas também terão contas bancárias
exclusivas para movimentação dos recursos. As entradas e saídas para a execução dos convênios continuarão a ser
contabilizados no grupo do Passivo Não Circulante.

4.1. No caso de convênios e contratos realizados com recursos financeiros, sob a égide da Lei n° 8.958/1994 e do
seu Decreto Regulamentador n° 7.423/2010 e Resolução n° 17/2011- COPLAD, somente serão contabilizados
à conta de RECEITAS da FUPEF o valor correspondente ao CUSTO OPERACIONAL auferido pelo apoio na
gestão administrativa e financeira do objeto do convênio/contrato.

Esta Resolução entra em vigor na presente data.

CuritibalPR, 14 de agosto de 2015.
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Diretor Financeiro
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