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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Serviço de Contabilidade

 
Belo Horizonte, 08 de abril de 2022.

  
CONCILIAÇÃO DE  SALDOS  - POSIÇÃO EM 31/12/2021

 

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

NÍVEL AUXILIAR:  Banco: 001 Agência: 1615-2  Conta: 23128-2

 

Saldo bancário conforme extrato, doc. 44267205: R$ 116.107,89

Saldo contábil conforme Balanço Patrimonial, doc. : R$ 140.542,97

Diferença: R$24.435,08

A diferença entre os saldos é resultante pelo não reconhecimento contábil/tranferência financeira dos
seguintes bloqueios judiciais:

 

- 20/10/2021- bloqueio judicial de R$3.909,31 ( registro bancário)

- 21/10/2021 - bloqueio judicial  R$ 18.627,51 (registro bancário)

- 09/11/2021 -bloqueio  judicial  R$ 1.898,26 (registro bancário)

 

Os valores foram ajustados em fevereiro e março de 2022.

Esta conta bancária tem sido objeto de grande parte dos bloqueios judiciais da Fundação, o que têm
dificultado a gestão do referido convênio. Todos os bloqueios judiciais das contas de convênios são
conciliados e têm o valor reposto através de transferência de recursos próprios da FUNED. Anexamos os
extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março demonstrando a regularização e
movimentação dos saldos bancários.

 

1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

 NÍVEL AUXILIAR: Banco: 001 Agência: 1615-2  Conta: 21985-1

 

Saldo bancário conforme extrato, doc. 24491086 : R$20.006,19

Saldo contábil conforme Balanço Patrimonial: R$20.006,12

Diferença: R$0,07

A diferença no valor R$ 0,07, correspondentes aos lançamentos de abril efetuados a menor, cuja
regularização se efe�vou mediante registro contábil da AR 010 em 03/02/22.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Edilane Ferreira Costa Oliveira, Chefe de Serviço, em
08/04/2022, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 44886806
e o código CRC F47F5A7F.

Referência: Processo nº 2260.01.0002217/2022-74 SEI nº 44886806

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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