PARECER DO CONSELHO FISCAL SICOOB CREDSEF
EXERCICIO DE 2020

O Conselho Fiscal da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal –
SICOOB CREDSEF, por seus membros abaixo assinados, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada às 10h00 do dia 09
de abril de 2021 procedeu à rigorosa análise e exame do Relatório da
Administração e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício
social compreendido no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de
2020.
Os documentos apresentados pela Diretoria Executiva, especialmente as
demonstrações contábeis mensais e respectivos papeis comprobatórios;
Atas de reuniões mensais do Conselho de Administração; Relatórios de
Acompanhamento da Carteira de Crédito e Relatórios de
Acompanhamento Mensal de Risco; e Relatórios Parciais de Auditoria
Corporativa, além de outros documentos encaminhados, foram analisados,
nas reuniões mensais realizadas por este Conselho, atendendo assim a
proposta de trabalho por parte dos conselheiros. E ainda, o Relatório de
Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis, do Exercício de 2020,
emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC;
Notas Explicativas da Administração da Sicoob/Credsef sobre as
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020; Balanço
Patrimonial do Exercício, cujas análises foram concluídas nesta reunião.
Ressaltamos que todas as inconsistências detectadas, no decorrer do
exercício, quando da análise da documentação, foram devidamente
esclarecidas, tendo em vista o pronto atendimento por parte da Diretoria
Executiva e dos demais membros que atuam na parte contábil e
administrativa desta entidade.
Este Conselho Fiscal ressalta que a Cooperativa mantém sua vocação de
instituição voltada para fomentar o crédito para seu público alvo, os
cooperados. A atuação junto aos seus cooperados se dá principalmente
através da concessão de empréstimos e captação de depósitos.
Importante ressaltar, que face às intercorrências oriundas da pandemia
decorrente do COVID 19, a Cooperativa, assim como todos os demais
setores da sociedade, sofreu sensíveis efeitos econômicos, os quais

refletiram sobremaneira nos resultados financeiros e impactou os
resultados no exercício de 2020.
Este Conselho atesta que os atos administrativos e cooperativos
praticados, refletem em todos os aspectos da situação econômica,
financeira e patrimonial da Cooperativa, razão pela qual opina pela
aprovação das contas do exercício de 2020.
Por último, tendo em vista o disposto no artigo 31 do Estatuto da
CREDSEF, este Conselho submete a esta Assembleia Geral Ordinária para
deliberar sobre o destino das sobras positivas no valor de R$ 311.878,73
(trezentos e onze mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e três
centavos), conforme consta no Balanço Patrimonial de 31/12/2020
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