Declaração do Contador
O propósito desta declaração leva em consideração as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com os procedimentos descritos no Manual
SIAFI, tendo como base os Princípios e Normas Contábeis aplicados ao setor público como a Lei 4.320/64, a Lei de Responsabilidade Fiscal –
LC 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor
Público – NBC TSP.
As Demonstrações Contábeis do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste são as seguintes:
- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC).
A conformidade contábil das demonstrações é realizada mensalmente de acordo com os procedimentos descritos na Macrofunção 02.03.15 do
Manual SIAFI. Este é um processo que visa assegurar a fidelidade e a confiabilidade dos dados constantes do SIAFI, além de permitir a
sinalização de situações que possam causar viés nos valores evidenciados.

Ressalvas
Devido ao atraso no envio do relatório contábil de dezembro de 2018 pela Caixa Econômica Federal não foi possível registrar os valores das
atualizações monetárias do referido mês, impossibilitando assim, a atualização desses valores até o dia do fechamento no SIAFI. Informo que
atualmente todos esses valores já se encontram registrados não apresentando nenhuma pendência.

Declaração

Declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis do SIAFI: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais,
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstrativo do Fluxo de Caixa, regidos pela Lei 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Técnicas
de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2018, refletem nos seus
aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, exceto no tocante a
ressalva apontada.

Brasília, 01 de março de 2019.
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