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1. Identificação da Entidade e do Gestor: 

 

1.1. Identificação: 

NOME: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico - FADETEC 

 

ENDEREÇO: Fazenda Varginha, KM 02 da Rodovia MG 404 (Salinas – Taiobeiras), 

CEP: 39560-000. 

 

MUNICÍPIO: Salinas – Minas Gerais 

CELULAR: (38) 99149-0242 / (38) 99149-0612 

E-MAIL: fadetec@fadetec.org.br 

SÍTIO ELETRÔNICO: www.fadetec.org.br 

 

1.2. Atribuições estatutárias: 

 

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico - FADETEC; tem por 

finalidade: 

 

I. Apoiar a realização de atividades de Pesquisa, Inovação Tecnológica, Ensino, 

Extensão e Desenvolvimento do IFNMG, mediante assessoramento à 

elaboração de projetos, captação, concessão e gestão de recursos; 

II. Planejar, promover, coordenar, executar, colaborar, gerir e acompanhar 

programas e ações institucionais de interesse dos entes federados, das 

Instituições de Ensino Superior e das Instituições de Ciência e Tecnologia, nas 

áreas da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, da Segurança, da Assistência 

Social, da Cultura, do Esporte e da Pesquisa Científica e Tecnológica; 

III. Conceder bolsas a estudantes em nível médio, técnico profissionalizante, de 

graduação e de pós-graduação, a professores, pesquisadores e servidores do 

IFNMG, cujas atividades sejam relacionadas a projetos de interesse da referida 

Instituição ou a professores, pesquisadores e servidores de outras Instituições 

de Ensino Superior e Instituições de Ciência e Tecnologia e, também, conceder 

bolsas no âmbito de projetos específicos, nos termos da legislação aplicável; 

IV. Desenvolver, gerir e custear programas de auxílio, alimentação, moradia e 

serviços sociais de assistência a discentes do IFNMG;  

V. Cooperar com Instituições de Ensino, Instituições de Ciência e Tecnologia, 

parques e polos tecnológicos, incubadora de empresas e projetos, empresas 

juniores, empresas públicas e privadas, governos e agências nacionais e 

internacionais de promoção do desenvolvimento, nos seus diversos níveis, com 

a finalidade de aumentar o intercâmbio do conhecimento e sua aplicação em 

ações de desenvolvimento local, regional e nacional, na sua área de 

competência, desde que compatíveis com os objetivos da FADETEC; 
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VI. Promover a geração, adequação e difusão de tecnologias e a divulgação do 

conhecimento; 

VII. Incentivar e gerir meios de comunicação, com fins exclusivamente educativos, 

científicos e culturais, tais como canais televisivos, rádios difusoras, periódicos 

científicos, boletins técnicos e jornais; 

VIII. Criar, realizar, gerir e divulgar programas de natureza cultural, esportiva e 

educacional que contribuam para o fortalecimento do exercício da cidadania, o 

fomento e a consolidação da participação comunitária na elaboração e 

implementação de programas e projetos sociais; 

IX. Promover, patrocinar e divulgar cursos de capacitação e eventos acadêmicos, 

científicos, esportivos e culturais de interesse da Instituição apoiada e da 

sociedade; 

X. Apoiar atividades voltadas para o desenvolvimento agrícola, industrial e de 

serviços, direcionados ao desenvolvimento de produtos e processos de melhoria 

da qualidade e da produtividade; 

XI. Promover a industrialização e comercialização de bens e produtos gerados com 

a tecnologia do IFNMG, bem como o escoamento do excedente da produção; 

XII. Prestar serviços de consultoria, assistência técnica, auditoria e assessoria para 

os entes federados e entidades públicas, bem como para a iniciativa privada e o 

terceiro setor; 

XIII. Promover e realizar concursos públicos, processos seletivos e exames de 

certificação;  

XIV. Gerenciar e apoiar as atividades desenvolvidas em Hospital Universitário, 

Hospital Veterinário Universitário, em laboratórios de pesquisa e de prestação de 

serviços à comunidade, vinculados à Instituição apoiada; 

 

As finalidades indicadas neste item serão alcançadas diretamente, ou mediante 

celebração de contratos, convênios, termos de cooperação e parcerias com entidades 

públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras, bem como pelo incremento de ações 

junto a órgãos financiadores e de fomento, de acordo com a legislação e normas 

vigentes. 

 

1.3. Estrutura Organizacional: 

 

A fim de cumprir suas finalidades a Fundação se organizará em tantas unidades de 

trabalho ou órgãos que se fizerem necessários à consecução de suas finalidades, que 

serão disciplinados por regimentos internos específicos. 

O prazo de duração da Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico 

– FADETEC é por tempo indeterminado. 
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O exercício funcional começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. 

 

A Fundação tem como órgãos administrativos o Conselho Curador, o Conselho Diretor 

e o Conselho Fiscal. 

 

O Conselho Curador, órgão máximo de administração da FADETEC, será constituído 

por 09 (nove) membros, sendo eles, o reitor do IFNMG e 02 (dois) pró-reitores, 02 

(dois) diretores-gerais de campus, 01 (um) docente, 01 (um) técnico administrativo e 01 

(um) discente, necessariamente maior de idade, além de 01 (um) representante de 

entidades científicas, empresariais ou profissionais, sem vínculo com o IFNMG, 

indicados pelo presidente do Conselho Superior, apreciados pelo Colégio de Dirigentes 

e referendados pelos conselheiros do órgão colegiado máximo do Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais. 

 

O mandato dos membros do Conselho Curador será de 2 (dois) anos, a partir da data 

de indicação dos membros pelos órgãos competentes, permitida uma recondução.  

Excetua-se o disposto ao reitor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, pois o 

seu mandato no Conselho Curador será coincidente com o respectivo mandato perante 

a Instituição. 

 

Em caso de vacância, o cargo vago será provido no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, conforme art. 14 do Estatuto Social da FADETEC. 

 

O Conselho Curador será presidido pelo reitor do IFNMG ou, na sua falta ou 

impedimento, pelo conselheiro, servidor efetivo do IFNMG, de maior idade. 

   

2. DADOS RELATIVOS À GESTÃO 2021. 

 

2.1. Contratos firmados/celebrados em 2021: 

 

• Termo de contrato de prestação de serviços nº 09/2021, que fazem entre si 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais (Campus Arinos) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do 

Ensino Tecnológico - FADETEC. 

Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

na execução do "PROJETO NÚCLEO DE REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE ENERGIA SOLAR NO INSTITUTO FEDERAL DO 

NORTE DE MINAS – CAMPUS ARINOS PARA AUTONOMIA ENERGÉTICA 

EM CADEIAS PRODUTIVAS – ETAPA 2", conforme plano de trabalho e 

projeto básico que integram o Processo Administrativo 

nº 23392.001353/2021-07 – Valor R$ 434.629,66. 
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• Termo de contrato de prestação de serviços nº 32/2021, que fazem entre si 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais (IFNMG Reitoria) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do 

Ensino Tecnológico - FADETEC. 

Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

na execução do "PROJETO PROGRAMA QUALIFICA MAIS ENERGIF", 

conforme plano de trabalho e projeto básico que integram o Processo 

Administrativo nº 23414.003679/2021-65 – Valor R$ 1.260.925,99. 

 

• Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 33/2021 que fazem entre si 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais (IFNMG Reitoria) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do 

Ensino Tecnológico - FADETEC. 

Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

na execução do Projeto "PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA 

PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DO IFNMG", conforme plano de 

trabalho e projeto básico que integram o Processo Administrativo 

nº 23414.003630/2021-11 – Valor R$ 82.364,58. 

 

• Termo de contrato de prestação de serviços nº 34/2021, que fazem entre si 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais (IFNMG Reitoria) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do 

Ensino Tecnológico - FADETEC. 

⮚ Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

na execução do Projeto "PROJETO DE PROMOÇÃO DA PESQUISA E DA 

INOVAÇÃO JUNTO A ESTUDANTES EM VULNERABILIDADE 

SOCIOECONÔMICA DO IFNMG", conforme plano de trabalho e projeto 

básico que integram o Processo Administrativo nº 23414.004041/2021-41 – 

Valor R$ 89.056,00. 

 

• Processo nº APQ-01403-21, que fazem entre si a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais e a Fundação de 

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico - FADETEC. 

Gestão administrativa e financeira para apoio na execução do Projeto 

"VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE SARS-COV-2 EM PRIMATAS-NÃO-

HUMANOS, PEIXES E RIOS DE MINAS GERAIS: UM ESTUDO SOB A 

PERSPECTIVA DO ONE HEALTH", conforme plano de trabalho e projeto 

básico que integram o Processo nº 2070.01.0005047/2021-20 - Valor R$ 

40.000,00. 

 

• Termo de contrato de prestação de serviços nº 38/2021, que fazem entre si 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 
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Gerais (IFNMG Reitoria) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do 

Ensino Tecnológico - FADETEC. 

⮚ Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

na execução do Projeto "PROJETO PROGRAMA QUALIFICA MAIS 

PROGREDIR", conforme plano de trabalho e projeto básico que integram o 

Processo Administrativo nº 23414.003676/2021-21 – Valor R$ 589.152,00. 

 

• Termo de contrato de prestação de serviços nº 39/2021, que fazem entre si 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais (IFNMG Reitoria) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do 

Ensino Tecnológico - FADETEC. 

⮚ Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

na execução do Projeto "Instalação de Biofábrica (LabTech) de bioinsumos 

para estudos e capacitação rural", conforme plano de trabalho e projeto 

básico que integram o Processo Administrativo nº 23414.005535/2020-62 – 

Valor R$ 500.000,00. 

 

• Termo de contrato de prestação de serviços nº 40/2021, que fazem entre si 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais (IFNMG Reitoria) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do 

Ensino Tecnológico - FADETEC. 

⮚ Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

na execução do Projeto "PROJETO DE APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO 

ACADÊMICO-ADMINISTRATIVO DA INOVAÇÃO NO IFNMG", conforme plano de 

trabalho e projeto básico que integram o Processo Administrativo 

nº 23414.003909/2021-96 – Valor R$ 89.480,67. 

 

• Termo de contrato de prestação de serviços nº 43/2021, que fazem entre si 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais (IFNMG Reitoria) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do 

Ensino Tecnológico - FADETEC. 

⮚ Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

na execução do Projeto "PROJETO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - CEAD", conforme 

plano de trabalho e projeto básico que integram o Processo Administrativo 

nº 23414.003909/2021-96 – Valor R$ 399.336,00. 

 

• Termo de outorga NIT – ACN-00065-21 que fazem entre si a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais e a 

Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico - FADETEC. 
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Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

na execução do Projeto " PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO 

NO NORTE DE MINAS GERAIS POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA FÍSICA E DIGITAL E DE RECURSOS HUMANOS DO NÚCLEO DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT) DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS 

GERAIS (IFNMG)", conforme plano de trabalho e projeto básico que 

integram o Processo nº 2070.01.0005078/2021-56– Valor R$ 153.158,00. 

 

2.2. Ações Realizadas: 

 

• Gestão administrativa e financeira para apoio na execução do Projeto 

PROINTER 2021 – Campus Teófilo Otoni; 

• Gestão administrativa e financeira para apoio na execução do “Projeto de 

Desenvolvimento de Módulos para o Sistema CAJUI – IFNMG"; 

• Gestão administrativa e financeira para apoio na execução do Projeto "Cursos 

FIC nos Centros de Línguas do IFNMG: Inclusão Linguística por Meio da 

Formação Continuada”; 

• Gestão administrativa e financeira para apoio na execução e Implantação de 

núcleo de referência de tecnologia em sistema de geração de energia limpa e 

renovável e capacitações no IFNMG - Campus Arinos; 

• Apoio financeira para participação do IFNMG no Evento “Educação Profissional 

e Tecnológica um caminho para o futuro”, ocorrido em Brasília durante os dias 

23 a 25/09/2021; 

• Gestão administrativa e financeira para apoio na execução do Projeto 

“ALVORADA: INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE PESSOAS EGRESSAS DO 

SISTEMA PRISIONAL”; 

• Gestão administrativa e financeira para apoio na execução do Projeto 

“VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE SARS-COV-2 EM PRIMATAS-NÃO-HUMANOS, 

PEIXES E RIOS DE MINAS GERAIS: UM ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DO 

ONE HEALTH”; 

• Gestão administrativa e financeira para apoio na execução do Projeto 

“AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DO LODO DA ETE DA NOVO NORDISK VIA 

BIODIGESTÃO ANAERÓBIA” – Campus Montes Claros; 

⮚ Gestão administrativa e financeira para apoio na execução do Projeto “CRIAÇÃO 

DE UM IMUNOSSENSOR PARA DETECÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19”; 

⮚ Atividades que visem dar maior visibilidade a Fundação, como a participação em 

reuniões administrativas dos campi; 

⮚ Solicitação e participação na elaboração do Regulamento para Concessão e 

Gestão de Bolsas de Fomento Institucional e de Fomento Externo pelo IFNMG; 

⮚ Solicitação de previsão das atividades relacionadas ao Conselho Diretor da 

FADETEC no Regulamento para Gestão da Atividade Docente do IFNMG; 
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⮚ Estudo sobre novas modalidades de investimento dos valores da conta da 

FADETEC, tendo em vistas a tentativa de aumentar as receitas financeiras; 

⮚ Continuidade da tentativa de alteração de contas para bancos sem tarifas ou 

busca pelo estorno dos valores cobrados; 

⮚ Análise sobre custos com despesas diversas; 

⮚ Revisão do site e das mídias sociais da FADETEC. 

 

2.3 Prospecções iniciadas 2021  
 

➢ Possibilidade de realização de Serviços de análise Laboratorial e criação da 
Unidade de Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Referência da Cachaça no 
Campus Salinas; 

➢ Possibilidade de realização de Serviços de análises Laboratoriais – Campus 
Januária; 

➢ Possibilidade de realização do Projeto “Arranjo Produtivo Local de Produção de 
Material Propagativo de Mandioca de Qualidade Genética e Fitossanitária – PDP 
Território de Salinas/MG”. 

 
2.4. Ações não aprovadas / suspensos / impugnadas / desclassificadas / não 

continuadas / ou despriorizadas: 

 

• Edital de chamamento público para arrecadação de patrocínio para premiação 
do II Concurso Cultural de Produções Artísticas “Arte em Casa: como estamos 
lidando com a pandemia e o que levaremos para o futuro?”; 

• Parceria IFNMG e AMEFA: Projeto “Formação Continuada em agropecuária 
nas escolas família agrícola na perspectiva da agroecologia e a pedagogia da 
alternância”; 

• Projeto “Capacitação de mulheres quilombolas em gestão de cooperativas: 
uma ação nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Noroeste e Norte de Minas Gerais”; 

• Curso de Pós-graduação em parceria entre IFNMG Campus Pirapora e 
Consorcio de Municípios. 

 

3. Plano de Atividades para 2022: 

 

• Possibilidade de contrato de Prestação de Serviços, entre o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Reitoria e Fundação 

de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico – FADETEC – Contratação 

de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio na execução do 

“PROJETO EXPANSE DE FOMENTO A CRIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE 

EMPRESAS JUNIORES NO ÂMBITO DO IFNMG”. 

 

3.5. Considerações sobre as ações realizadas em 2021: 

 

Se as operações de 2019 da FADETEC foram muito voltadas para se adequar a 

um contexto externo de elevada turbulência, caracterizado por contingenciamentos no 
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orçamento do IFNMG, as influências da política geral do país, especificamente na área 

de meio ambiente, que levaram ao fim do contrato com a CEMIG e as mudanças nos 

resultados de fundos de investimento (que geravam uma renda não operacional 

substancial), a paralisação do repasse de recursos de projetos devido a pandemia 

causada pelo vírus SARS-COV-2 foi a marcar do ano de 2020. 

Em comparação aos dois anos anteriores, 2021 foi de menores turbulência para a 

gestão financeira da Fundação. Entretanto prejuízos ocasionados por grandes 

contratempos na contratação de pessoas aos projetos geridos pela FADETEC impactaram 

de forma significativa aos valores a serem recebidos por sua prestação de serviço. 

Além disso, os investimentos em Fundos da FADETEC sofreram impacto 

elevado, onde mesmo a que contabilmente se evidencie um superávit relativamente 

grande no ano de 2021, o valor não representa nem de forma aproximada, a realidade 

que foi vivida em 2021 pela fundação, pelo simples motivo de que os resgates da DOA 

da prestação de seus serviços serem inferiores às despesas mensais para seu 

funcionamento básico (folha salaria e demais despesas).  

O número crescente de projetos geridos pela Fundação ainda não possibilitou um 

fluxo de caixa positivo durante todos os meses do ano, e nem de longe proporcionou uma 

situação de contingenciamento financeiro mensal para investimentos financeiros. 

Somados a esses elementos, continuaram presentes problemas associados à 

questão interinstitucional (relativa à relação entre FADETEC / IFNMG), como a 

dificuldade de disponibilidade dos membros do Conselho Diretor. 

Com relação ao tempo disponível pelos membros do Conselho Diretor da 

fundação, vale lembrar do parecer exarado no DESPACHO n. 

00200/2019/PROC/PFIFNORTE DE MINAS/PGF/AGU já referido no Relatório de 

Gestão da FADETEC em 2019 e também 2020. O documento sugere cumular a função 

de membro do conselho com a jornada de trabalho 40 horas já executada pelos 

membros junto ao IFNMG.  

Essa interpretação contrasta com a demanda cada vez maior por organização 

interna e profissionalização da FADETEC, tendo em vistas a enorme variedade de 

projetos previstos em seu estatuto e a demanda da própria instituição apoiada que 

cresce a cada ano, bem como, com a grande responsabilidade que pesa sobre as 

decisões tomadas por aqueles que assinam sobre cada ato administrativo e cada 

contrato gestado pela fundação.  

Em função dos projetos prospectados no final do ano de 2021, vislumbra-se 

mais apoio interinstitucional, com a possibilidade de parceria ainda mais profunda entre 

IFNMG e FADETEC. 

 

4. Dos Recursos Geridos em 2021: 

 

 Em 2021 foram geridos recursos (receita total) da ordem de R$ 2.229.622,97 

(dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e vente e dois reais e noventa e 

sete centavos) contra R$ 691.507,20 (seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e sete 

reais e vinte centavos) em 2020. Em relação à receita financeira, ela foi R$ R$ 
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45.516,73 (quarenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e três 

centavos) enquanto, no ano anterior atingiu o patamar de R$ 2.193,61 (dois mil, cento 

e noventa e três reais e sessenta e um centavos) (Tabela 01).  

Tendo esses resultados em análise, percebe-se um crescimento de 222,43% na 

receita operacional e com relação às receitas financeiras esse acréscimo foi da ordem 

de 1.974,97% (Tabela 01). 

  Para atender as despesas vinculadas aos instrumentos de ajustes referenciados 

neste Relatório de Gestão, foram gastos R$ 354.839,04 (trezentos e cinquenta e quatro 

mil, oitocentos e trinta e nove reais e quatro centavos) em 2020, contra R$ 

1.323.844,99 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro 

reais e noventa e nove centavos) em 2021.  

 

Tabela 01. Ações e Resultados dos exercícios 2018, 2019 e 2020.  

Ação / Resultado 2018 2019 2020 2021 
Variação 

2020-2021 

Contratos e Convênios 

firmados/celebrados 5 12 
6 

11 83,33% 

Receita Operacional R$ 395.931,34 
R$ 374.143,75 R$ 691.507,20 R$ 2.229.622,97 222,43% 

Receita Financeira 
R$ 13.178,86  R$ 15.683,40 R$ 2.193,61 R$ 45.516,73 1.974,97% 

Margem Líquida (Rec. 

Financeira/Rec. 

Operacional) 
3,329% 4,192% 

0,32% 
2,04% 537,5% 

Superávit/Déficit -R$ 5.816,33 R$ 1.611,86 R$ 336.668,16 R$ 905.777,98 169,04%  

 

 

5. Das Prestações de Contas Financeira dos Recursos Geridos em 2021: 

 

Informamos que, conforme estabelecido no Estatuto da FADETEC, foi realizada 

a Prestação de Contas dos recursos financeiros geridos em 2021, junto ao Conselho 

Fiscal. De acordo com a Ata da Reunião do Conselho Fiscal, este opina pela 

APROVAÇÃO das Contas no exercício de 2021. 

A prestação de contas será feita por obrigação legal com o Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais por meio da Promotoria Pública da Comarca de 

Salinas. 

 Ressalta-se que anexo a este Relatório de Atividades/2021 estão os Livros 

obrigatórios de Escrituração Contábil e Fiscal desta FADETEC, na forma da legislação 

pertinente em vigor, para os devidos fins, assim como o BALANÇO 
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PATRIMONIAL/2021, para análise desse respeitável Conselho Curador. Informa-se, 

ainda, que toda a documentação que originou os registros e lançamentos contábeis, 

nos regimes de Caixa e de Competência relativos ao exercício financeiro de 2021, se 

encontram devidamente arquivados e em boa ordem, à disposição dos interessados. 

 

Submetemos o presente Relatório de Atividades/2021 à elevada consideração 

e aprovação, inclusive da Prestação de Contas Anual dos recursos geridos em 2021, 

pelo respeitável Conselho Curador desta Fundação de Apoio Institucional. 

  

 

Salinas, (MG), 24 de maio de 2022. 

 

 

 

 

______________________________ 

Prof. Tiago Reis Dutra  

Presidente da FADETEC 


