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COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCíCIO DE 2016

Dando cumprimento ao que determina a legislação vigente, levamos à apreciação dos
demais conselheiros deste CORECON - 6a Região/PR, a Prestação de Contas do
Exercício de 2016, demonstrada nas peças contábeis apresentadas, examinadas e

analisadas na extensão julgada necessária.

o orçamento do CORECONPR para o exercício de 2016 apresentava uma
previsão global de receitas de R$ 1.751.345,94 (um milhão, setecentos e cinquenta e
um mil e trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), sendo o
total de Receitas Correntes. A posição financeira do exercício de 2016 é a seguinte:
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CONTA

Receitas Correntes
ReceitadeContribuições

ReceitaPatrimonial

Receitade Serviçm
TransferênciasCorrentes
Q,rtrasReceitasCorrentes

Receitas de capital
AJienaçãode Bens

PREVlSAO
A

1.751.345,94

1.281.640,00

134.274,18

30.176,18

14.<XXl,00

291.254,68

EXECUÇAO
8

1.605.534,75

1.281.640,00

134.274,18

30.176,18

14.<XXl,00

145.443,49

%
C=B/A

91,1010

100,0010

100,00/0

100,0010

100,00/0

49,9%

0,0%

0,0010

(145.811,19)

(145.811,19)

Receita Total 1.751.345,94 1.605.534,75 91,10/0 (145.811,19)

Observamos que a arrecadação em 2016 atingiu o montante de R$
1.605.534,75 (um milhão seiscentos e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e
setenta e cinco centavos), correspondente a 91,7% do total previsto para o exercício

de 2016 .
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A despesa orçamentária foi fixada no mesmo montante da receita
orçamentária, distribuídos em R$ 1.503.000,00 (um milhão quinhentos e três mil reais)
referente as despesas correntes e R$ 7.000,00 (sete mil reais) referente as despesas
de capital. Com a primeira reformulação o orçamento Total manteve-se o mesmo,
existindo apenas transposições entre Correntes e de Capital, as quais passaram a ser
R$ 1.491.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa e um mil reais), relativos a
Despesas Correntes e R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) relativos a Despesas de
Capital. Com a segunda reformulação o orçamento Total passoua ser R$ 1.725.630,00
(um milhão setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais) sendo,
1.703.000,00 (um milhão setecentos e três mil reais), relativos a DespesasCorrentes e
R$ 22.630,00 (vinte e dois mil seiscentos e trinta reais) relativos a Despesas de
Capital. Com a presente proposta de reformulação orçamentaria o Total passou a ser
R$ 1.751.345,94 (um milhão setecentos e cinquenta e um mil trezentos e quarenta e
cinco reais e noventa e quatro centavos) sendo, 1.728.749,61 (um milhão setecentos e
vinte e oito mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos),
relativos a DespesasCorrentes e R$ 22.596,33 (vinte e dois mil quinhentos e noventa
e seis reais e trinta e três centavos) relativos a Despesas de Capital. A posição
financeira final de 2016 é a seguinte:

CONTA

Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Transferências Correntes

• Despesas de Capital

Investimentos

Despesa Total

PREVISAO EXECUÇAO %

A B C=B/A

1.728.749,61 1.728.749,61 100,0%

1.403.379,92 1.403.379,92 100,0%

325.369,69 325.369,69 100,0%

22.596,33 22.596,33 100,0%

22.596,33 22.596,33 100,0%

1.751.345,94 1.751.345,94 100,0%

A execução da despesa no exercício de 2016 foi de R$ 1.751.345,94 (um
milhão setecentos e cinquenta e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e
quatro centavos), correspondente a 100,0% do orçamento anual, não resultando em
saldo orçamentário.

Portanto a ExecuçãoOrçamentária não apresentou Superávit.
O Demonstrativo das VariaçõesPatrimoniais mostra o Resultado Patrimonial do

Exercício representado por superávit de R$ 155.999,91 (cento e cinquenta e cinco mil
novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) com reflexo no Balanço
Patrimonial, aumentando o Saldo Patrimonial que representa o Patrimônio Líquido
(Ativo Real Líquido) no valor de R$ 155.999,91 alternando de R$ 3.185.056,66 (três
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milhões cento e oitenta e cinco mil e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
no exercício2015 para R$ 3.341.056,57 (três milhões trezentos e quarenta e um mil e
cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) no encerramento de 2016.

Em 2016 houve um pagamento da cota-parte do COFECONrelativa ao exercício
de 2015 no valor de R$ 5.609,38 (cinco mil seiscentos e nove reais e trinta e oito
centavos). Na realização da despesa de 2016, parte do valor apropriado em
transferências correntes, equivalente a R$ 290.737,76 (duzentos e noventa mil,
setecentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) representa a cota-parte do
COFECON,dos quais R$ 288.499,81 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e
noventa e nove mil reais e oitenta e um centavos) referente a receita compartilhada,
restando a pagar R$ 2.237,94 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e

• quatro centavos).

Face ao exposto, recomendamos aos demais Conselheiros a aprovação da
Prestação de Contas relativa ao exercício de 2016, para posterior envio ao egrégio
ConselhoFederal de Economiapara fins de análise.

Curitiba, 17 de março de 2017.
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