
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1° TRIMESTRE DE 2018

Dando cumprimento ao que determina a legislação vigente, levamos à apreciação dos
demais conselheiros deste CORECON - 6a Região/PR, a Prestação de Contas do 10
trimestre de 2018, demonstrada nas peças contábeis apresentadas, examinadas e
analisadas na extensão julgada necessária.

o orçamento do CORECONPRpara o exercício de 2018 apresenta uma previsão
global de receitas de R$ 1.779.000,00 (um milhão setecentos e setenta e nove mil
reais), sendo o total de Receitas Correntes. A posição financeira do 10 Trimestre de
2018 é a seguinte:

Receitas Correntes 1.779.000,00 930.819,54 52,JOIo (848.180,46)
RereitadeContribuições 1.364.cXX),OO 858.334,18 62,9010 (8)5.665,82)
Rereita Patrirronial 65.(XX),00 9.708,60 14,90/0 (55.291,40)
Rereitade Serviços 30.500,00 9.363,03 30,7% (21.136,97)
TransferênciasCorrentes 23.(XX),OO 0,0% (23.(XX),OO)
OJlras RereitasCorrentes 200.500,00 53.413,73 18,0% (243.086,27)

Receitas de Capital 0,0%
Alienaçãode Bens 0,0%

Receita Total 1.779.000,00 930.819,54 52,JO/o (848.180,46)

Observamos que a arrecadação até o 10 trimestre de 2018 atingiu o montante
de R$ 930.819,54 (novecentos e trinta mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e
quatro centavos), correspondente a 52,3% do total previsto para o exercício de 2018.
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Quadro comparativo da receita arrecada primeiro trimestre 2017/2018

Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Corretes
Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital
Alienação de Bens

Receita Total

2017
963.202,12
885.537/08
25.699/14
10.953/94

41.011/96

963.202,12

2018
930.819,54
858.334/18
9.708/60
9.363/03

53.413/73

930.819,54

96,64%
96/93%
37/78%
85A8%
0/00%

130/24%

0/00%

96,64%

A despesa orçamentária foi fixada no mesmo montante da receita
orçamentária, distribuídos em R$ 1.706.000,00 (um milhão e setecentos e seis mil
reais) referente as despesas correntes e R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais)
referente as despesasde capital. A posição financeira para o 10 Trimestre de 2018 é a
seguinte:

A B C=B/A

Despesas Correntes 1.706.000,00 515.466,42 30,2%
Despesas de Custeio 1.417.600,00 316.453,69 22,3%
Transferências Correntes 288.400,00 199.012,73 69,0%

Despesas de Capital 73.000,00 2.945,50 4,0%
Investimentos 73.000,00 2.945,50 4,0%

Despesa Total 1.779.000,00 518.411,92 29,1%

o controle da despesa foi bastante regular na execução durante o 10 trimestre d '
de 2018, sendo realizado o montante de R$ 518.411,92 (quinhentos e dezoito mil ','
quatrocentos e onze reais e noventa e dois centavos), correspondente a 29,1% do
orçamento anual, resultando saldo orçamentário de R$ 1.260.588,08 (um milhão /l)J'
duzentos e sessenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e oito centavos). ~ {/'

•

~"" .•~', Conselho Regional de Economia da 6" Região/Paraná'm', \ ,,, P,of,,,o," 00" $,po,,>;, 989' M,,," ' CEP80.810,120 ' C";t;t,, ' PR
••••• Fone/Fax: (41) 3336-0701 - site: www,coreconpr,gov,br - e-mail: coreconpr@coreconpr,gov,br



Na realização da despesa do 10 Trimestre de 2018, parte do valor apropriado
em transferências correntes, equivalente a R$ 184.224,66 (cento e oitenta e quatro mil
duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) representa a cota-parte do
COFECON, sendo que houve um repasse de R$ 182.068,13 (cento e oitenta e dois mil
e sessenta e oito reais e treze centavos) pela receita compartilhada, existindo no
período um total a ser pago ao Cofecon de R$ 2.156,53 (dois mil cento e cinquenta e
seis reais e cinquenta e três centavos) decorrente de créditos advindos de depósitos
judiciais.

Face ao exposto, recomendamos aos demais Conselheiros a aprovação da
Prestação de Contas relativa ao 10 trimestre do exercício de 2018, para posterior envio
ao egrégio Conselho Federal de Economia para fins de análise.

Paulo
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