
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
RELATÓRIO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO EXERClclO DE 2012

Dando cumprimento ao que determina a legislaçao vigente, levamos á
apreciaçao dos demais Conselheiros deste CORECON - 6" Regiao/PR, a
Prestaçao de Contas do exercicio de 2012, demonstrada nas peças contábeis
apresentadas, examinadas e analisadas na extensao julgada necessária.

O orçamento do CORECON/PR para o exercicio de 2012 apresenta uma
previsao global de receitas de R$ 1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil
reias). Na primeira reformulaçao de 2012, utilizou-se o montante de R$
100.000,00 (cem mil reais) referente a superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exerclcio anterior. Na segunda reformulaçao de 2012, utilizou-se
o montante de R$ 30.158,92 (trinta mil e cento e cinquenta e oito reais e
noventa e dois centavos), referente ao excesso de arrecadaçao do periodo
corrente. Ao final constatou-se a.seguinte posiçao:

CONTA

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

Receitas de Capita I
AJienação de Bens
Transferências de Capital

PREVISAO EXECUÇAO C=B/A
A B C

1.200.000,00 1.387.413,86 1,16
1.101.300,00 1.276.430,16 1,16
71,000,00 61.618,23 0,87
10.700,00 15.694,75 1,47
5.000,00 18.000,00 3,60
12.000,00 15.670,72 1,31

Receita Total

Art. 43 ~ 1° da Lei 4320/64
Parte do Superávit Financeiro
apurado no exerdcio ant¥ior

Excesso de Arrecadação Corrente

TOTAL GERAL

1.200.000,00

100.000,00

30.158,92

1.330.158,92

1.387.413,86 1,16
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Observamos que a arrecadaçflo de 2012 atingiu o montante de R$
1.387.413,86 (um milhflo, trezentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e treze
reais e oitenta e seis centavos), verificando-se um excesso de arrecadaçflo de
RS 187.413,86 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos e treze reais e oitenta
e seis centavos). A Receita Arrecadada atingiu mais de 116% do total previsto
para o exercicio de 2012.

A despesa orçamentária foi fixada inicialmente no mesmo montante da
receita orçamentária. Entretanto, a despesa foi reformulada pela utilizaçflo de
recursos de "anulaçflo parcial ou total de dotaçOes orçamentárias", de
"superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exerclcio anterior" (R$
100.000,00), e de excesso de arrecadaçM do exercicio corrente (RS
30.158.92). Após as reformulaçOes a previsflo de despesas ficou em RS
1.330.158,92 (um milMo e trezentos e trinta e mil e cento e cinquenta e oito
reais e noventa e dois centavos), sendo RS 1.311.751,63 (um milMo e
trezentos e onze mil e setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis
centavos) de despesas correntes e R$ 18.407.29 (dezoito mil e quatrocentos e
sete reais e vinte e novo centavos) de despesas de capital. Ao final de 2012 a
posição é a seguinte:

CONTA

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

Despesas de Capital
Investimentos
InversOes Financeiras

PREVISAO EXECUÇAO C=B/A
A B C

1.311.751,63 1.311.751,63 1,00
1.035.838,12 1.035.838,12 1,00
275.913,51 275.913,51 1.00

18.407,29 18.407,29 1,00
18.407,29 18.407,29 1,00

Reserva Contigencia 0,00

Despesa Total 1.330.158,92 1.330.158,92 1,00

A execuçflo da despesa no exercicio de 2012 foi de R$ 1.311.751,63
(um milhflo e trezentos e onze mil e setecentos e cinquenta e um reais e
sessenta e seis centavos) de despesas correntes e R$ 18.407.29 (dezoito mil e
quatrocentos e sete reais e vinte e novo centavos) de despesas de capital,
correspondendo a 100% da Despesa Prevista.
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Portanto, a Execuçflo Orçamentária apresentou um Superávit de R$
57.254,94, representado pela diferença entre as Receitas Arrecadadas (R$
1.387.413,86) e as Despesas Executadas (R$ 1.330.158,92). A

!i~~)'

~

http://www.coreconpr.org.br


r----------- -

.CORECONmfJ
~ CONSELHO REGIONAL OE ECONOMIA

o Demonstrativo das VariaçOes Patrimoniais mostra o Resultado
Patrimonial do Exerclcio representado por déficit de R$ 79.443,49 (setenta e
nove mil e quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos)
com reflexo no Balanço Patrimonial, diminuindo o Saldo Patrimonial que
representa o PatrimOnio LIquido (Ativo Real LIquido) no mesmo valor, alterando
de R$ 3.037.452,46 (três milhões e trinta e sete mil quatrocentos e cinqüenta e
dois reais e quarenta e seis centavos) no exercfcio de 2011 para R$
2.958.008,97 (dois milhos e novecentos e cinquenta e oito mil e oito reais e
noventa e sete centavos), no encerramento de 2012.

Em 2012 houve o pagamento da cota-parte do COFECON relativa ao
exerclcio de 2011 no valor de R$ 4.370,05 (quatro mil e trezentos e setenta
reais e cinco centavos). Na realizaçao da despesa de 2012, parte do valor
apropriado em transferências correntes, equivalente a R$ 260.862,80
(duzentos e sessenta mil e oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta
centavos) representa a cota-parte do COFECON, dos quais R$ 260.577,99
(duzentos e sessenta mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove
centavos) refere-se à receita compartilhada, restando a pagar R$
284,41 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Face ao exposto, recomendamos aos demais Conselheiros a aprovaçao
da Prestaçao de Contas relativa ao exerclcio de 2012, para posterior envio ao
egrégio Conselho Federal de Economia para fins de análise.

Curitiba, 23 de fevereiro de 2013

~~
MARIA DA FÁTIMA MIRANDA

Presidente

~~
GUILHERME H~ HOSSAKA

Membro Efetivo
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