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COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERClclO DE 2013

Dando cumprimento ao que determina a legislaçao vigente, levamos á
apreciaçao dos demais Conselheiros deste CORECON - 6" Regiao/PR, a
Prestaçao de Contas do exerclcio de 2013, demonstrada nas peças contábeis
apresentadas, examinadas e analisadas na extensao julgada necessária.

O orçamento do CORECON/PR para o exerclcio de 2013 apresenta uma
previsao global de receitas de R$ 1.280.000,00 (um milhao e duzentos e
oitenta mil reais). Na primeira reformulaçao de 2013, utilizou-se o montante de
R$ 116.000,00 (cem e dezesseis mil reais) referente a superávit financeiro
apurado em balanço patrimonial do exerci cio anterior. Na segunda
reformulação de 2013, utilizou-se o montante de R$ 30.996,10 (trinta mil e
novecentos e noventa e seis reais e dez centavos), sendo R$ 15.448,94
(quinze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos)
referentes ao superávit de exercicios anteriores, e R$ 15.547,16 (quinze mil
quinhentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) referente ao excesso
de arrecadação do periodo corrente. Ao final constatou-se a seguinte posição:
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CONTA PREVlSAO EXECUÇAO C=B/A
A B C

Receitas Correntes 1.280.000,00 1.411.547,16 1,10
Receitade Contribuições 1.181.000,00 1.294.146,43 1,10
Receita Patrimonial 66.200,00 61.869,02 0,93
Receitade Serviços 11.300,00 21.325,93 1,89
TransferênciasCorrentes 8.000,00 16.500,00 2,06
Outras ReceitasCorrentes 13.500,00 17.705,78 1,31

Receitas de Capital
Alienaçãode Bens
Transferênciasde capital

Receita Tatai 1.280.000,00 1.411.547,16 1,10

Art. 43 ~ 1° da lei 4320164
Partedo Superávit Financeiro
apuradono exercicio anterior 131.448,94

Excessode Arrecadaçao Corrente 15.547,16

TOTAL GERAL 1.426.996,10

Observamos que a arrecadaçao de 2013 atingiu o montante de R$
1.411.547.16 (um milhão, quatrocentos e onze mil e quinhentos e quarenta e
sete reais e dezesseis centavos), verificando-se um excesso de arrecadaçao
de R$ 131.547,16 (cento e trinta e um mil e quinhentos e quarenta e sete reais
e dezesseis centavos). A Receita Arrecadada atingiu mais de 110% do total
previsto para o exerclcio de 2013.

A despesa orçamentária foi fixada inicialmente no mesmo montante da
receita orçamentária. Entretanto, a despesa foi reforrnulada pela utilizaçao de
recursos de "anulaçao parcial ou total de dotaçOes orçamentárias", de
"superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exerci cio anterior" (R$
131.448,94), e de excesso de arrecadaçao do exerclcio corrente (R$
15.547,16). Após as reforrnulaçOes a previsllo de despesas ficou em R$
1.346.996,10 (um milhllo e trezentos e quarenta e seis mil e novecentos e
noventa e seis reais e dez centavos), sendo R$ 1.372.120,61 (um milhao e~
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trezentos e setenta e dois mil e cento e vinte reais e sessenta e um centavos)
de despesas correntes e R$ 54.875.49 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e
setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) de despesas de capital. Ao
final de 2013 a posiçao é a seguinte:

CONTA

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras

Reserva Contigencla

PREVISAO EXECUÇÃO C=B/A
A B C

1.372.120,61 1.372.120,61 1,00
1.094.658,62 1.094.658,62 1,00
277.461,99 277.461,99 1,00

54.875,49 54.875,49 1,00
54.875,49 54.875,49 1,00

0,00

Despesa Total 1.426.996,10 1.426.996,10 1,00

A execuçao da despesa no exercicio de 2013 foi de RS 1.372.120,61
(um milhão trezentos e setenta e dois mil e cento e vinte reais e sessenta e um
centavos) de despesas correntes e R$ 54.875,49 (cinquenta e quatro mil e
oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) de despesas de
capital, correspondendo a 100% da Despesa Prevista.

Portanto, a Execuçao Orçamentária apresentou um Déficit de R$
15.448,94, representado pela diferença entre as Receitas Arrecadadas (R$
1.411.547,16) e as Despesas Executadas (R$ 1.426.996,10).

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais mostra o Resultado
Patrimonial do Exerclcio representado por déficit de R$ 163.403,34 (cento e
sessenta e três mil e quatrocentos e três reais e trinta e quatro centavos) com
reflexo no Balanço Patrimonial, diminuindo o Saldo Patrimonial que representa )
o Patrimônio Líquido (Ativo Real Liquido) no mesmo valor, alterando de R$
2.958.008,97 (dois milhões e novecentos e cinquenta e oito mil e oito reais e
quarenta e noventa e sete centavos) no exerclcio de 2012 para R$
2.794.605,63 (dois milhões e setecentos e noventa e quatro mil e seiscentos e
cinco reais e sessenta e três centavos), no encerramento de 2013.

Em 2013 houve o pagamento da cota-parte do COFECON relativa ao
exercício de 2012 no valor de R$ 284,81 (duzentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e um centavos). Na realizaçao da despesa de 2013, parte do valor
apropriado em transferências correntes, equivalente a 265.775,91 (duzentos e#3' ••
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sessenta e cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um
centavos) representa a cota-parte do COFECON. dos quais R$ 264.586,20
(duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte
centavos) refere-se à receita compartilhada, restando a pagar R$ 1.189,71 (um
mil cento e oitenta e nove reais e setenta e um centavos).

Face ao exposto, recomendamos aos demais Conselheiros a aprovação
da Prestação de Contas relativa ao exerclcio de 2013, para posterior envio ao
egrégio Conselho Federal de Economia para fins de análise.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2014.

RONALDO ANTU
Membro Efet o
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