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COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERC(CIO DE 2014

Dando cumprimento
ao que determina a legislação vigente, levamos à apreciação dos
demais conselheiros deste CORECON - 6" Região/PR. a Prestação de Contas do exerelcio
de 2014, demonstrada
nas peças contábeis apresentadas,
examinadas e analisadas na
extensão julgada necessária.

O orçamento do CORECONPR para o exereleio de 2014 apresenta uma previsão
global de receitas de RS 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sendo o total
de Receitas Correntes .. Na segunda reformulação de 2014, utilizou-se O montante de RS
7.248,36 (sete mil e duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), sendo
oriundos do excesso de arrecadação do perlodo corrente. Ao final constatou-se a seguinte
posição:

CONTA

Receita Total

1.400.000,00

1.553.838,33

111,O•.lo

153.838,33

i~~serv~mos que a ~rrecadação de 2014 atingiu o montante de RS 1.553.83833
( um m
o qUinhentos (' cmquenta e três mil e oitocentos e trint'
.
três centavos). correspondente
a 111 % do tot I'
a e OitO reais e trinta e
a previsto para o exerefelo de 2014.
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Quadro comparativo da receita arrecada quarto trimestre 2013/2014

CONTA

4° Trimestre 2013
A

4° Trimestre 2014

1.387.413,86
1.276.430,16
61.618,23
15.694,75
18.000,00
15.670,72

1.553.838,33
1.332.799,73
86.857,57
23.247,80
88.000,00
22.933,23

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

B

%
C=B1A
112,0%
104,4%
141,0%
148,1%
488,9%
146,3%
0,0%
0,0%

Receitas de Capital
Alienação de Bens
1.387.413,86

Receita Total

1.553.838,33

112,0%

A despesa orçamentária incialmente foi fixada no mesmo montante da receita
orçamentária. distrlbufdos em RS 1.385.000,00 (um milhão e trezentos e oitenta e cinco
mil reais) referente as despesas correntes e RS 15.000,00 (quinze mil reais) referente as
despesas de capital. Com a primeira reformulação o montante total das despesas
permaneceu em RS 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), porem as despesas
correntes passaram a ser de RS 1.380.100,00 (um milhão trezentos e oitenta mil e cem
reais) de despesas correntes e RS 19.000,00 (dezenove mil reais) relativos a despesas de
capital. Com a segunda reformulação utilizou.se "anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias" e de "excesso de arrecadação do exercido corrente (RS 7.248,36). A
posição financeira final em 2014 após as reformulações é a seguinte:

CONTA

PREVISAO
A

Despesas
Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

1.398.256,44
1.108.036.87
290.219,57

1.398.256,44
1.108.036,87
290.219,57

100,0%
100,0%
100,0%

8.991,92
8.991,92

8.991,92
8.991,92

100,0%
100,0%

1.407.248,36

1A07.248,31r

Despesas
de Capital
Investimentos

EXECUÇAO
B

%
C=B/A

...----J
Despesa

Total
C_no
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A execução da despesa no exerclcio de 2014 foi de R$ 1.398.256,44 (um milhão,
trezentos e noventa e oito mil e duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro
centavos) de despesas correntes e R$ 8.991.92 (oito mil e novecentos e noventa e um reais
e noventa e dois centavos) de despesa de capital, correspondendo a 100% de Despesas
Previstas.
Portanto a Execução Orçamentária apresentou um Superávit R$ 146.589.97 (cento
e quarenta e seis mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).
O Demonstrativo das Variações Patrimoniais mostra o Resultado Patrimonial do
Exerdcio representado por déficit de RS 81.921.37 (oitenta e um mil reais, novecentos e
vinte e um reais e trinta e sete centavos) com reflexo no Balanço Patrimonial, diminuindo
o Saldo Patrimonial que representa o Patrlmõnio LIquido (Ativo Real LIquido) no mesmo
valor, alterando de 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 exercfcio de 2013 para RS
2.712.684,26 (dois milhões e setecentos doze mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e
vinte e seis centavos), no encerramento de 2014.
Em 2014 houve o pagamento da cota-parte do COFECON relativa ao exercido de
2013 no valor de RS 1.189,71 (um mil e cento e oitenta e nove reais e setenta e um
centavos). Na realização da despesa de 2014, parte do valor apropriado em transferências
correntes, equivalente a RS 275.245,56 (duzentos e setenta e cinco mil e duzentos e
quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) representa a cota.parte do COFECON,
dos quais RS 274.409,22 (duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e nove reais e
vinte e dois centavos) refere-se à receita compartilhada, restando a pagar RS 836,34
(OItocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).
Face ao exposto, recomendamos
aos demais Conselheiros
Prestação de Contas relativa ao exerclclo de 2014, para posterior
Conselho Federal de Economia para fins de análise.

a aprovação da
envio ao egrégio

Curitiba, 23 de fevereiro de 2~15.
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