
 

  

  

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 

 
 

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 2019, demonstrada nas peças contábeis 
apresentadas, examinadas e analisadas na extensão julgada necessária. 

 
 

O orçamento do CoreconPR para o exercício de 2019 apresenta uma previsão 
global de receitas de R$ 1.709.980,38 (um milhão, setecentos e nove mil, 
novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), sendo o total de 
Receitas Correntes. A posição financeira do 4º Trimestre de 2019 é a 
seguinte: 
 
 
 
CONTA PREVISÃO EXECUÇÃO %

A B C = B /A

Receitas Correntes 1.709.980,38  1.618.310,80  94,6% (91.669,58)       

Receita de Contribuições 1.269.060,51  1.269.060,51  100,0% -              
Receita Patrimonial 22.911,86     22.911,86     100,0% -              
Receita de Serviços 36.128,00     36.128,00     100,0% -              
Transferências Correntes -           -           0,0% -              
Outras Receitas Correntes 381.880,01    290.210,43    76,0% (91.669,58)       

Receitas de Capital -           -           0,0% -              

Alienação de Bens -           0,0% -              

Receita Total 1.709.980,38  1.618.310,80  94,6% (91.669,58)       
  
 

Observamos que a arrecadação em 2019 atingiu o montante de R$ 
1.618.310,80 (um milhão, seiscentos e dezoito mil, trezentos e dez reais 
e oitenta centavos), correspondente a 94,6% do total previsto para o 
exercício de 2019. 

 
 



 

  

  

Quadro comparativo da receita arrecada exercícios 2018/2019 
 

2018 2019

Receitas Correntes 1.585.320,61   1.618.310,80      102,08%

Receitas de Contribuições 1.250.897,53   1.269.060,51      101,45%

Receita Patrimonial 31.996,48      22.911,86         71,61%

Receita de Serviços 31.786,78      36.128,00         113,66%

Transferências Corretes 3.000,00       -               0,00%

Outras Receitas Correntes 267.639,82     290.210,43        108,43%

Receitas de Capital -            -               0,00%

Alienação de Bens -            -               

Receita Total 1.585.320,61   1.618.310,80      102,08%
 

 
A despesa orçamentária incialmente foi fixada no mesmo montante da 

receita orçamentária, distribuídos em R$ 1.810.000,00 (um milhão, 
oitocentos e dez mil reais),  R$ 1.602.200,00 (um milhão, seiscentos e 
dois mil e duzentos reais) relativos a Despesas Correntes e R$ 207.800,00 
(duzentos e sete mil e oitocentos reais) relativos a Despesas de Capital. 
Com a primeira reformulação o orçamento passou a ser R$ 1.657.460,00 (um 
milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta 
reais), relativos a Despesas Correntes e R$ 107.140,00 (cento e sete 
mil, cento e quarenta reais) relativos a Despesas de Capital. Com a 2ª 
proposta de reformulação o orçamento total passou a ser 1.702.955,83 (um 
milhão, setecentos e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e 
oitenta e três centavos) relativos a Despesas Correntes e R$ 7.024,55 
(sete mil, vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) relativos 
a Despesas de Capital. A posição financeira final de 2019 é a seguinte: 

 

A B C = B / A

Despesas Correntes 1.702.955,83 1.702.955,83 100,0%

Despesas de Custeio 1.357.585,22 1.357.585,22 100,0%
Transferências Correntes 345.370,61   345.370,61   100,0%

Despesas de Capital 7.024,55     7.024,55     100,0%

Investimentos 7.024,55     7.024,55     100,0%

Despesa Total 1.709.980,38 1.709.980,38 100,0%

  
A execução da despesa no exercício de 2019 foi de R$ 1.709.980,38 

(um milhão, setecentos e nove mil, novecentos e oitenta reais e trinta 
e oito centavos), correspondente a 100,00% do orçamento anual, não 



 

  

  

resultando em saldo orçamentário. Portanto a Execução Orçamentária não 
apresentou Superávit. 

 
O Demonstrativo das Variações Patrimoniais mostra o Resultado 

Patrimonial do Exercício representado por déficit de R$ 211.757,67 
(duzentos e onze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 
sete centavos) e incorporado no exercícios o Resultado de Exercícios 
Anteriores, no orçamento de 2019, no valor de R$ 91.669,58 (noventa e 
um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) 
com reflexo no Balanço Patrimonial, diminuindo o Saldo Patrimonial que 
representa o Patrimônio Líquido (Ativo Real Líquido) no valor de R$ 
205.181,20(duzentos e cinco mil, cento e oitenta e um reais e vinte 
centavos), alternando de R$ 3.404.293,37 (três milhões, quatrocentos e 
quatro reais duzentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) 
no exercício 2018, para R$ 3.199.112,17(três milhões, cento e noventa e 
nove mil, cento e doze reais e dezessete centavos)no encerramento de 
2019. 

 
Em 2019 houve um pagamento da cota-parte do Cofecon relativa ao 

exercício de 2018 no valor de R$ 9.924,38 (nove mil, novecentos e vinte 
e quatro reais e trinta e oito centavos). Na realização da despesa de 
2019, parte do valor apropriado em transferências correntes, equivalente 
a R$ 319.072,88 (trezentos e dezenove mil, setenta e dois reais oitenta 
e oito centavos) representa a cota-parte do Cofecon, dos quais R$ 
298.443,17 (duzentos e noventa e oito mil,  quatrocentos e trinta e três 
reais e dezessete centavos) referente a receita compartilhada, restando 
a pagar R$ 4.070,22(quatro mil e setenta reais e vinte e dois centavos). 

 
 

Face ao exposto, recomendamos aos demais conselheiros a aprovação 
da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2019, para posterior 
envio ao egrégio Conselho Federal de Economia para fins de análise. 
 
 

Curitiba, 24 de abril de 2020. 
 
 

 
TIAGO JAZYNSKI 

PRESIDENTE 
CORECON 7.852/PR 

  

 
 

LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA 
MEMBRO EFETIVO 
CORECON 4.361/PR 

 
DANIEL RODRIGUES POIT 

MEMBRO EFETIVO 
CORECON 5.165/PR 

 


