
 

 
Conselho Regional de Economia da 6ª Região/Paraná 
Rua Professora Rosa Saporski, 989 – Mercês - CEP 80.810-120 - Curitiba – PR 
Telefone: (41) 3336-0701 / 98419-4807 whats  E-mail: coreconpr@coreconpr.gov.br  /  www.coreconpr.gov.br  

 

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2022 

 
 

  
Dando cumprimento ao que determina a legislação vigente, levamos à 
apreciação dos demais conselheiros deste Corecon – 6ª Região/PR, a 
Prestação de Contas do 3º trimestre de 2022, demonstrada nas peças 
contábeis apresentadas, examinadas e analisadas na extensão julgada 
necessária. 

 
 O orçamento do CoreconPR para o exercício de 2022 apresenta uma 

previsão global de receitas de R$ 1.823.000,00 (um milhão, oitocentos 
e vinte e três mil reais), sendo R$ 1.723.000,00 (um milhão, 
setecentos e vinte e três mil reais) em Receitas Correntes, e R$ 
100.000,00 (cem mil reais) em Receitas de Capital. A posição 
financeira do 3º trimestre de 2022 é a seguinte: 
 
 
 
CONTA PREVISÃO EXECUÇÃO %

A B C = B /A

Receitas Correntes 1.723.000,00     1.387.647,80     80,5% (335.352,20)              
Receita de Contribuições 1.217.800,00     1.134.373,47     93,1% (83.426,53)                
Receita Patrimonial 15.000,00          36.628,89          244,2% 21.628,89                 
Receita de Serviços 18.500,00          17.592,17          95,1% (907,83)                     
Transferências Correntes 33.000,00          6.000,00            18,2% (27.000,00)                
Outras Receitas Correntes 438.700,00        193.053,27        44,0% (245.646,73)              

Receitas de Capital 100.000,00        -                     0,0% -                            
Alienação de Bens 100.000,00        -                     0,0% -                            

Receita Total 1.823.000,00     1.387.647,80     76,1% (335.352,20)              
 
  

Observamos que a arrecadação até o 3º trimestre de 2022 
atingiu o montante de R$ 1.387.647,80 (Hum milhão, trezentos e 
oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta 
centavos), correspondente a 76,1% do total previsto para o 
exercício de 2022. 
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Quadro comparativo da receita arrecada terceiro trimestre 2021/2022 
 

2021 2022
Receitas Correntes 1.277.608,74      1.387.647,80      108,61%
Receitas de Contribuições 1.016.542,00   1.134.373,47   111,59%
Receita Patrimonial 8.267,67          36.628,89        443,04%
Receita de Serviços 15.879,73        17.592,17        110,78%
Transferências Corretes -                        6.000,00          0,00%
Outras Receitas Correntes 236.919,34      193.053,27      81,48%

Receitas de Capital -                        -                        0,00%
Alienação de Bens -                        -                        

Receita Total 1.277.608,74      1.387.647,80      108,61%
 
 

 A despesa orçamentária foi fixada no mesmo montante da receita 
orçamentária, distribuídos em R$ 1.723.000,00 (um milhão, setecentos e 
vinte e três mil reais) referente às despesas correntes e R$ 
100.000,00 (cem mil reais) referente as despesas de capital. A posição 
financeira para o 2º trimestre de 2022 é a seguinte: 

 
 
A despesa orçamentária incialmente foi fixada valor global de R$ 

1.823.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte e três mil reais) no mesmo 
montante da receita orçamentária, sendo distribuídos em R$ 
1.723.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e três mil reais)  
referente as despesas correntes e R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
referente as despesas de capital. Com a primeira reformulação de 2022 
o montante total das despesas manteve-se no mesmo valor de R$ 
1.823.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte e três mil reais), sendo 
distribuídos em R$ 1.723.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e três 
mil reais)  referente as despesas correntes e R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) referente as despesas de capital. A posição financeira para o 
3º Trimestre de 2022 é a seguinte: 
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CONTA PREVISÃO EXECUÇÃO %
A B C = B / A

Despesas Correntes 1.723.000,00     1.246.661,28     72,4%
Pessoal e Encargos 946.400,00        682.628,99        72,1%
Bens e Serviços 436.600,00        290.095,96        66,4%
Transferências Correntes 20.000,00          8.400,00            42,0%
Tributárias e Contributivas 320.000,00        265.536,33        83,0%

Despesas de Capital 100.000,00        12.100,72          12,1%
Investimentos 100.000,00        12.100,72          12,1%

Despesa Total 1.823.000,00     1.258.762,00     69,0%
 

  
O controle da despesa foi bastante regular na execução durante o 

3º trimestre de 2022, sendo realizado o montante de R$ 1.258.762,00 
(Hum milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e 
dois reais), correspondente a 69,0% do orçamento anual, resultando 
saldo orçamentário de R$ 564.238,00(Quinhentos e sessenta e quatro 
mil, duzentos e trinta e oito reais). 

 
Na realização da despesa do 3º trimestre de 2022, parte do valor 

apropriado em despesas tributárias e contributivas, equivalente a R$ 
45.980,36 (Quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e trinta e 
seis centavos), representa a cota-parte do Cofecon, sendo que houve um 
repasse pela receita compartilhada no valor de R$ 45.767,79 (Quarenta 
e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove 
centavos), existindo no período um total a pagar ao Cofecon de R$ 
212,57 (duzentos e doze reais e cinquenta e sete centavos). 

 
 
Face ao exposto, recomendamos aos demais conselheiros a 

aprovação da Prestação de Contas relativa ao 3º trimestre do exercício 
de 2022, para posterior envio ao egrégio Conselho Federal de Economia 
para fins de análise. 
 
 

Curitiba, 25 de novembro de 2022. 
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