
Conselho Regional de Economia – 2ª. Região – São Paulo 

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 2023 

EXERCÍCIO DE 2022 

A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Economia da 2ª. Região 

– São Paulo para o exercício de 2023 (CTC – 2023 - CORECON-SP), formalizada pela 

Resolução nº 766/2023, no uso das atribuições conferidas pelo art. 57 do Regimento 

Interno do Corecon-SP e Seção II, art. 5º da Resolução COFECON nº 1841/2010, após 

análise da documentação colocada à sua disposição, recomenda aprovação com 

ressalvas das Contas do Exercício de 2022. Essa recomendação é feita pela Comissão 

de pleno acordo entre seus membros titulares e suplentes. 

O presente Parecer encontra-se fundamentado no exame dos demonstrativos 

contábeis que compõem a prestação de contas e seu confronto com amostras de 

documentação de suporte eleitas discricionariamente, em informações e 

esclarecimentos obtidos junto ao escritório de Contabilidade responsável pela 

escrituração e à gerência executiva do CORECON-SP, aliados ao exame físico de 

pastas dos processos administrativos de aquisição de bens e serviços. 

Relação da Documentação contábil disponibilizada até a conclusão destes exames: 

I. Balancete do Exercício (42 páginas); 

II. Balanço Financeiro (03 páginas); 

III. Balanço Orçamentário (03 páginas); 

IV. Balanço Patrimonial (02 páginas); 

V. Comparativo da Despesa Paga (09 páginas); 

VI. Comparativo da Receita (05 páginas); 

VII. Livro Razão (3.858 páginas). 

VIII. Notas Explicativas sobre Receitas (11 páginas); 

IX. Variações Patrimoniais (02 páginas); 



As demonstrações contábeis que compõem a prestação de contas estão 

subordinadas à Lei 4.320/64 e às Normas específicas que regem a escrituração de 

entidades do setor público que, no âmbito do Conselho Federal de Economia, se 

consubstancia no Manual de Procedimentos Contábeis e Financeiros Sistema 

COFECON/CORECONs estabelecido pela Resolução 1.841/2010 e, no âmbito 

contábil, pela NBC TSP 11, de 18/10/2018 e demais Normas Contábeis aplicáveis. A 

conformidade das demonstrações contábeis com tais normativos, será objeto de 

item específico deste Parecer (item 3). 

1. Abordagem preliminar – ressalvas e recomendações contidas no Parecer da 

Comissão de Tomada de Contas 2022, sobre o Exercício de 2021. 

Consta do introito do mencionado Parecer da Comissão de Tomada de Contas - 

2022 observação sobre ausência e/ou não localização de parte de documentação 

correlacionada com “disposições da Lei no. 8.666/93, de 21/06/93, (Lei de Licitações 

e Contratos) atualizada pela Lei no. 8.883, de 08/06/1994, e várias outras disposições 

permanentes”, a ser regularizada por parte dos agentes do CORECON-SP. Na 

sequência daquela exposição, sob o título “Fatores de afetaram a elaboração do 

atual parecer da Comissão de Tomada de Contas 2021(sic)”, foram apontadas 

deficiências sobre controles administrativos, (letras “c”, “d” e “e” do item 6) que, 

diante do julgamento de relevância que ensejou aqueles registros, justifica o 

concurso desta Comissão de Tomada de Contas – 2023 com o especial objetivo de 

constatar as ações saneadoras implementadas pela gestão deste CORECON-SP 

durante o exercício de 2022. 

Mediante devotada colaboração da gerência executiva nas diligências presenciais 

realizadas nas dependências do CORECON-SP nos dias 15 e 16/02/2023, foram 

apresentadas Pastas com os Processos Administrativos objeto dos apontamentos 

anteriormente formulados, com as respectivas regularizações implementadas. 



Primando pelo caráter sucinto que deve ser perseguido na elaboração dos Pareceres 

das Comissões de Tomada de Contas, a relação das Pastas com os processos 

regularizados serão reportados no Relatório da Gestão 2022, considerado como 

mais apropriado para o relato pormenorizado exigido.  

Isto posto, mediante especificada indicação feita pela gerência executiva, tem-se por 

saneados os apontamentos em questão. 

Julga-se pertinente e oportuno consignar que as Pastas contendo a autuação dos 

procedimentos administrativos revelam a implementação de louvável processo de 

melhoramento contínuo, merecendo o devido reconhecimento a todos os 

envolvidos, processo com o qual essa CTC 2023 pretende colaborar ativamente. 

2. Contexto de Análise deste Parecer – Prestação de Contas do Exercício 2022 

2.1. Balanço Orçamentário 

As Receitas Realizadas em 2022 atingiram o valor de R$ 11.017.368,55, 1,27% 

inferior à Previsão Inicial de R$ 11.159.500,00.  

As Despesas Empenhadas totalizaram R$ 8.836.488,39, ante a dotação orçamentária 

atualizada de R$ 10.967.659,00.  

2.2. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 

As Receitas de Contribuições ficaram 19% abaixo da previsão orçamentaria 

(R$ 7.305.697,98 de Receitas realizadas ante R$ 9.042.000,00 da Previsão 

Orçamentária). 

Cumpre assinalar, por oportuno, que o déficit apresentado na rubrica de “Receitas 

de Valores Mobiliários” (R$ 1.063.700,00) não procede, conquanto resultante da 

desconsideração do remanejamento desta dotação orçamentária para a rubrica 



“Remuneração de Dep. Banc. E Aplicações Financeiras”, aprovado pelo plenário 

deste CORECON-SP e formalizado pela Resolução 751/2022. Esse mesmo fato 

resulta, por conseguinte, no superavit de R$ 1.326.099,57 na rubrica “Remuneração 

de Dep. Banc. E Aplicações Financeiras”, na qual restou não contemplada a 

dotação remanejada. 

A ausência de dotação orçamentária para a rubrica “Receitas Imobiliárias”, onde 

realizada receita da ordem de R$ 36.000,00 (locativos do 20º andar da Rua Líbero 

Badaró), também influenciou os saldos apurados. 

Por outro lado, merece destaque o Superavit de R$ 1.390.646,10 apresentado na 

rubrica “Outras Receitas Correntes”, resultante das ações implementadas na 

recuperação de créditos da Dívida Ativa e Receitas Diversas. 

2.3. Comparativo da Despesa Orçada com a Empenhada  

As Despesas Orçamentárias Empenhadas totalizaram R$ 8.835.728,88, contra a 

dotação de R$ 10.856.009,00, resultado no saldo de R$ 2.020.280,12, ou seja, 19% 

inferior, concentrado na rubrica Pessoal e Encargos Sociais (21%), Juros e Encargos 

da Dívida (32%), Outras Despesas Correntes (18%), Tributárias e Contributivas (7%), 

Demais Despesas Correntes (42%) e Serviços Bancários (47%).  

 

Fonte: Balanço Orçamentário 

 

 (DOTAÇÃO 

ATUALIZADA) 

 DESPESAS 

EMPENHADAS 
 SALDO DOTAÇÃO PROPORÇÃO

(A) (B) (C) = (A-B) (D) = (C/A)

 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE  10.856.009,00R$  8.836.488,39R$     2.020.280,12R$     19%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.121.890,85R$     2.460.948,57R$     660.942,28R$        21%

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 87.311,00R$          59.630,18R$          27.680,82R$          32%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.994.782,15R$     4.072.134,47R$     922.647,68R$        18%

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.009.095,00R$     1.878.427,60R$     130.667,40R$        7%

DEMAIS DESPESAS CORRENTES 483.320,00R$        279.364,95R$        203.955,05R$        42%

SERVIÇOS BANCÁRIOS 159.610,00R$        85.223,11R$          74.386,89R$          47%

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 111.650,00R$        759,51R$                110.890,49R$        99%

RUBRICA



2.4. Balanço Patrimonial  

O Balanço Patrimonial do CORECON-SP encerrado em 31/12/2022 apurou o Ativo 

Total de R$ 45.270.677,94, variação positiva ante o Ativo Total de R$ 40.370.732,80 

do exercício de 2021. 

3. Recomendações  

Da mesma forma que concluiu a CTC-2022, a principal recomendação desta CTC-

2023 é a imediata contratação de empresa de auditoria especializada em 

contabilidade do setor público e submissão das demonstrações contábeis 

encerradas em 31/12/2022 ao crivo das análises técnicas cabíveis. Essa 

recomendação da CTC-2023 está fundamentada na constatação de 

desconformidades na elaboração das demonstrações contábeis que compõem a 

prestação de contas do exercício de 2022 que, a despeito de, em princípio, não 

representarem danos ao erário, comprometem a qualidade e exatidão das 

apurações e demonstrativos resultantes, dentre as quais pede-se vênia para 

exemplificar: 

a) Ausência de contabilização das Depreciações do Ativo Imobilizado; 

b) Ausência de contabilização das Amortizações inerentes aos bens intangíveis; 

c) Inobservância da imobilização de bens tangíveis e intangíveis previstos na 

legislação (bens duráveis - vida útil superior a 1 ano e com valor superior a 

3.000 Ufesp); 

d) Ausência de baixa de bens integrantes do Ativo Imobilizado; 

e) Classificações e contabilizações dúbias, de difícil intelecção para os usuários 

das informações contábeis; 

f) Elaboração de Notas Explicativas precárias e incompletas, em desacordo com 

as Normas Contábeis pertinentes; 

g) Inobservância dos preceitos ditados pela NBC TSP 11, de 18/10/2018. 



4. Conclusão  

Diante de todo o exposto, esta Comissão de Tomada de Contas -2023 recomenda 

aprovação com ressalvas das Contas do Exercício de 2022. 

 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2023. 

 

A Comissão de Tomada de Contas-2023 

 

Conselheiro José Marcos de Campos - Presidente 

 

Conselheiro Haroldo da Silva - Membro Titular 

 

Conselheiro Gil Marcos Clarindo dos Santos – Membro Titular 

 

Conselheiro Luiz Paulo Rosemberg – Membro Suplente 

 

Conselheiro Antonio José Correa do Prado – Membro Suplente 

 

Conselheiro Julio Manuel Pires – Membro Suplente 


