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EXTRATO - GE

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 315

Realizada no dia 26/03/2021, por meio de ambiente remoto, pelo aplicativo Google Meet, na sala criada
do CRMV-PR. 

 

28. APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRMV-PR E RELATÓRIO DE GESTÃO –
EXERCÍCIO 2020
Presentes na Sessão Plenária Lucas Vinícius Munhoz, Assessor Contábil comissionado e a Coordenadora
de Gabinete Executivo, Sra. Alessandra Baptista. Lucas passa a fazer a apresentação das informações
contábeis que integram a prestação de contas do exercício de 2020, da seguinte forma: a) Balanço
Patrimonial – Apresenta os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2020, com um superávit
financeiro no valor de R$ 10.771.642,59 (dez milhões, setecentos e setenta e um mil seiscentos e quarenta
e dois reais e cinquenta e nove centavos) na data do levantamento do balanço em 31 de dezembro de 2020;
b) Balanço Orçamentário – Demonstra as receitas estimadas no valor de R$ 10.802.600,00 (dez milhões,
oitocentos e dois mil e seiscentos reais) e as arrecadadas no valor de R$ 8.883.436,77 (oito milhões,
oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), bem como as
despesas fixadas no valor de R$ 10.802.600,00 (dez milhões, oitocentos e dois mil e seiscentos reais), e as
despesas empenhadas no valor de R$ 8.498.424,97 (oito milhões, quatrocentos e noventa e oito mil
quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), resultando em um superávit orçamentário no
valor de R$ 385.011,80 (trezentos e oitenta e cinco mil onze reais e oitenta centavos), em 31 de dezembro
de 2020; c) Balanço Financeiro – Demonstra os recursos obtidos e aplicados no valor de R$ 8.883.436,77
(oito milhões, oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos),
durante o exercício de 2020, com ênfase no saldo disponível no valor de R$ 5.991.601,69 (cinco milhões,
novecentos e noventa e um mil seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos), em 31 de dezembro de
2020; d) Demonstração das Variações Patrimoniais – Demonstra a apuração do superávit do exercício de
2020, no valor de R$ 1.614.445,90 (um milhão, seiscentos e quatorze mil quatrocentos e quarenta e cinco
reais e noventa centavos); e) Demonstração dos Fluxos de Caixa – Demonstra o acréscimo de R$
33.656,32 (trinta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) no Caixa e
Equivalentes de Caixa, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com o fluxo de caixa das
atividades das operações e das atividades de investimento. Na sequência Alessandra Baptista,
Coordenadora de Gabinete faz breve relato sobre o  Planejamento Organizacional e Desempenho
Operacional do CRMV-PR no exercício de 2020, abordando os principais itens da Prestação de Contas,
considerando a extensão do documento.  Informa que o relato é elaborado em formato integrado o que
implica dizer que as informações são prestadas por todas as áreas do Conselho e formatadas de acordo
com orientações propostas pelo TCU para os conselhos profissionais. O compilamento dos dados foi
realizado pela Assistente de Planejamento Estratégico. Esclarece que a Prestação de Contas ao CFMV e o
relatório de Gestão a ser enviado ao TCU – Tribunal de Contas da União, foram avaliados e aprovados
pela coordenadoria de gabinete, pela diretoria e está sendo submetido à análise e aprovação do plenário,
para que possamos dar andamento no processo. Na sequência, procedeu-se à leitura e foi colocado em
discussão o Parecer da Comissão de Tomada de Contas: “A Comissão de Tomada de Contas do CRMV-
PR, devidamente designada pela Portaria nº 21, de 24 de fevereiro de 2021, em reunião por meio de
ambiente remoto, pelo aplicativo Google Meet, na sala criada do CRMV-PR, no dia 26 de março de 2021,
procedeu à análise dos documentos comprobatórios referente às Demonstrações Contábeis e Financeiras
do CRMV-PR, relativos à Prestação de Contas do Exercício de 2020. A referida análise se deu pela
verificação dos documentos quanto aos aspectos formais, à correta apropriação e a conciliação das
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respectivas contas, conferência de valores dos documentos em relação aos lançamentos contábeis, bem
como das peças exigidas pela legislação e instruções normativas vigentes. Face às verificações efetuadas,
a Comissão de Tomada de Contas recomenda a aprovação da presente Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2020. Nestes termos, assinam o presente, relativas às contas dos Gestores, no período de
01/01/2020 a 31/12/2020”. Decisão: Aprovado por unanimidade pelos membros do Plenário o Parecer da
Comissão de Tomada de Contas, bem como a Prestação de Contas do exercício de 2020, nos aspectos de
desempenho operacional e orçamentário do CRMV-PR.
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