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COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS 
 
 
 
 
  A Comissão da Tomada de Contas do CRF-PR, reunida em 

19/07/2018, apreciou 74 (setenta e quatro) contratos elaborados para as diversas 

atividades de prestação de serviços no Órgão, bem como avaliou os documentos 

comprobatórios referentes a todas às despesas realizadas, constando o volume de 

03 (três) pastas do mês de junho. Em análise ao demonstrativo da evolução da 

despesa e receita do primeiro semestre, foram apontados questionamentos no que 

tange ao percentual executado de determinadas despesas, as quais já atingiram 

mais de 50% do previsto para o exercício. Nesse sentido nos foi esclarecido: Em 

referência a conta Despesas com Pessoal Variável que atingiu 61,33% do previsto, 

considerando que neste período vários funcionários já usufruíram de férias, previsto 

em CLT. A conta Diária de Conselheiros, atingiu 51,17% do previsto, no entanto é 

uma despesa que não necessariamente ocorra todos mês, e sim conforme a 

participação de alguns conselheiros em eventos representando o CRF-PR ou em 

Reunião de Comissões. A conta Carteira, Cédulas e Materiais de Identificação 

Profissional, atingiu 70,03% do previsto, mas esta despesa ocorre uma vez o ano, 

considerando que estes materiais são adquiridos do Conselho Federal de Farmácia 

para suprir as demandas do exercício, ainda restando um saldo reserva caso ocorra 

algum imprevisto. A conta Serviços Bancários, atingiu o percentual de 84,18%, 

justificado pelo aumento da despesa com tarifa bancária considerando que no início 

do ano pela nova regra da Febraban, se determinou que todos os boletos devam ser 

registrados, conforme cronograma de valores. Sendo assim os boletos referente a 

débitos emitidos com convênio antigo eram no valor de R$ 1,84 (Um real e oitenta e 

quatro centavos), com a nova regra, passou a R$ 7,00, (Sete reais). A situação já 

está regularizada com um novo convênio, voltando o valor da taxa para R$ 1,84 (Um 

real e oitenta e quatro centavos). A conta Cota Parte CFF, atingiu 89,64% do 

previsto e a conta Honorários Advocatícios 64,53%, nos foi considerado que está 

sendo realizados estudos com a Diretoria e Gerência Financeira, a fim de viabilizar 
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uma futura reformulação orçamentária para atender a demanda até o final do 

exercício. Demais, verificamos que as contas se encontram dentro do planejamento 

realizado para o exercício. 

 Ao término entendemos que as dúvidas foram sanadas, compreendidas e que 

merecerão acompanhamento mensal desta comissão.  

 Por entender estar em perfeita ordem e de acordo com as disposições legais, 

os procedimentos foram aprovados por todos os membros presentes. 

 Desta forma é de parecer favorável e sem ressalvas a sua aprovação, nesta 

PLENÁRIA. 

 

 

Curitiba, 19 de julho de 2018. 
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Dr. José do Passos Neto 
Membro Efetivo 
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Dr. Fábio de Brito Moreira 
Membro Suplente 
 


