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Submetemos a apreciação, o processo da prestação de contas do exercício de 2018 

deste Departamento Regional, composto pelos demonstrativos contábeis que evidenciam o 

resultado obtido de acordo com as previsões orçamentárias elaboradas de forma a atender o 

desenvolvimento das atividades realizadas dentro de seus programas, obedecendo às 

instruções contidas no Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, em vigor. 

Para melhores esclarecimentos, destacamos alguns índices de modo a facilitar o 

entendimento das informações contábeis: 

 

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA: 
    

      

 

Disponibilidades Efetivas =    24.706.198,78  =     12,57  

 

Exigível Imediato 

 

     1.965.711,55  

   

2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA: 
    

      

 

Ativo Circulante =    30.276.826,97  =     10,08  

 

Passivo Circulante 

 

     3.004.432,31  

   

3) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 
    

      

 

Ativo Total =  116.362.145,84  =     38,73  

 

Passivo Total - Patrimônio Líq. 
 

     3.004.432,31  

   

No exame dos demonstrativos contábeis, observou-se o comportamento da Receita 

e Despesa, cuja previsão orçamentária foi de R$ 35.824.091,00 (trinta e cinco milhões, 

oitocentos e vinte e quatro mil e noventa e um reais), tendo arrecadado R$ 34.843.365,71 

(trinta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 

setenta e um centavos), enquanto que a realização de despesa em R$ 28.161.202,70 (vinte e 

oito milhões, cento e sessenta e um mil, duzentos e dois reais e setenta centavos), gerando um 

superávit orçamentário de R$ 6.682.163,01 (seis milhões seiscentos e oitenta e dois mil cento 

e sessenta e três reais e um centavo), não houve excessos orçamentários em suas rubricas, 

conforme demonstrado no Balanço Orçamentário PC – 3. 

O Patrimônio Líquido foi reduzido de R$ 113.517.703,58 (cento e treze milhões, 

quinhentos e dezessete mil, setecentos e três reais e cinquenta e oito centavos), para R$ 

113.357.713,53 (cento e treze milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e treze 
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reais e cinquenta e três centavos) devido à redução no superávit acumulado, ocasionado pela 

contabilização da depreciação acumulada de veículos, equipamentos e mobiliários, até 

31.12.17, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial Comparado PC- 6. 

O presente resultado demonstra que o Departamento Regional ao longo do 

exercício, manteve equilíbrio orçamentário e financeiro, superando as expectativas contrárias 

causadas pela situação econômica do país, conseguindo desenvolver suas atividades e 

tornando possível investimento para melhor atender ao público alvo. 

 

 

Toshimi Pereira Nishizawa 
Gerente de Contabilidade 
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