
 
 
 

Declaração do Contador 
 
 
A Assessoria de Contabilidade é responsável pelo registro de atos e 

fatos que modificam a situação patrimonial, financeira e orçamentária 

do CONRE-3ª Região, alinhada com a Diretoria, busca elaborar a 

proposta orçamentária para cada exercício, acompanha a execução 

orçamentária da receita e da despesa dando suporte à Diretoria para 

tomada de decisões, monitora as dotações das despesas para a 

emissão das Notas de Empenho e a elaboração de possíveis créditos 

adicionais suplementares, gera as Demonstrações Contábeis, 

elaborando os Balancetes mensais, o Balanço e a Prestação de Contas 

do Exercício. 

 
O escopo desta declaração leva em conta as demonstrações contábeis 

do Conselho Regional de Estatística – 3ª Região.   

 

As demonstrações contábeis do CONRE-3 foram elaboradas em 

observância a Lei n.º 4.320/1964, às Normas Brasileiras de 

Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBC TSP 16); Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), conforme 

orientações da Instrução Normativa TCU n.º 63/10 de 01/09/2010, da 

DN-TCU nº 170/2018, de 19/09/2018 e da Portaria TCU 369, de 

17/12/2018. 

 

As demonstrações apresentadas são: Balanço Patrimonial – evidencia 

os ativos e passivos do CONRE; Balanço Orçamentário – traz a 

informação do orçamento aprovado em confronto com sua execução; 

Balanço Financeiro e a Demonstração do Fluxo de Caixa – visam 

demonstrar o fluxo financeiro no período, ou seja, as entradas de 

recursos em confronto com as saídas e a Demonstração das Variações 

Patrimoniais, neste demonstrativo é apurado o resultado patrimonial 



do período, no confronto entre as variações patrimoniais aumentativas 

(receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas). 

 
 
Declaração 

 

Considerando que os normativos trazem orientações quanto aos 

procedimentos para a elaboração e apresentação do Relatório de 

Gestão e do processo de Prestação de Contas, considerando ainda que 

a documentação apresentada para registro está alinhada aos 

procedimentos internos de controles, declaro que os demonstrativos 

contábeis (Balanços Patrimonial, Financeiro e Orçamentário, 

Demonstrações das Variações Patrimoniais e do Fluxo de Caixa) 

refletem os seus aspectos mais relevantes, quanto à situação 

orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de 

Estatística  – 3ª Região. 
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