
 

 

 
RELATÓRIO CONTÁBIL CRP-DF Nº 04/2015 

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda 
CRC-DF Nº 485 

Assessoria Contábil e Financeira do CRP-DF 
 
DA: Assessoria Contábil e Financeira do CRP-DF 
       ATA Contabilidade e Auditoria Ltda 
 
A: Diretoria do CRP-DF 
        

ASSUNTO: 1ª Reformulação Orçamentária 
do CRP-DF – Exercício de 2015. 

 
 Apresentamos a Diretoria do CRP DF, a 1ª Reformulação 
Orçamentária, relativo ao exercício de 2015, conforme análise abaixo: 
 

1. Peças constitutivas da 1ª Reformulação Orçamentária: 
 
a) Quadro Geral de Reformulação; 
b) Demonstrativo Analítico da Receita e Despesa. 

 
2. Análise: 

 
 Houve um aumento no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e 

vinte mil reais), correspondente a 8,40% do valor previsto 
inicialmente, que passou de R$ 4.997.346,00,00 (quatro milhões, 
novecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais) 
para R$ 5.417.346,00 (cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil, 
trezentos e quarenta e seis reais). 

 
3. As rubricas de Receitas sofreram as seguintes alterações: 

 
a) Suplementação no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte 

mil reais), na rubrica de Receita de Capital – Salas.  
 
 

4. As rubricas de Despesas sofreram as seguintes alterações: 
 
a) Suplementação no valor de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e 

sete mil e quinhentos reais), na rubrica de Despesas de Pessoal e 
encargos; 

b) Suplementação no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
na rubrica de Despesas de benefícios a pessoal; 

c) Suplementação no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) na rubrica 
de Material de consumo e R$ 3.000,00 na rubrica Outros materiais 
de consumo; 

d) Suplementação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), na rubrica 



 

 

de Serviços de Terceiro - PF; 
e) Suplementação no valor de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e 

quinhentos reais), na rubrica de Serviços de Terceiro - PJ. 
f) Suplementação no valor de R$ 3.000,00 na rubrica de Impostos e 

taxas. 
g) Suplementação no valor de R$ 3.000,00 na rubrica contribuições. 
h) Suplementação no valor de R$ 10.000,00 na rubrica demais 

Serviços bancários. 
 
 

5. Justificativa da elaboração da 1ª Reformulação 
Orçamentária de 2015: 
 
a) Venda das salas no valor de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte 

mil reais). 
 

  
 Diante do exposto, encaminhamos à Diretoria, a 1ª Reformulação 
Orçamentária do CRP DF, para as devidas providências. 
 

 
 

Brasília, 30 de novembro de 2015. 
 
 

 
 
 

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda 
 CRC-DF Nº 485 

Assessoria Contábil e Financeira do CRP-DF 
Vilmar Augusto de Medeiros 

 
 


