
PREFEITURA DE CQRNÉLIO PRQCQPin
ESTADO DO PARANA
CNPJ: 76.331.941/0001-70

Ofício n.° 023/18 - DC Cornélío Procópio, 23 de abril de 2018.

Assunto: Prestação de Contas Municipal

Senhor Presidente,
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Recebido em;

carregado

Município de Cornéiio Procópio. CNPJ 76.331.941/0001-70, por seu
representante legal abaixo-assinado, vem por meio deste, encaminhar os
documentos abaixo, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar n° 101/00.

Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos
saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2017,
inclusive das aplicações financeiras conforme totalização
constante do Balanço Patrimonial.

Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em
que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na
tesouraria.

Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei
4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP,
estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo
sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos
correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do
Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos

emitidos em cada sistema.

Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o
exercício de 2017, em conjunto com os mesmos

demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal
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de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em
cada sistema.

Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária
publicados durante o exercício de 2017, em conjunto com
os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM
do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos
emitidos em cada sistema.

Cópia integral do processo de prestação de contas
enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto
deste tetatório.

Atenciosamente,

limo Senhor,
Helvécio Alves Badaró
Presidente da Câmara Municipal
Cornélio Procópio - PR
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