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Qual o valor das receitas constante do Balanço Financeiro 2016? R$
4.549.639.60
Qual o valor das receitas orçamentárias constante do Balanço
Financeiro 2016? R$ 3.574.370.71
Qual o valor das receitas extraorçamentárias constante do Balanço
Financeiro 2016? R$ 975.268,89
Qual o saldo disponível do exercício: R$ 542.383,40
Qual o valor das despesas constante do Balanço Financeiro 2016?
R$ 4.106.398,44;
Qual o valor das despesas orçamentárias constante do Balanço
Financeiro 2016? R$ 3.155.510,31;
Qual o valor das despesas extraorçamentárias constante do Balanço
Financeiro 2016? R$ 950.888,13;
Qual o valor disponível para o exercício seguinte constante do
Balanço Financeiro 2016? R$ 950.888,13;
Qual o valor total despendido com diárias para conselheiros em
2016? R$ 45.000,00;
Qual o valor com verbas de participação em sessão/reunião plenária
(jetons) para conselheiros em 2016? R$ 5.868,00;
Qual o valor com verba de representação para conselheiros em
2016? Não existia tal despesa em 2016;
Qual o valor com verba de ajuda de custo para conselheiros em
2016? Não existia tal despesa em 2016;
Valor com Festividades no exercício de 2016? R$ 103.537,00
Valor total com publicidade? R$ 11.980,05
Qual o valor unitário Maximo da anuidade definida para pessoa
juridica 2016? R$ 3.677,04;
Qual o valor unitário Minimo da anuidade definida para pessoa
juridica 2016? R$ 436,65;







Qual o valor unitário Maximo da anuidade definida para nível
superior dos profissionais pessoa física 2016? R$ 510,32;
Qual o valor unitário Maximo da anuidade definida para nível
técnicos dos profissionais pessoa física 2016? R$ 340,09;
Qual o valor unitário máximo atual diárias para conselheiros em
2016? R$ 650,00;
Qual o valor unitário com verbas de participação em sessão/reunião
plenária (jetons) para conselheiros em 2016? R$ 250,00;
Qual o valor com verba de representação para conselheiros em
2016? Não existia tal despesa em 2016;

Qual o valor total despendido com a função de fiscalização do exercício
profissional no exercício de 2016?
Por favor, coloque sua resposta aqui:
Para este cálculo, considerar exclusivamente as seguintes rúbricas:
I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; R$ 12.147,88;
II. Transporte dos fiscais R$ 9.600,00;
III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados
oficialmente em nome do Conselho R$ 8.346,83;
IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e
manutenção destes;
V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais,
quando em ato de orientação e fiscalização R$ 6.200,00;
VI. Capacitação profissional dos fiscais; Não ocorreu em 2016;
VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais.
Obs: Não considerar valor de aquisição/aluguel de imóveis e valor de
aquisição de automóveis.
Responder apenas com números inteiros, desprezando centavos e
decimais.

