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Relatório – Prestação de contas das Chapas 

 

A Comissão de Consulta, em atenção ao Art. 22 do Regimento da Consulta que 

determina que “Os/As candidatos/as, para preservar a natureza de interesse 

público e o caráter de transparência desta consulta, deverão encaminhar 

declaração de origem dos recursos e gastos efetivos da campanha até cinco dias 

úteis após a apuração dos votos e encerramento do processo de consulta”, torna 

público o relatório sobre as prestações de contas das Chapas.  

Foi estabelecido o prazo do dia 05/04/2021 para que as Chapas encaminhassem 

a documentação. Essa solicitação visou possibilitar às chapas a apresentação 

de relatório sobre a movimentação financeira relativa à campanha e participação 

no processo de consulta apontando a origem e a aplicação dos recursos 

informados em suas prestações de contas. A Comissão de consulta recebeu a 

prestação de contas das chapas 33 e 21. A Chapa 55 não encaminhou a 

prestação de contas. 

A prestação de contas da Chapa 33 possui 168 páginas e apresenta os seguintes 

documentos: (1) Demonstração do Resultado do exercício de 04/01 a 

01/04/2021(Fls. 1); (2) Balancete contábil (Fls. 2); (3) Razão de conciliação (Fls. 

3 a 168) incluindo extratos bancários, comprovantes de depósitos e 

transferências bancárias, comprovantes de pagamentos. O relatório de 

prestação de contas aponta uma arrecadação (receita líquida) de R$ 70.864,90 

e atestam gastos de R$ 70.811,06. 

A prestação de contas da Chapa 21 possui uma página com a informação de 

que a fonte dos recursos foram doações de pessoas físicas e uma lista de 

despesas (serviços) que totalizam R$18.650,27. 

Manaus, 07 de abril de 2021. 
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