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Dispõe sobre o

anuidades referente
2019.

@
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oecrsÃo coREN/pR N" s2l20íB DE 06 DE NovEMBRo DE 20í8.

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR, no uso das

atribuiçÕes que lhe sâo conferidas pela Lei Federal no 5.905, de 12 de julho de 1973,

respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem, o seu Regimento lnterno,

e

CONSIDERANDO os artigos 4, 5 e 6 da Lei Federal no 12.514 de 28 de

outubro de 201 '1 
;

CONSIDERANDO o artigo 30 e § 20, da Resoluçáo Cofen no 43512012:

CONSIDERANDO o teor da Resolução Cofen no 49212015, que dispoe

sobre a remissão de créditos de anuidades para profissionais portadores de doenças

graves;

CONSIDERANDO o teor da Resolução Cofen no 580/2018, que atualiza o

Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais;

CONSIDERANDO o teor da Resolução Cofen no 589/201 8, onde fixa o valor

das anuidades, taxas e emolumentos para o exercício de 2019, devidas aos Conselhos

Regionais de Enfermagem pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas e dá outras

providências;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 22, inciso X, do Regimento lnterno

do Consefho Federal de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen no 42112012, que

autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar ResoluçÕes, DecisÕes e demais

instrumentos legais no âmbito da Autarquia;
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 4, inciso Xl do Regimento lnterno do

Coren/PR, onde dispõe sobre as competências de promover medidas administrativas de

lanÇamento e cobÍança das anuidades, multas, taxas e emolumentos;

CONSIDERANDO a Decisão Coren/PR n'

Orçamento para o exercício de 2019 do Coren/PR;

50/20'18, que aprova o

DECIDE:

Art. 1o. Fixar o valor das anuidades de Pessoas Físicas e Juridicas a serem

cobradas pelo Coren/PR, para o exercício de 2019, nos termos da Resolução Cofen no

589/20í 8. conforme descrito abaixo:

Pessoa Física

Enfermeiro - R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos);

Obstetriz - R$ 326,54 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos);

Técnico de Enfermagem - R$ 263,29 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e nove

centavos);

Pessoa Jurídica

Até R$ 50.000,00 de capital social - R$ 585,09 (quinhentos e oitenta e cinco reais e nove

centavos);
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CONSIDERANDO a deliberação da 618" Reunião Ordinária de Plenário, de

06 de novembro de 20't 8;

Auxiliar de Enfermagem - R$ 201,86 (duzentos e um reais e oitenta e seis centavos)
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Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 - R$ 1.170,20 (um mil, cento e setenta reais

e vinte centavos);

Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 - R$ 1.755,29 (um mil, setecentos e

cinquenta e cinco reais e vinte e vinte e nove centavos);

Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 - R$ 2.340,40 (dois mil, trezentos e

quarenta reais e quarenta centavos);

Acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 - R$ 2.925,48 (dois mil' novecentos e

vinte cinco reais e quarenta e oito centavos),

Acima de R$ 2.000.000,00 e ate R$ 10.000.000,00 - R$ 3.510,60 (três mil, quinhentos e

dez reais e sessenta centavos);

Acima de R$ 10.000.000,00 - R$ 4.680,77 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e

setenta e sete cêntavos).

Art. 20. As anuidades de Pessoas Fisicas e Jurídicas terão vencimento em 31

de março de 2019 e poderão ser recolhidas da seguinte forma:

ll - Sem desconto em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas' desde que a

última parcela e/ou vencimento não ultrapasse o exercício fiscal.

Parágrafo único - Caso o pagamento náo se.ia realizado ate 31 de março de

2019 ou se o parcelamento previsto no inciso ll do artigo 2'se iniciar após esta data, o

valor da anuidade será corrigido pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M'

calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e acrescido de multa de 2% (dois por
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I - Com 20% (vinte por cento) de desconto, para pagamento à vista, em cota única até

28 de Íevereiro de 20í 9;
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Art.30. Aos profissionais recém-inscritos será concedido o desconto de 30%

(trinta por cento) para Enfermeiro e Obstetriz, e 50% (cinquenta por cento) para Técnico

de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, no valor da primeira anuidade.

Considera-se recém-inscrito o profissional que pleiteou sua primeira inscrição

no sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Parágrafo único - O disposto no art.20 não se aplica aos profissionais recém-

inscritos.

Art.40. Quando a inscrição for solicitada após 31 de março de 2019 a anuidade

será cobrada proporcionalmente aos meses que restam para o fim do exercício fiscal.

Art. 5o. A anuidade referente a primeira inscrição profissional poderá ser

parcelada em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que a última

parcela e/ou vencimento náo ultrapasse o exercício fiscal.

Parágrafo único - O disposto no art. 40 não se aplica as taxas e emolumentos

referente a primeira inscrição.

Art.6o. Salvo negociação diversa com o Conselho Regional de Enfermagem,

o vencimento da primeira anuidade e das taxas e emolumentos referente a primeira

inscrição serão emitidas com vencimento para 5 dias da data do requerimento.

Art.7'. Quando o pedido de cancelamento de inscriçáo for protocolado até 31

de março de 201 9 o profissional ficará isento do pagamento da anuidade. Após esta data

o profissional deverá efetuar o pagamento proporcional aos meses transcorridos até a

data do requerimento.

Parágrafo único - O cancelamento de inscrição não isenta o profissional das

cento) e de juros 1% (um por cento) ao mês.
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responsabilidades e obrigações pecuniárias

Art.8". São rsentos do pagamento de anuidades os profissionais

| - portadores de inscrição remida;

ll - portadores de doença grave prevista em lnstruçáo Normativa da Secretaria

da Receita Federal do Brasil que estiver em vigor para lmposto de Renda. A doença deve

ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos

Estados, do DF e dos Municípios, o qual deverá indicar a data em que a enfermidade foi

contraída, não sendo possível, será considerada a data da emissão do laudo como a data

de início da doença, e no caso de doenças passíveis de controle informar o prazo de

validade do laudo.

lll - que tenham sido atingidos por calamidade pública oficialmente decretada

no local de moradia, ate 12 (doze) meses após a data da calamidade, mediante

comprovação efetiva dos danos sofridos e que atendam a qualquer um dos requisitos

abaixo:

a) recebido isenção do lmposto sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU,

em ezáo da calamidade pública;

b) autorizado a sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em

razão dos fatos motivadores da calamidade pública;

c) seja atestada por órgão ou entidade da Administração Pública a lesão a

bens do profissional em razão da situação calamitosa.

§ ío.A isenção prevista no inciso lll é restrita ao ano da concessão dos

benefícios listados nas alíneas'a','b' e'c'.

§ 2o. Se o profissional vítima de calamidade pÚblica ter efetuado o pagamento

da anuidade, assiste-lhe o direito de reembolso do valor da anuidade paga, desde que
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atenda um dos requisitos das alíneas 'a', 'b' e 'c' ou ter sido oficialmente decretada a

calamidade pública, ou a anuidade ser referente ao ano da calamidade pública.

§ 30. As isençóes previstas neste artigo não impedem a cobrança de debitos

dos exercícios anteriores.

Art.9o. Encaminha-se esta Decisáo para devida homologação pelo Plenário

do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. í O'. Esta decisáo entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos

passarão a vigorar a partir de 1o de janeiro de 20'19, revogando-se disposições em

contrário.

Curitiba, 06 novembro de 2018.

/W?erutzz-»
SIMdN E APARECIDA PÊRUZZO
Presidente

{0, ?,^ & /aa
VERA RITA DA MAIA
Secretária
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orÍclo N" 2938/2013 / GAB / PRES
PAD Cofen n" 1253D018

Brasília, 26 de novembro de 2018.

A Sua Seúoria a Seúora
Dra. Simone Aparecida Peruzzo
Presidente do Coren-PR

Seúora Presidente,

Em resposta ao Ofício Presidência n" 33712O18/Coren-PR, encaminhamos,

para conhecimento e providências, a Decisão Cofen n" 167DAI8, a qual homologa as

Decisões Coren-PR n"s 052 e05412018, que fixam, respectivamente, os valores das anuidades

para o exercício de2}l9,e os valores dos serviços prestados pelo Coren-PR no exercício de

2019.

Atenciosamente,

RAMALHO
l6

Vice-Presidente

Anexos: Decisão Cofen n" 167/2018.

{r,r,,,,t''t '; gn

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
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Homolosa as Decisôes Corcn'PR nos 052 e

OSqnaÉ, que fitam, respectivamente, os valores
das anoidadix pala o exercício de 2019, e os valores

a* vl'viç* iottados pelo Corcn'PR no exercício
de 2019.

oConselhoFederaldeEnferma8em-Cofen,representadoPo{s-eu
Presidente, "* "oni*to 

com o Primeiro'Secretiirio da Autarquia, no uso de suas atrlDulçoe§

i"s;i;;;siã"-"tdií.ãni.iid; n| Lei n" s.sos oe l2 
-de 

jülho de le?3, bem como pelo

[ãiú""ió"rriãÃãã, Ã;i;ü-u;, upõu"ào pela Resolução Õofen n" 42t, de I5 de fevereiro

de 2012;

DECI§ÃO COIIEN N" 016712018

CONSIDERANDO o§ termos da Decisão Cofen n" 2Ol2Ol8;

CONSIDERANDO a deliberação da 507" Reunião Ordinária do Plenário

do Cofen, o Parecer e§§íeCt§ n" 119/2018, beh como todos os documentos que constam

nó pÀ""jto Administrativo Cofen n" 1253/2018;

DECTDE:

art. lo Homologar as Decisões coren-PR n"s 0-52 e 054/2018,-que fixam,

resoecüvamente, os uuforãr dãi ríúiàuá"t para o exercício de 2019, e os valores dos serviços

pr"itudot pelo Coren-PR no exercício de 2019'

Art. 2o O Regional deverá dar publicidade
artigo anterior, observando os- princípios estabelecidos em

publicação ao Cofen.

às normas homologadas no
lei, encaminhando cóPia da

SCLN. Od. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa N-o-rte-- ErasÍlia - DF--- -' - ôÉÉ: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page : www-portalcofen' gov'br

wq
#s+4_

,f



COREN/PR
Fls n"

-1

i

ffi#ffien
2

conselho tederoi ae entêFmogem

orclsÃo coFEN N' 0167/201E

Art. 3" Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art.4o Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 26 de novembro de 2018.

RAMALHO MORATS
-PI N" U9466

LA
COREN.RJ N" 3I5I6

Vice-Presidente Primeiro-Secretário

SCLN. Qd. 304. Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - BrasÍlia - DF
CEP: 70.73S550 - Tel.: (61) 3329-5800

Home Page: www.porlalcofen.gov.br
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃo
Pubticado em: !2/12/2OL8 | Edicão: 238 | Secão: 1 | Página 147

Órgão: Entidades de FiscaLização do Exêrcicio das Profissões Liberais/Consetho Regionat de Enfermagem do Paraná

DECISÃO N'52, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre o pagamento das anuidades referente ao
exercício de 2019.

O Consetho RegionaL de Enfermagem do Paraná - CorenlPR, no uso das atribuições que lhe são

conferidas peLa Lei Federal no 5.905, de 12 de jutho de 1973, respeitando as normas do Conselho Federal

de Enfermagem, o seu Regimento lnterno, e

CONSIDERANDO os artigos 4, 5 e 6 da Lei Federal no ].2.51.4 de 28 de outubro de 2011:

CONSIDERANDO o artigo 30 e § 20, da Resotução Cofen n" 435/2012:

CONSIDERANDO o teor da Resotução Cofen no 492/2015, que dispõe sobre a remissão de
créditos de anuidades para profissionais portadores de doenças graves;

CONSIDERANDO o teor da Resotução Cofen no 58O/2O18, que atuatiza o Manual de
Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais;

CONSIDERANDO o teor da Resotução Cofen no 589/2OL8, onde fixa o valor das anuidades, taxas
e emolumentos para o exercício de 2O].9, devidas aos Conselhos Regionais de Enfermagem pe[as pessoas

físicas e jurídicas inscritas e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 22, inciso X, do Regimento lnterno do Consetho Federal
de Enfermagem, aprovado peLa Resolução Cofen no 427/2072, que autoriza o Conselho Federal de
Enfermagem baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4, inciso Xl do Regimento lnterno do CorenlPR, onde
dispóe sobre as competências de promover medidas administrativas de [ançamento e cobrança das
anuidades, muttas, taxas e emotumentos:

CONSIDERANDO a Decisão Coren/PR n' 5O/2O18, que aprova o Orçamento para o exercício de
2OL9 do Coren./PR:

CONSIDERANDO a deliberação da 618a Reunião Ordinária de Ptenário, de 06 de novembro de
2018. decide:

Art. 10, Fixar o valor das anuidades de Pessoas FÍsicas e Jurídicas a serem cobradas peto

Coren,/PR, para o exercício de 2O19, nos termos da Resolução Cofen n" 589/20!8, conforme descrito
abaixo:

Pessoa Física

Enfermeiro - RS 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos):

Obstetriz - R$ 326,54 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos);

Técnico de Enfermagem - R$ 263,29 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos);

Auxitiar de Enfermagem - R$ 201,86 (duzentos e um reais e oitenta e seis centavos).

Pessoa Jurídica

Até R$ 5O.OOO,OO de capital socia[ - R$ 585,09 (quinhentos e oitenta e cinco reais e nove

centavos):

Acima de R$ 5O.OOO,OO e até R$ 2OO.OOO,OO - R$ 1.17O,2O (um mi[, cento e setenta reais e
vinte centavos):

Acima de R$ 2OO.OOO,OO e até R$ 5OO.OOO,OO - R$ 1.755,29 (um mit, setecentos e cinquenta e
cinco reais e vinte e vinte e nove centavos);

Acima de R$ 5OO.OOO,OO e até R$ 1.OOO.OOO,OO - R$ 2.34O,4O (dois mil trezentos e quarenta

reais e quarenta centavos):

|-
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Acimâ de R$ 1.OOO.OOO,OO ê até RS 2.OOO.OOO,OO - R§ 2.925,48 (dois mi[. novecentos e

n? rêais e quârenta e oito centâvos):
\J- Acima de R$ 2.O0O.OOO,OO e até R$ 1O.OOO.OOO,OO - R$ 3.510,60 (três mi[, quinhentos

reais e sessenta centavos)

Acima de R$ 1o.ooo.ooo,oo - R$ 4.680,2 (quatro mi[. seiscentos ê oitenta reais e setenta e

sete centavos).

Art.2o. As anuidâdes de Pessoas Físicas e Juridicas terão vencimento em 31de março de 2019 ê
podêrão ser recolhidas da seguintê forma;

| - Com 20% (vinte por cento) de desconto, para pagamento à vista. em cota única ate 28 de
fevereiro de 2019i

ll - Sem desconto em ate 4 (quatro) parcetas mensais. iguais e sucessivas, desde que a última
parcêla e/ou vêncimênto não u[trapasse o exercicio fisca[.

Parágrafo único - Caso o pagamento não seja realizado até 31 de marÇo de 2019 ou se o
parcetamento previsto no inciso ll do artigo 2'se iniciar após esta data, o va[or da anuidade será corrigido
peto indice Gerat de Preços do Mercado - IGP-1.4. cal.cuLado peLa Fundação GetúLio Vargas - FGV e
acrescido de multa de 2% (dois por cento) e dejuros 1% (um por cento) ao mês,

Art. 3". Aos profissionais recém-inscritos será concedido o desconto de 30% (trinta por cento)
para Enfermeiro e Obstetriz, e 50% (cinquenta por cênto) para Técnico de Enfermagem e Auxiliar de
Enfermagem, no vator da primeira anuidade.

Considera-se recém-inscrito o profissionat que pteiteou sua primeira inscrição no sistema

Cofen./Consethos Regionais de Enfermagem.

Parágrafo único - O disposto no art. 20 não se aptica aos profissionais recém-inscritos.

Art. 40. Quando a inscrição for soticitada âpós 31 de março de 2OL9 a anuidade será cobrada
proporcionalmente aos meses que restam para o fim do exercício 6scal

Art.50. A anuidade referente a primeira inscriçáo profissionat poderá ser parcetada em atê 4
(quãtro) parcetas mensais, iguais e sucessivas, desde que a úttima parcela e/ou vencimento não

uttrapasse o exercicio fisca[.

Pãrágrafo único - O disposto no art.4" não se aplica as taxas e emotumentos referente a

primeira inscriçáo.

Art. 6o. Satvo negociação diversa com o Consetho Regionat de Enfermagem, o vencimento da
primeira anuidade e das taxas e emoLumentos referente a primeira inscrição seráo emitidas com
vencimento para 5 dias da data do requerimento.

Art.7'. Quando o pedido de cancelamento de inscrição for protocolado até 31de março de 2019

o profissional ficará isento do pagamento da anuidade. Após esta data o profissional deverá efetuar o
pagamento proporcionaI aos meses transcorridos atê a dâta do requerimênto.

Parágrafo único - O canceLamento de inscrição náo isenta o profissional das responsabiLidades e
obrigações pecuniárias.

Art. 8o. São isentos do pagâmênto de anuidades os profissionais:

I - portadores de inscriÇão remida:

ll - portadores de doença grave prevista em lnstruçáo Normativa da Secretaria da Receita

Federal do BrasiI quê estiver êm vigôr parâ lmposto de Renda. A doença deve ser comprovada mêdiântê
laudo pericial emitido por serviço médico oficiat dâ União, dos Estados, do DF e dos Municipios, o quat
deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraida, náo sendo possivet, será considerada a data da

emissáo do [ãudo como a datã de inÍcio da doença. e no caso de doenças passiveis de controte informar o
prazo de validade do [audo.

lll - que tenham sido atingidos por caLamidade públ.ica oficiaLmente decretada no [oca[ de
moradia. até 72 ldozd mesês após a data da calamidade, mediante comprovação efetiva dos danos

sofridos e que atendam a qualquer um dos requisitos abaixoi

a) recebido isenção do lmposto sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU. em razão da
cal.amidade púbtica;

/PR
o

7de _l



b) autorizado a sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em razão dos REN/PR
Fls. nomotivadores da catamidade púbtica;

c) seja atestada por órgão ou entidade da Administração Púbtica a [esão a bens do
em razão da situação catamitosa.

§ 1o. A isenção prevista no inciso lll é restrita ao ano da concessão dos benefícios listados nas
alíneas 'a', 'b'e'c'.

S 2o. Se o profissionaL vítima de catamidade púbLica ter efetuado o pagamento da anuidade,
assiste-lhe o direito de reembolso do va[or da anuidade paga, desde que atenda um dos requisitos das
alíneas 'a', 'b' e'c' ou ter sido oficialmente decretada a calamidade pública, ou a anuidade ser referente ao
ano da ca[amidade púbtica.

§ 3". As isenções previstas neste artigo não impedem a cobrança de débitos dos exercícios
anteriores.

Art. 90. Encaminha-se esta Decisão para devida homologação peto Ptenário do Consel.ho
FederaI de Enfermagem.

Art. 1O". Esta decisão entra em vigor na data de sua pubticação, e seus efeitos passarão a vigorar
a partir de 10 de janeiro de 2019, revogando-se disposições em contrário.

SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente do Conselho

VERA RITA DA MAIA
Secretária

Este conteúdo nãô substitui o pubticado na versão certificadâ.

t:
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NOTAS EXPLICATIVAS

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR) e uma Autarquia

Federal da Administração lndireta e foi criado pela Lei n" 5.905/73. Tem como

finalidade registrar e fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos de

enfermagem e enfermeiros, proporcionando à sociedade serviços profissionais de

qualidade, executados em obediência aos princípios legais, éticos e técnicos, além

de buscar a valorização da classe profissional.

A sede do Coren-PR está localizada em Curitiba, contando também com 3

(três) subseções, as quais ficam localizadas nos municípios de Maringá, Cascavel e

Londrina.

Os Conselhos Regionais de Enfermagem são fiscalizados pelo Conselho

Federal de Enfermagem - Cofen - e pelo Tribunal de Contas da União - TCU.

A principal fonte de arrecadação de recursos do Coren-PR é o recolhimento

de anuidades dos profissionais de enfermagem. Desta receita, um total de 25%

(vinte e cinco por cento) é repassado ao Cofen.

1. DEMONSTRAÇÕES CONTABETS

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas e

apresentadas em conformidade com a Lei n' 4.320164, a Resolução Cofen no

34012008, as Normas Brasileiras de Contabilidade Pública, o Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - B" Edição, e o Plano de Contas Aplicado

ao Setor Publico.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis,

contendo informaçÕes relevantes, complementares ou suplementares aos

demonstrativos.

Vale ressaltar que as demonstrações foram elaboradas em observância aos

Princípios de Contabilidade e seus valores estão expressos em reais.
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1.1 BALANÇO PATRTMONTAL

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição

de todo o patrimônio do Coren/PR, ou seja, seus bens, direitos e obrigaçÕes a curto

e longo pruzo.

Em 31/1212019 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

Tabela í - Visão Geral do Balanço Patrimonia!

Em reais R$

BALANÇO PATRTMONTAL AV - 2019

Ativo Circulante

Ativo Não Circulante

Totaldo Ativo
Passivo Circulante

Passivo Náo Circulante

Patrimônio Líquido

30,80%

69,20%

100%

1,570/o

0,07%

98,35%

Totaldo Passivo e Patrimônio Líquido 100%

Fonte: Setor Contábil, 2018 e 2019

Ressalta-se que devido a mudanças no plano de contas utilizado pelo sistema

Cofen/Coren no exercício de 2019, tendo em vista a adequação ao Plano de Contas

aplicado ao Setor Publico - PCASP, que buscou uma melhor padronização das

informações contábeis, o sistema contábil do Coren/PR (Siscont - da empresa

lmplanta) foi incapaz de gerar um Balanço Patrimonial Comparado entre 2019 e

2018, conforme informado por e-mail pelo suporte da empresa lmplanta e Anexo I às

notas explicativas. Porém isto não prejudica a comparação através da tabela 1

acrma

1.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto pelas disponibilidades de recursos dispostos

conforme a sua liquidez, ou seja, possuem sua disponibilidade imediata ou em até

12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios.

sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou

31t12t2019 31t',t2t2018 AH

21.201.304,38

47.633.007,38

17.927.417,63

41.777.589,27

18,26%

14,020/o

68.834.3í 1,76 59.705.006,90 15,29o/o

1.081.799,27

51.011,40

67.701.501,09

1.313.256,48

40.950,65

58.350.799,77

-17,620/,

24,57%

16,020/o

68.834.311,76 59.705.006,90 15,29o/o



ffiffiffiffi#mw&ry

coRqN/PR
FlsI norlry

consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente

para negociação; sejam realizáveis no curto prczo.

1.1.1.1Caixas e Equivalentes de Gaixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética do Ativo Circulante

é "Caixas e Equivalentes de Caixa". O seu saldo compreende o somatorio dos

valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos

com livre movimentação para aplicação nas operaçÕes da entidade e para os quais

não haja restrições para uso imediato.

O Coren-PR não possui valores em espécie, e possui duas contas bancárias,

sendo an'74.219-8, e a no 12156-8, ambas na agência Setor Público do Banco do

Brasil n" 3793-1, que atende somente a administração pública, sendo ela direta e

indireta.

A primeira conta bancária citada possui 3 (três) modalidades: Conta Corrente,

Conta Aplicação, e Fundos de lnvestimentos.

A segunda conta bancária citada, foi aberta no exercício de 2019 com o

intuito de receber o valor de transferências correntes feitas pelo Cofen ao Coren, de

acordo com Termo de Convênio PLATEC 001 12019 firmado.

Segue abaixo os saldos das contas nos exercícios de2019 e 2018:

Tabela 2 - Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa

Em reais R$

orsporuível AV - 2019

Total
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1,070/o

21,540/o

75,670/o

31t1212019 31t12t2018 AH

0,00%

-34,30%

20,53%

1 39. 500, 00

2.807.683,71

9.863.977,73

223.664,00

139.500,00

4.273.248,76

8.184.157,25

12.596.906,0í 3,49o/o13.034.825,44

1.1.'1.2 Créditos a Curto Prazo

1,720/o

Conta Corrente

Conta Aplicaçáo

Conta lnvestimento de Fundos - Diferenciado

Conta lnvestimento de Fundos - Absoluto

Conta Corrente - Convênio Frota

Conta lnvestimento de Fundos - Convênio Frota

100%
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A segunda conta apresentada é "Créditos a Curto Ptazo" que compreende os

valores relativos a créditos a receber oriundos das variações patrimoniais

aumentativas tributárias, equivalente a somatoria dos saldos de valores de

Anuidades do Exercício, seus encargos e correçÕes, e Taxas e Serviços

Administrativos lançados, porém ainda não recebidos, e que se tem a estimativa do

efetivo recebimento a curto pruzo.

Conforme o Memorando da Coordenação de Contas a Receber n' 001 12020,

página 375 desta Prestação de Contas, apresenta-se o total de contas a receber por

classificaçÕes da receita com posição de 3111212019, o qual foi utilizado pelo Setor

de Contabilidade para conciliação dos saldos destas contas no Ativo Circulante.

Tabela 3 - Créditos a Receber - Curto Prazo

Em reais R$

cnÉorros A REcEBER - cuRTo PRAzo AV - 2019

Anuidades a Receber - Pessoa Física

Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica

Juros e Multas de Anuidades

Taxas e Serviços Administrativos

Multas Eleitorais e de Processos Eticos

85,99%

0,11%

13,61Yo

0,27%

0,03%

Total 100%
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Tal [t/emorando apresenta os valores de Juros, Multas e Correção separados

por "Juros, l/ulta e CorreçÕes s/Anuidades Pessoa Física - Exercício 2019", "Juros,

tVlulta e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica - Exercício 2019" e "Juros, Multa e

Correção s/ Multas Eleitorais e de Processos Eticos - Exercício 2019", porém a

contabilização de ambos é realizada na conta de "1 .1.2.1.1.01.02 - Juros, Níulta,

Atual. Monet., Encargos", conforme demonstrado abaixo:

3'.1t12t2019 3'.|-112120'|-8 AH

10.610.844,66

13.329,81

1 .679.149,30

33.089,21

3.093,48

6.693.076,73

13.075,15

1.266.904,34

24.567,06

58,53%

1,950/o

32,54%

34,69%

í2.339.506,46 7.997.623,28 54,29o/o



t*rsff r-\q

Tabela 4 - Juros e Multas de Anuidades

JUROS E MULTAS DE ANUIDADES

Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física - Exercício 2019

Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa JurÍdica - ExercÍcio 2019

Juros, Multa e Correção s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício 2019

Em reais R$

31112t20',t9

1.676.702,83

2.157,77

288,70

Total Memorando Coord. Contas a Receber n" 001/2020 1.679.149,30

Conta Contábi!: 1.'1.2.1.1.01.02 - Juros, Multa, Atual. Monet., Encargos í.679.149,30
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR

Conforme a IPC - lnstruçÕes de Procedimentos Contábeis no 02, que trata do

Reconhecimento dos Créditos Tributários pelo Regime de Competência: "Para que o

patrimônio publico seja evidenciado adequadamente, é necessária a constituição de

um ajuste para refletir as prováve,is perdas de créditos tributários a receber,

classificados no ativo circulante, decorrentes da inadimplência dos contribuintes,

uma vez que fais fatos sáo recorrentes e interferem significativamente nos

processos de tomada de decisão na gestão das entidades públicas, podendo ser

estimados, com base no historico de recebimento.

A necessidade e a obrigação da constituição desfe ajuste esfão

fundamentadas nas NBC f SP e nos Princípios de Contabilidade, especialmente nos

Princípios da Oportunidade, Competência, e Prudência, conforme Resolução no

750/93 do Conselho Federal de Contabilidade. Portanto, o ajuste para perdas

prováveis de creditos tributários deve espelhar a realidade das entidades

tempestivamente, dentro do exercício de ocorrência do fato gerador, e a

contabilidade não pode restringir o registro de tal ajuste à execução orçamentária."

Para o cálculo do percentual para o reconhecimento de perdas estimadas dos

créditos a receber, foi utilizado como base a média de inadimplência dos últimos três

anos: 2017 (35,27o/o), 2018 (38,59%) e 2019 (44,08Yo), o que resultou em um

percentual de 39,31%. No entanto, optou-se por manter o percentual estimado em

2019, de 35%, tendo em vista a redução esperada do índice de inadimplência para o

exercício de 2020.
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Tabela 5 - Créditos Líquidos a receber - Curto Prazo

Em reais R$

cRÉorros A REcEBER - cuRTo PRAzo 31t12t2019

10.610.844,66

13.329,81
't .679. í 49,30

33.089,21

3.093,48

Saldo Final 12.339.506,46

lnadimplência 35%

de Perdas 4.318.827,26

Creditos Líquidos a Receber 8.020.679,20

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Com relação a conta sintética "Demais créditos e valores a curto ptazo", o seu

saldo compreende os valores a receber por demais transaçÕes realizáveis no curto

ptazo e é composto pelos valores a serem restituídos ao CoreniPR no montante de

R$ 14.105,43, conforme pode-se observar detalhadamente na planilha de

conciliações, ltem 07 desta Prestação de Contas, página 418, e também pelo valor

de R$ 26.188,21 da conta "Depósitos Judiciais" relativo ao deposito judicial recursal

originado de ação por danos morais, Autos 5071.483.17.2014.4047000/PR - Vera

Pereira, que está transitado em julgado.

Tabela 6 - Demais Créditos a Receber - Curto Prazo

Em reais R$

DEMAIS CRÉDIOS A RECEBER - CURTO PRAZO 31t',t2t2019

Anuidades a Receber - Pessoa Física

Anuidades a Receber - Pessoa JurÍdica

Juros e Multas de Anuidades

Taxas e Serviços Administrativos

Multas Eleitorais e de Processos Eticos

1.1.3.1.1 .99 - Adiantamentos Diversos Concedidos

1 .1 .3.5.1 .01 - Depositos Judiciais

14.105,43

26.188,21

Total 40.293,64

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.1.4 Estoques

Também compÕem o Ativo Circulante, a posição de itens de Almoxarifado,

I
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apresentado na conta "Estoques" que compreende o valor dos materiais destinados

ao consumo interno do Coren/PR, que está de acordo com o lnventário de

Almoxarifado apresentado pelo Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado, ltem 04

desta Prestação de Contas, página 339 este, que apresenta a quantidade real de

itens conforme contagem física realizada no final do exercício, e distribuído

conforme apresentado abaixo:

Tabela 7 - Almoxarifado

Em reais R$

ALMOXARIFADO 31t1212019

Copa e Cozinha

Material Elétrico e Eletrônico

Expediente

Gêneros Alimentaçáo

Materiais Gráficos

Materiais de Limpeza

Total 89.872,61
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Todas as movimentaçÕes são integradas entre os modulos Almoxarifado e

Contabilidade no Sistema lnformatizado utilizado pelo Coren/PR, e conferidas

mensalmente por meio de relatorios apresentados pela Coordenação de Patrimônio

e Almoxarifado.

Houve apenas uma diferença entre o sistema contábil e de almoxarifado,

conforme explicado no memorando do setor de almoxarifado no 00412019 (anexo ll),

de R$1,00. lsto se deve a um arredondamento no valor unitário de etiquetas

adesivas que foram adquiridas, sendo que, no sistema informatizado, mesmo

utilizando quatro casas decimais, não se atinge o valor que é de R$ 2.300,00.

1.1.1.5 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética "Variações patrimoniais diminutivas pagas

antecipadamente" o valor de R$ 15.633,49 compreende pagamentos cujos

benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no cutto pruzo e é relativo a

seguros de bens móveis e imoveis que será apropriado para despesa no proximo

3.531,69

5.448,03

28.269,23

4.165,46

43.884,55

4.573,66

J
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Conselho Reqional de Enfermagem do Paranã

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2020, encerra-se o Volume
llt do Processo Administrativo no 0812020, encerrando-se com esta folha de
no 602. Do que, para constar, lavrei, na qualidade de Secretária Executiva, o
presente termo.

LÍvia de Oliveira
Secretária Executiva

Coren@

Rua Prof. João Argemiro Loyola ns 74, Seminário, curitiba/PR - cEP: 80240-530
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