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Conselho Regional de Enfermagem do PaÍaná

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

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

Lívia de Oliveira
Secretária Executiva

Rua Prof. João Argemiro Loyola ne 74, Seminário, Curitiba/PR - CEP: 80240-530
Administrativo: (41)3301-8400 | Atendimento: (41)3301-8500 | www.corenpr.gov.br
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exercício.

A despesa com seguros possui sua apropriação mensal, calculada pro rata-

die, em conformidade com o princípio contábil da competência, e registrada em

contrapartida com a respectiva conta de resultado.

Tabela 8 - VPD Pagas Antecipadamente

Em reais R$

VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 31t12t20'.t9
Seguros Sura S/A. - Seguros de bens imóveis e móveis para o Coren/PR a apropriar em 2020.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da írota de veículos do Coren/PR a apropriar em 2020.

4.936,80

10.696,69

Total í5.633,49
Fonte: Setor de Contabilidade do R.

1.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de

realizaçâo apos doze meses da data das demonstrações contábeis.

',.1.2.14tivo Realizável a Longo Prazo

No Balanço Patrimonial, o Ativo Não Circulante compreende os valores

relativos a créditos a receber com vencimento apos 12 (doze) meses da data das

demonstrações, oriundos das variaçÕes patrimoniais aumentativas tributárias e é
composto, primeiramente, pela conta sintética "Ativo Realizável a Longo Prazo" que

se subdivide em "Créditos a Longo Prazo", "Demais Creditos e Valores a Longo

Prazo" e "lnvestimentos e Aplicações Têmporárias a Longo Ptazo".

1.1.2.1.1 Creditos a Longo Prazo

Por sua vez, "Créditos a Longo Prazo" se subdivide em "Créditos Tributários

a Receber" e "Dívida Ativa Tributária", o primeiro equivale ao montante de Anuidades

de Exercícios Anteriores não inscritos em dívida ativa, juros, multas e correçÕes,

porém a partir de julho de 2019, todo o valor contido na conta de "Créditos

Tributários a Receber" foi transferido para a conta de "Dívida Ativa Tributária",
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ficando a primeira com saldo final igual a zero. Os saldos foram conciliados com o

lilemorando da Coordenação de Contas a Receber n" 00112020.

A conta "Dívida Ativa Tributária" registra o montante a receber de dívida ativa

administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento) no valor de R$

46.808.984,11, bem como os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva

(processo de ajuizamento) no valor de R$ 3.355.452,34, conforme Memorando da

Coordenação de Dívida Ativa n" 001 12020.

cnÉotros A LoNGo PRAzo BALANCETE MEMORANDOS
Dívida Ativa Tributária 50.164.436,45 Setor de Dívida Ativa
Dívida Ativa Admin istrativa 46.808.984,1í 46.808.984,11
Dívida Ativa Executiva 3.355.452,34 3.355.452,34

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Registra-se o valor estimado de Perdas de Créditos a Receber a Longo

Prazo, sendo a mesma metodologia utilizada para a estimativa de perdas de curto

ptazo.

A metodologia de cálculo utilizada para a definição do percentual de

reconhecimento da perda estimada dos créditos a receber é a media de

recebimentos dos exercícios de 2017 (35,27%), 2018 (38,59%) e 2019 (44,08o/o),

com base no relatorio de inadimplência apresentado pela Coordenação de Dívida

Ativa em seu memorando n' 003/2020, sendo assim, estima-se o percentual de 35%

para ajustes de perdas de creditos a receber, tendo em vista também a estimativa de

redução da inadimplência para o exercício de 2020.

AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER - LP 2019
Dívida Ativa Tributária 50.164.436,45

Dívida Ativa Administrativa 46.808.984,í í

Dívida Ativa Executiva 3.355.452,34

Saldo final de dezembro - Créditos de Longo Prazo 50.164.436,45

Percentual Médio de inadimplência 3s%

Cálculo de ajuste de perdas 17.557.552.76

Créditos Líquidos a Receber 32.606.883,69

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.
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1.1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

.

Na conta de "Demais Créditos e Valores a Longo Prazo" o valor de R$

22.137,55 compreende os valores a receber por demais transaçÕes, com

vencimento no longo prazo, e também de empréstimos bancários consignados de

empregados relativos a exercícios anteriores descontados indevidamente pelo

Banco do Brasil em nossa conta corrente e que estão em regularizaçáo no Processo

Administrativo n"005 12019.

O valor de R$ 553,75, refere-se a tributos pagos a maior ou indevidamente,

pendentes de compensação e/ou restituição.

As composiçÕes detalhadas podem ser analisadas na planilha de conciliação,

Item 07, página 418, desta Prestação de Contas.

DEMAIS CREDITOS E VALORES A LP 2019
1.2.1 .2.1.01 .99 - Adiantamentos Diversos Concedidos 22.137,55

1.2.1 .2.1 .O2.O2 - Outros Tributos a Compensar 553,75

TOTAL 22.69í,30
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.2.1.3 Creditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento

A conta de "Creditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento" registra

os lançamentos decorrentes de acordos trabalhistas ou pagamentos indevidos em

folha de pagamento, que foram devidamente apurados por meio de processo

administrativo. O valor desta conta e de R$ 695.779,73, e sua composição pode ser

melhor visualizada através dos arquivos de conciliação, na página 433.

1.1.2.1.4 lnvestimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de "lnvestimentos e AplicaçÕes Temporárias a Longo Ptazo" se refere

a AçÕes de TelecomunicaçÕes no valor de R$ 371,00 e de Títulos de Empresas

Estatais no valor de R$ 4.905,89, os quais estão sendo apurados no Processo

Administrativo n' 08812016, que está em trâmite.

O primeiro é relativo à aquisição de um aparelho celular Ericsson DH668
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S.204124559 que não consta registrado no patrimônio do Coren/PR, e quanto ao

segundo valor, se refere a açÕes da antiga empresa TELEPAR, o qualjá foi apurado

junto ao Banco do Brasil, e confirmado sua veracidade.

A finalização dos tramites deste processo está em andamento junto ao banco,

e posteriormente será encaminhado para apreciação e decisão do Plenário do

Coren/PR.

Fonte: Setor de lidade do Coren/PR

1.1 .2.2 lmobilizado e Intangível

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o "lmobilizado", que compreende

os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das

atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de

operaçÕes que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

É composto por bens moveis e imoveis do Coren/PR, sendo suas

movimentações (ingressos, baixas e depreciações) registradas no modulo de

Patrimônio e integradas automaticamente para o modulo de Contabilidade do

Sistema I nformatizado.

O terceiro grupo de contas é o "lntangível" que compreende os direitos que

tenham por objeto bens incorporeos destinados a manutenção da entidade ou

exercidos com essa finalidade.

Sendo assim, apresenta-se abaixo os valores do lnventário de Patrimônio

comparados com os valores escriturados na Contabilidade:

PATRIMONIO
CODIGO DA

CONTA
coNTA coNrÁetL BALANCETE

2019
INVENTARIO

1.2.3 lmobilizado 16.0í9.841,30 1 6.019.841 ,29
1.2.3.1 Bens Móveis 1 .8í 6.071 ,59 1.816.071,58
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de ComunicaÇão 6.600,50 6.600,50
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamentos de Dados 229.823,58 229.823,58
1.23110301 Aparelhos e Utensílios domésticos 67.614,05 67.614,05

TNVESTTMENTOS E APLICAçÕeS reUpOnÁRleS R lp 2019
1.2.1 .3.1.01.01 - Ações de TelecomunicaÇões 371,00

1.2.1 .3.1 .01 .02 - TÍtulos de Empresas Estatais 4.905.89
TOTAL 5.276,89
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1.2.3.1.1.03.02 IV nas e Utensílios de Escritório 178

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Os relatorios sintéticos e analíticos de composição do Patrimônio podem ser

consultados no ltem 03, página 272, ou por meio do arquivo eletrônico, ltem 13

desta Prestação de Contas, que totaliza "lnventário de Bens [Vlóveis" R$

1.816.071,59, "lnventário de Bens lmóveis" no valor de R$ 14.203.769,71 e

lntangível no valor de R$ 107.678,07.

Como observado na planilha acima, houve uma diferença de R$ 0,01 (um

centavo) na totalidade do imobilizado, se comparado o inventário patrimonial e o
balancete. lsso se deve a um arredondamento no sistema informatizado patrimonial,

pois foi adquirido mais de um veículo em apenas uma nota fiscal, e ao colocar o

valor unitário, não foi possível realizar o arredondamento.

Em 2019 houve a incorporação de veículos no patrimônio do Coren-PR,

adquiridos com recursos de termo de convênio firmado com o Cofen, no valor de R$

526.000,00. Alem disso, houve o pagamento da segunda parcela do terreno

adquirido, no valor de R$ 1.200.000,00 e aquisição de nova subseção de Londrina

no valor de R$1.750.000,00.

1 .1 .2.3 Depreciações e Amortizações

O montante de depreciação acumulada do período e de R$ 1.842.945,53,

sendo R$ 534.763,34 relativo à depreciação de bens móveis, R$ 1.290.380,26 de

imoveis e R$ 17.801,93 relativo à amortização de softwares e licenças, os quais

estão apresentados nas RelaçÕes Sintéticas de DepreciaçÕes, Bens Moveis e

lmóveis, páginas 333, 334 e 338.

1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 463.881,75 463.881,75
1.2.3.1.1.O4.02 ColeÇões e Materiais biblioqráficos 12.906,04 12.906,04
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos de Audio, Vídeo e Fotografia 23.676,36 23.676,36
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição 7.820,00 7.820,00
í.2 3.1.1.05.0í Veículos em Geral 1.620,00 1.620.00
1.2.3.1.1.05.02 Veículos de Tração [t/lecânica 823.770,11 823.770,10
1.2.3.2 Bens lmóveis 14.203.769,7',l 14.203.769,71
1 .2.3.2.1.01 .01 .01 Edifícios 11.683.398,16 11.683.398,16
1.2.3.2.1.06 Bens imoveis em andamento 2.400.000,00 2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01
1.2.4.1

lnstalações e Reformas
Softwares

120.371,55
125.480,00

120.371,55
125.480,00

1.2.4.1.1.01 Softwares e Aquisição de Licenças 125.480,00 125.480,00

1
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DEPREcTAÇÃo acuruuLADA 2019

Conta Contábil 1.2.3.8.1.01 - C) Depreciação Acumulada - Bens Moveis 534.763,34
Conta Contábil 1.2.3.8.1.02 - C) Depreciação Acumulada - Bens lmóveis 1.290.380,26

Conta Contábn 1.2.4.8.1 .01 - (-) Amortização Acumulada - Softwares 17.801,93

TOTAL 1.842.945,53
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Sendo o valor líquido de Bens Moveis o valor de R$ 1.281.308,24, de Bens

lmoveis R$ 12.913.389,45 e de lntangível R$ 107 .678,07 .

Todos os registros de lançamentos de depreciação são automáticos e

integrados entre os modulos de Patrimônio e Contabilidade, em contrapartida com a

conta de despesa correspondente a cada conta do Ativo, com seus cálculos

realizados de acordo com a NBC T 16.9 - Depreciação, Amortizaçâo e Exaustão, e

conferidos por meio de relatórios mensais apresentados pela Coordenação de

Patrimônio e Almoxarifado.

1 .1 .3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigaçÕes conhecidas e estimadas que

atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou

esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente

para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto pruzo; sejam

valores de terceiros ou retençÕes em nome deles, quando a entidade do setor

publico for fiel depositaria, independentemente do ptazo de exigibilidade.

1.1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a

curto prazo

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintetica

"ObrigaçÕes trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar" que possui seus

saldos conciliados com os relatórios mensais disponibilizados pela Coordenação de

Gestão de Pessoas, conforme detalhado a seguir.
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2.1.1.4.1.O1.02 - INSS a Pagar 86.426,33
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a Pagar 53.957,31

TOTAL 140.383,64
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR

Os saldos acima referem-se a tributos com competência de dezembro, porém

com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em janeiro

de 2020.

1.1.3.2 Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é "Fornecedores e contas a pagar a

curto ptazo" no montante de R$ 32.626,43, valor que integra o saldo de Restos a

Pagar Processados para o exercício de 2020 e que possui seu detalhamento no

Item 07, página 446 desta Prestação de Contas.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2019
2.1 .3.1.1.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar 18.729,68
2.1 .3.1 .1 .02.02 - Jetons e Auxílios Representacão a Paqar 13.785,00
2.1 .3.1 .1.03.01 - Contas Não Financiadas a Pagar 111.75

TOTAL 32.626,43
Fonte: SetoÍ de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.3.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo

A conta de "Obrigações Fiscais a Curto Prazo" se refere a obrigaçÕes fiscais

com a união, referente a PIS/PASEP a recolher e COSIRF, o saldo da conta e de R$

11.377 ,13, e têm a seguinte composição:

OBRTGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2019

PIS/PASEP a recolher 11.300,24

COSIRF - cód 6190 - RetenÇão na fonte 76,89

TOTAL 't1.377,13
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.
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1.1.3.4 Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de "ObrigaçÕes de Repartição a Outros Entes" (Cota parte Cofen) se

refere a cota parte de 25o/o sobre receitas de depositos judiciais do último trimestre

de 2019 no valor de R$ 10.878,33, repassado em janeiro de 2020 ao Conselho

Federal.

Fonte: de ilidade do Coren/PR

1.1.3.5 Provisões a curto prazo

Compreende os passivos de prazo ou valores incertos, com probabilidade de

ocorrerem a curto pruzo.

Desde de 2018, a Coordenação de Contabilidade recebe da Coordenação de

Gestão de Pessoas uma tabela mensal com a composição de proventos de férias,

13' salário e encargos para apropriação. Esta tabela pode ser consultada no anexo

lll destas Notas Explicativas.

pROvIsÕeS A cURTo PRAzo 20í9
2.1 .7 .9.1.99.01 .0í - Provisão para Décimo Terceiro Salário 112.67

2.1 .7.9.1.99.01 .02 - Provisão para Férias 390.823,12

2.1 .7.9.1.99.01 .03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 45.636,05

2.1 .7.9.1.99.01 .04 - Provisão Encargos s/ Férias 223.944,04

TOTAL 660.515,88
Fonte. Setor de Contabilidade do Coren/PR

A apropriação das provisões referentes a folha de pagamento - férias e

décimo terceiro, é realizada mensalmente com base em uma tabela repassada pelo

setor de gestão de pessoas. O saldo de provisão para décimo terceiro foi

praticamente esgotado no exercício de 2019, devido ao pagamento da segunda

parcela no fim do ano. Já as provisÕes de férias ficaram com um saldo não utilizado

para 2020, e que será complementado no decorrer do exercício para suprir a

estimativa anual.

oenrceÇoEs DE REpARTtÇÃo A oUTROS ENTES 2019
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte Cofen 10.878,33

TOTAL 10.878,33
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1.1.3.5 Demais Obrigações a curto prazo

A conta "Demais ObrigaçÕes a Curto Prazo" apresenta o valor total de R$

226.017,86, detalhado da seguinte forma:

DEMATS OAnTCAÇOES A CURTO PRAZO 2019
vALoRES nesltuívers 221.232,54
ourRAS oanrceçôes A cuRTo pRAzo 4.785,32

!.IQEI!!ZÂÇÕES E RESTITUIçÕTS A PAGAR

lndenizações e Restituições Diversas do Exerc. 4.169,67
lndenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores 615,65

TOTAL 226.017,86
Fonte: Setor de bilidade do Coren/PR.

Os "Valores Restituíveis" compreendem o somatório dos tributos pessoa física

e jurídica a recolher, bem como as consignaçÕes como o plano de saúde dos

funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e

d ispênd ios extraorçamentá rios.

O grupo "Outras ObrigaçÕes a Curto Prazo" é composto de restituições de

Anuidades do Exercício no valor de R$ 4.169,67 e de Exercícios Anteriores no valor

de R$ 615,65 pagas pelo inscrito ao Coren/PR a maior ou em duplicidade.

1.1.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas

que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo

circulante.

1.1.4.1 Demais Obrigações a longo prazo

O grupo "Demais ObrigaçÕes a longo prazo" possui apenas a conta contábil

"Depósitos de terceiros" no valor de R$ 51 .011,40, que se refere a depositos

ocorridos na conta corrente não identificados durante os exercícios de 2015 a 2019

e que ainda estão pendentes de identificação. Em sua grande maioria os depositos



í.oe.rFnt
Fl.s

v q
t

I

t*rsn@
j
I
t-

não identificados se referem a depósitos judiciais de processos de execução fiscal,

porém a identificação é lenta pois demanda uma consulta manual em cada

processo.

Como há diversos casos de depositos em nossa conta corrente, sem garantia

que sejam especificadamente de processos judiciais, estes registros permanecem

nessa conta contábil, conforme o PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor

Publico, até que se possa identificar com precisão de qual inscrito, de qual processo

judicial ou outra situação a qual se refere, e posteriormente lança-lo em conta

correspondente ao recebimento do ativo, Anuidades a receber, Dívida Ativa ou outra.

Sobre estes valores também é repassado cota de 25% ao Cofen.

1 .1 .5 PATRIN/ÔNIO LíQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R$ 67.701.501,09,

composto da seguinte forma.

plrRrruôruro líeuroo 2019
Superávit do Exercício Corrente 9.350.701,32

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 38.844.611,46

Ajustes de Exercícios Anteriores 19.506.188,31

TOTAL 67.701.501,09
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR

O Superávit Patrimonial do exercício foi de R$ 9.350.701,32, conforme

também pode ser verificado na Demonstração das VariaçÕes Patrimoniais, ltem 02,

página 208.

O valor de R$ 38.844.611,46 refere-se a Superávits acumulados de exercícios

anteriores.

E quanto ao valor de R$ 19.506.188,31 apresentado na conta "Ajustes de

Exercícios Anteriores" é relativo aos ajustes necessários desde o exercício de 2015,

nas contas de Creditos a Receber, quando se iniciou os trabalhos de

acompanhamento, conferência, integração e conciliação dos valores relativos a

Receitas do Coren/PR, conforme orientação da Junta lnterventora realizada no

Coren/PR no ano de 2014.
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1.2 DEuousrnaçÃo DE FLUxo DE cAtxA

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa (método direto) evidencia a origem e a
aplicação de recursos em três grupos: operacional, de investimentos e de

financiamentos.

Para anâlise da Demonstração do Fluxo de Caixa deve-se considerar o

montante de receitas efetivamente recebidas e despesas efetivamente paqas.

1.2.1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais compreende o recebimento de

todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do orgão deduzidas do

pagamento de todas as despesas operacionais do período, o qual totalizou o valor

líquido de R$ 4.079.128,58, conforme abaixo.

Em reais R$

ATIVIDADES OPERACIONAIS 31t12t2019
Receitas Correntes

Outros lngressos

Total

Despesas Pagas

Outros Desembolsos

23.769.086,44

1.836.841,80

25.605.929,24

19.410.174,71

2.116.624,95
Total 21.526.799,66
FLUXO DE CAIXA IDO ATIVIDADES OPERAClONAlS 4.079.128,58

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.2.1.1 lngressos

As receitas correntes totalizaram R$ 23.769.086,44 e referem-se basicamente

à 4 (quatro) categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - Anuidades Pessoa Física e Jurídica - no valor de R$

19.939.220,85 - São todas as receitas provenientes da cobrança das anuidades,

que é a principal fonte de recursos do Coren-PR. Seu registro é realizado pelo valor

integral e a parcela de 25o/o corêspondente a cota parte Cofen tem seu registro em

conta de despesa, por meio de emissão de empenho;
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2. Receitas Patrimoniais - Rendimentos de AplicaçÕes Financeiras - no valor de R$

738.609,93 - São as receitas decorrentes de todos os rendimentos na modalidade

de aplicação Fundos de lnvestimentos do Banco do Brasil no exercício de 2019.

3. Receitas de Serviços - referente emissão de Taxas e Emolumentos no valor de R$

2.293.996,32 - São todas as receitas decorrentes da cobrança de taxas pela

prestação de serviços ao inscritos, como por exemplo Taxa de lnscrição Definitiva,

Taxa de lnscrição Remida e Taxa de Emissão de Carteiras.

4. Transferências Correntes - receita decorrente de termo de convênio firmado com

o Cofen, para aquisição de nova frota para o Coren-PR, no valor de R$ 671.614,22.

5. Outras Receitas Correntes no valor de R$ 125.645,12 - São todas as receitas

arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima, sendo

que deste montante:

- R$ 13.916,13 relativo MultasAdministrativas, contratuais e Judiciais;

- R$ 3.164,58 relativo a honorários de advogados dos processos de execução fiscal;

- R$ 405,14 de custas de cobrança relativo a custas de execuçÕes fiscais pagas

antecipadamente pelo Coren-PR e pagas pelo inscrito em negociações ou nos

depositos judiciais;

- R$ 31.439,94 de Receitas Não ldentificadas;

- R$ 76.719,33 de demais valores que entraram na conta do Regional de devoluçÕes

de despesas não realizadas classificadas como Outras Receitas - Ressalta-se que

esse valor não entra como base de cálculo de Cota Cofen, devido sua origem.

Os Outros lngressos no valor de R$ 1.836.841,80 se referem a retençÕes dos

tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, de natureza

extraorçamentária e que são realizadas no momento do pagamento dos Empenhos,

os quais podem ser analisados nos relatorios do anexo lV destas Notas Explicativas.

3.2.1.2 Desembolsos

Credito Empenhado Liquidado Pago é o montante de desembolsos realizados

por meio de todos os Empenhos e Liquidações no exercício de 2019, este valor (R$

19.410.174,71), somado aos desembolsos das atividades de investimento

(R$3.641 .209,15), apresentados na Demonstração do Fluxo de Caixa está

G I
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compatível com o montante de R$ 23.051.383,86 apresentado na ultima página,

coluna Empenhos Pagos, da listagem eletrônica e Empenhos, ltem 12, desta

Prestação de Contas.

Os Outros Desembolsos no valor de RS 2.166.624,95 refere-se ao

recolhimento dos tributos de terceiros, de natureza extraorçamentária que são pagos

basicamente à Receita Federal, Ministério da Previdência e Prefeituras do Paraná

(no caso dos lmpostos Sobre Serviços - ISS) no valor de R$ 1.804.773,07, bem

como também os pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de 2018 no

valor de R$ 77.713,27 e Restos a Pagar Processados de 2018 no valor de R$

284.139,61.

3.2.2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de lnvestimento apresentou em 2019 apenas

o pagamento de despesas de capital no valor de R$ 3.G41.209,15, que resultou no

dispêndio financeiro no mesmo valor.

3.2.3 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa

das Atividades de Financiamento.

3.2.4 GERAÇÃO LÍQUtDA DE CATXA E EQUTVALENTES DE CATXA

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional deduzido do deficit do Fluxo de

Caixa de lnvestimentos totaliza o valor positivo de R$ 437.919,43, que corresponde

ao resultado financeiro superavitário decorrente das variaçÕes das disponibilidades

em caixa e equivalentes de caixa do Coren-PR no exercício de 2019:

GERAÇÃO LíQUIDA DE CAIXA 2019
Caixa e equivalente de caixa inicial 12.596.906,0í

Caixa e equivalente de caixa final 13.034.825,44

RESULTADo FtNANcEtRo supenevtrÁnto 437.919,43
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.
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1.3 BALANÇo oRÇAMErurÁnto

O Balanço Orçamentário é a demonstração contábil que deve ser elaborada

pela Administração Pública na qual discrimina o saldo das contas de receitas e

despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os

efetivamente executados.

Para análise do Balanço Orçame ntário deve-se considerar o montante de

receitas efetivamente recebidas e de despesas empenhadas. independentemente de

sua liouidacão ou paqamento.

1.3.1 RECETTAS ORÇAMENTARTAS

As receitas orçamentárias totalizaram R$ 23.769.086,44 e referem-se

basicamente a 5 (cinco) categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - Anuidades Pessoa Física e Jurídica - no valor de R$

19.939.220,85 - São todas as receitas provenientes da cobrança das Anuidades,

principal fonte de recursos do Coren/PR. Seu registro é realizado pelo valor integral

e a parcela de 25o/o correspondente a Cota Parte Cofen tem seu registro em conta

de despesa, por intermédio de emissão de Empenho;

2. Receitas Patrimoniais - Rendimentos de AplicaçÕes Financeiras - no valor de R$

738.609,93 - São as receitas decorrentes de todos os rendimentos na modalidade

de aplicação Fundos de lnvestimentos do Banco do Brasil de todo o período de

2019.

3. Receitas de Serviços - referente emissão de Taxas e Emolumentos no valor de R$

2.293.996,32 - São todas as receitas decorrentes da cobrança de taxas pela

prestação de serviços ao inscritos, como por exemplo Taxa de lnscrição Definitiva,

Taxa de lnscrição Remida e Taxa de Emissão de Carteiras.

4. Transferências Correntes - referente a recebimento de transferência do Conselho

Federal de Enfermagem no valor de R$ 671.614,22, devido a termo de convênio

firmado.

5. Outras Receitas Correntes no valor de R$ 125.645,12 - São todas as receitas
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arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima, sendo

que deste montante:

- R$ 13.916,13 relativo [\íultasAdministrativas, Contratuais e Judiciais;

- R$ 3.164,58 relativo a honorários de advogados dos processos de execução fiscal;

- R$ 405,14 de custas de cobrança relativo a custas de execuçÕes fiscais pagas

antecipadamente pelo Coren-PR e pagas pelo inscrito em negociações ou nos

depositos judiciais;

- R$ 31 .439,94 de Receitas Não ldentificadas;

- R$ 76.719,33 de demais valores que entraram na conta do Regional de devoluçÕes

de despesas não realizadas classificadas como Outras Receitas - Ressalta-se que

esse valor não entra como base de cálculo de Cota Cofen, devido sua origem.

1 .3.2 DESPESAS ORÇAMENTARTAS

Na análise do Balanço Orçamentário consideram-se as despesas

orçamentárias, sendo elas apresentadas de forma sintética no demonstrativo:

1. O grupo de despesas com "Pessoal e Encargos", o valorde R$ 8.100.094,68, se

refere ao montante de empenhos com folha de pagamento, benefícios como vale

transporte, auxílio creche, e encargos patronais como lnstituto Nacional do Seguro

Social - INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Programa de

lntegração Social - PlS.

2. "Juros de Encargos da Dívida", o valor de R$ 62.526,28, se refere ao montante

empenhado de encargos do Refis Cofen conforme Termo de Confissão e Promessa

de Pagamento de Dívida firmado em dezembro de 2017.

3. Aconta de "Outras Despesas Correntes" no valorde R$ 11.685.014,15, se refere

a todos os Empenhos relativos a Diárias, tMaterial de Consumo, Serviços de

Terceiros Pessoa Física, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Obrigações

Tributárias e Contributivas, Sentenças Judiciais, e lndenizaçÕes e Restituições.

4. O valor no grupo de "lnvestimentos" de R$ 3.944.082,59 equivale ao montante de

Empenho com Despesas de Capital, destaca-se nesse item a aquisição de terreno

para ampliação da Sede do Coren/PR localizada em Curitiba, sendo que o
pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.200.000,00 ocorreu no exercício de
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2018 e a segunda parcela ocorreu em janeiro de 2019 e a aquisição da nova

subseção de Londrina no valor de R$ 1.750.000,00.

5. Reserva de Contingência no valor de R$ 1.897.368,00 sendo o montante de

reserva orçamentária prevista na Lei n" 101, de 4 de maio de 2000, cuja finalidade é

o atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos,

sendo que no ano de 2019 não houve necessidade de sua utilização.

Todas as contas analíticas que estruturam o Balanço Orçamentário também

podem ser confrontadas e evidenciadas nos Demonstrativos "Comparativo da

Despesa Empenhada" e "comparativo da Receita", ltem 02, páginas 2s6 e 2s2

desta Prestação de Contas.

O Sistema lnformatizado utilizado não permite a emissão de Balanços nas

contas analíticas.

1 .3.3 RESULTADO ORÇA|VENTARtO

O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre o valor total das

receitas arrecadadas e das despesas empenhadas no exercício.

O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário o déficit

de R$ 28.631,26, pois as despesas empenhadas superaram a receita realizada. No

entanto, isso não é um problema, tendo em vista que houve um superávit financeiro

no exercício de 2018 e este foi utilizado para compor o saldo da dotação atualizada

no exercício de 2019.

RESULTADo oRÇAMErurÁRlo
Receita Arrecadada (Líquida das Deduções) 23.769.086,44

Despesa Realizada (Empenhada) 23.797.717,70

RESU LTADo onÇeruerurÁnro (28.631,26)
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

A receita apresentada de R$ 23.769.086,44 e líquida das deduçÕes que

totalizaram RS 1.592.476,28, como se pode observar no demonstrativo Balancete,

no grupo 6.2.1.3 - Receita Realizada, página 194.

Quanto à despesa executada de R$ 23.797.717,70, está deduzido o montante

de anulações de empenhos, como pode-se observar na última página da Listagem
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Eletrônica de Empenhos,

demonstrado a seguir:

Item 12, desta prestação de contas e conforme

DESPESAS
Despesas Empenhadas 25.187.490,71

Despesas Anuladas 1.389.773,01

DESPESA EXECUTADA 23.797.7',17,70
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Pode-se verificar no "Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não

Processados" e no "Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e

Não Processados Liquidados", páginas 242 e 243, no Balanço Orçamentário que

restou somente o valor de R$ 2.719,21 a pagar de Restos Processados de 2018,

relativo a solicitaçÕes de restituiçÕes de anuidades.

1.4 BALANÇO FTNANCETRO

O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre entradas e

saídas de recursos financeiros da Autarquia.

Para análise do Balanço Financeiro deve-se considerar todas as entradas de

recursos financeiros, o montante de despesas orçamentárias, e outros valores

orçamentárias e extraorçamentárias.

No demonstrativo pode-se observar as duas colunas de ingressos e

dispêndios orçamentários, na sequencia os valores extraorçamentários, e por último

os saldos iniciais e finais das contas bancárias.

1.4.1 INGRESSOS FINANCEIROS

Na parte dos lngressos Financeiros, o Balanço Financeiro apresenta as

mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas no

Item 1.3.1 destas Notas Explicativas, que totalizam R$ 23.769.086,44, líquido dos

descontos das Anuidades.

Na segunda página do Balanço, nos lngressos, constam as retençÕes de

tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores que são de
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natureza extraorçamentárias e realizadas no momento do pagamento das

liquidaçÕes, com seus efetivos recolhimentos aos orgãos competentes feitos em um

segundo momento conforme as datas de vencimentos de suas guias de

recolhimento.

Sendo assim, exercício de 2019 as retençÕes de tributos de terceiros

efetuadas totalizaram R$ 1 .707.752,32 e outros ingressos extraorçamentários no

valorde R$ 129.089,48, chagando a um montante de R$ 1.836.841,80 de lngressos

Extraorçamentários, como iá detalhado no ltem " 1.2.1.1 lnqressos" destas Notas

ExplicatiVAS

Os valores relativos à inscrição de Restos a Pagar também possuem natureza

extraorçamentária e tambem aparecem na coluna lngressos Financeiros.

As lnscriçÕes em Restos a Pagar Processados de 2019, R$ 197.254,70 e Não

Processados de 2019, R$ 549.079,14 totalizaram R$ 746.333,84 os quais terão seus

pagamentos efetuados no início do exercício de 2020.

1 .4.2 DISPÊruOIOS FINANCEIROS

Nos Dispêndios Financeiros, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas

contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R$ 23.797 .717,70.

Na segunda página do Balanço, constam o recolhimento das retençÕes de tributos

de terceiros no valor de R$ 1.620.488,07 e tambem houve outros dispêndios

extraorçamentários no valor de R$ 134.285,00, totalizando R$ 1.754.773,07,

2.1.2 Desembolsos" destas N

Os valores relativos a pagamento de Restos a Pagar também possuem

natureza extraorçamentária e também aparecem na coluna Dispêndios Financeiros.

No exercício de 2019 houve o pagamento de Restos a Pagar Processados de

2018 no valor de R$ 284.138,61 e de Restos a Pagar Não Processados de 2018 no

valor de R$ 77.713,27, totalizando R$ 361.851,88.

Por ultimo apresenta-se os saldos em espécie do exercício Anterior R$

12.596.906,01 na coluna lngressos, e o saldo que migrará para o exercício seguinte

R$ 13.034.825,44 na coluna de Dispêndios.

As duas colunas lngressos e Dispêndios totalizaram R$ 38.975.356,30.

F'ls^ Jto
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1.s DEMorusrnaçoEs DAS vantaÇÕEs pATRtMoNtAts

A Demonstração das VariaçÕes Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as

alterações verificadas no patrimônio da Autarquia resultantes ou independentes da

execução orçamentária e indicar o resultado patrimonial do exercício.

Para análise da DemonstraçÕes das VariaçÕes Patrimoniais deve-se

considerar o princípio da competência, ou seja, o reqistro das receitas e das

despesas simu nte quando se correlacionarem. entemente de

recebimento ou paqamento.

1 .5. 1 VARTAÇÔES pATRtrvloNtAtS AUMENTATTVAS

No exercício de 2019, o montante de VariaçÕes Patrimoniais Aumentativas foi

de R$ 44.769.940,69, que corresponde aos lançamentos de todas as apropriações

de receitas:

1. "ContribuiçÕes" no valor de R$ 37.717.951,98 São todas as receitas

provenientes da cobrança das Anuidades, principal fonte de recursos do Coren/PR.

Seu registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25o/o correspondente a

Cota Parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por intermédio de emissão

de Empenho;

2. "Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos" valor de R$ 2.371.268,06 -
São todas as receitas decorrentes da cobrança de Taxas e Emolumentos pela

prestação de serviços ao inscritos, como por exemplo Taxa de lnscrição Definitiva,

Taxa de lnscrição Remida e Taxa de Emissão de Carteiras.

3. "VariaçÕes Patrimoniais Aumentativas Financeiras" no valor de R$ 1 .910.336 ,64 -
São as receitas decorrentes de todos os rendimentos na modalidade de aplicação

Fundos de lnvestimentos do Banco do Brasil de todo o período de 2019 alem de

valores de juros e encargos de mora e variaçÕes monetárias e cambiais.

4. "Transferências e Delegações Recebidas" no valor de R$ 671.688,70, sendo o

valor de R$ 671.614,22 recebido devido a termo de convênio firmado com o Cofen, e

R$ 74,48 independentes de execução orçamentária, decorrente de devolução de
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valor de TED realizado.

5. "Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos" no valor de R$

36,45 - referente a inventário de almoxarifado realizado, no qual foi descoberto um

item a mais no estoque.

6. "Outras Variações Patrimoniais Aumentativas" no valor de R$ 2.098.658,86 - São

todas as receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas

acima, sendo Receitas de Dívida Ativa, custas de cobrança relativo a custas de

execuçÕes fiscais pagas antecipadamente pelo Coren/PR e pagas pelo inscrito em

negociações ou nos depositos judiciais e honorários de advogados dos processos

de execução fiscal, além do valor de reversão de ajuste de perdas.

1 .5.2 VARrAÇÔES PATRttMON lAtS DtMt N UTTVAS

O montante das VariaçÕes Patrimoniais Diminutivas foi de R$ 35.419.239,30,

que corresponde a todas as despesas apropriadas no período:

1. O grupo de despesas com "Pessoal e Encargos", o valorde R$ 8.179.643,27,se

refere ao montante de empenhos com folha de pagamento, benefícios como vale

transporte, auxílio creche, e encargos patronais como lnstituto Nacional do Seguro

Social - INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Programa de

lntegração Social - PlS.

2. "Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo", o valor de R$ 4.444.951,65,

se refere ao montante Diárias, It/laterial de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa

Física, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, e despesas com depreciações de

bens móveis e imoveis no período.

3. "VariaçÕes Patrimoniais Diminutivas Financeiras" o valor de R$ 153.106,07 é

referente encargos do Refis Cofen conforme Termo de Confissão e Promessa de

Pagamento de Dívida firmado em dezembro de 2017 e de despesas judiciais do

período.

4. A conta de "Transferências e DelegaçÕes Concedidas" no valor de R$

5.572.734,04, se refere ao repasse de cota parte Cofen sobre todas as Receitas

arrecadadas no exercício de 2019.

5. A conta de "Desvalorização e Perda de Ativos e lncorporação de Passivos" no
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valor de R$ 11.317.994,84 se refere a:

- Desincorporação de Dívida Ativa Tributária - referente prescriçÕes de Anuidades

conforme despacho do Juiz, no montante de R$ 6.363.413,93;

- Desincorporação de Créditos a Receber - referente a cancelamentos de Anuidades

e Taxas de Serviços no valor de R$ 4.925.076,97;

- Desincorporação de lmobilizado - no valor de R$ 29.503,94 devido a processo de

doação de bens.

6. A conta "Tributárias" no valor de R$ 28.610,42 se refere a despesas com

ObrigaçÕes Tributárias e Contributivas.

7. O valor no grupo de "Outras VariaçÕes Patrimoniais Diminutivas" de R$

5.722.199,01 equivale a despesas com lndenizaçÕes e Restituições de Anuidades

pagas pelos inscritos a maior ou em duplicidade, e VariaçÕes Patrimoniais

Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos, como despesas de

exercícios anteriores e cancelamentos de títulos de exercícios anteriores, além de

valores de constituição de provisÕes.

O sistema informatizado utilizado não emite Demonstração das Variações

Patrimoniais em formato analítico de apresentação das contas.

O resultado patrimonial, que corresponde ao valor total de variaçÕes

aumentativas deduzidas do valor total das variaçÕes diminutivas foi de R$

9.350.701,39 superavitário, ou seja, as variações aumentativas foram maiores que

as diminutivas.

Este resultado é apresentado tambem no Balanço Patrimonial, e incorporado

no Patrimônio Líquido.

1.6 RESUMO DOS RESULTADOS NO EXERCíCIO DE 2O1g

Apresentamos abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no exercício de

RESULTADOS 20í9
Resultado Patrimonial 9.350.701,32

Geração de Caixa 437.919,43
Resultado Orçamentário (28.631,26\

2019
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Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Resultado Patrimonia! se refere ao valor de VariaçÕes Patrimoniais

Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, é

apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no

Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial;

Geração de Caixa - se refere ao total de lngressos deduzido do total de

dispêndios, é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;

Resultado Orçamentário - se refere ao montante da Receita Realizada

deduzida do montante de Despesas Empenhadas, é apurado no Balanço

Orçamentário.

Superávit Financeiro - se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo

Financeiro, é apurado no Balanço Patrimonial.

2. OUTRAS CONSTDERAÇOES

2.í CONCTLTAÇOES

Apresenta-se nas páginas 377 a 417 as conciliaçÕes bancárias, bem como as

conciliaçÕes realizadas em planilhas de dados das demais contas patrimoniais do

Balanço, nas páginas 418 a 495.

Todos os documentos de conciliações estão dispostos na ordem de contas

que se encontram apresentadas no Balancete de Verificação.

As conciliações das demais contas patrimoniais possuem sua composição de

saldos com posição em 3111212019, e suas conciliaçÕes são realizadas

mensalmente pelo Setor de Contabilidade.

A base para conciliação das contas são os relatorios fornecidos pelos demais

Departamentos e Coordenadorias e os processos administrativos em andamento no

Regional.

2.2 ORÇAMENTO 2019

lsuperávit Financeirq I rz.oas.rt,zzl
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O Orçamento do Coren/PR compreende o valor inicial de R$ 25.074.906,70

para receitas e despesas, devidamente homologado pelo Conselho Federal

conforme a Decisão Cofen n" 021412018, apresentados no ltem 08, página 406.

Porem houve aumento das despesas para R$ 37.223 .211,12 devido utilização

do Superávit Financeiro no valor de R$ 11.476.690,20 para abertura de créditos

adicionais e reformulação utilizando a receita do termo de convênio com Cofen no

valor de R$671 .614,22, conforme Decisão Coren/PR n" 014t2019 homologada pela

Decisão Cofen n' 068/2019.

Apresenta-se no ltem 08, nas páginas 532 a 581 desta Prestação de Contas,

as 12 (doze) transposições orçamentárias para cobrir as despesas insuficientemente

dotadas com as DecisÕes de Reunião de Plenário do Coren/PR que as aprovaram:

ttÚmeno DATA ROP DATA ROP oecrsÃo
08t01t2019 622' 15tO1t2019 01512019

29t01t2019 623" 12tO2t2019 013/2019

003/201 I 14t02t2019 625' 25103t2019 018t2019

004t2019 20t02t2019 625" 25t03t2019 019/20í 9

005/201 9 28105t2019 630' 24t06t2019 034t2019

006/201 9 10t07 t2019 639 21t11t2019 o57t2019

0o7t2019 23t08t2019 639' 21t11t2019 059/201 9

008/2019 27t09t2019 639' 21111t2019 058/201 I
009/2019 17t10t2019 639" 21t11t2019 060/201 9

010/2019 11t12t2019 644 051o2t2020 004t2020

011t2019 16t12t2019 644 05to2t2020 005t2020

012t2019 19t12t2019 644 05to2t2020 00612020

O orçamento e suas transposiçÕes não estão contidos nas peças exigidas na

Resolução Cofen 50412016 que trata da Prestação de Contas, mas optou-se por

incluir como uma peça visando não haver questionamentos ou dúvidas. A partir do

exercício de 2019 encaminha-se as transposiçÕes orçamentárias tempestivamente

para ciência do Cofen.

Apresenta-se o "Quadro Geral de TransposiçÕes, ReformulaçÕes e

Contingenciamentos Orçamentários" nas páginas 515 a 518.

2.3 ANUIDADES E DESCONTOS

001/2019

002t2019
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Apresenta-se no ltem 09, copia da Decisão Coren/PR no 5212018 e da

Decisão Cofen n' 016712018, páginas 582 a 593, onde consta homologação dos

valores de Anuidades praticados no exercício de 2019, bem como a devida

homologação do Federal para com o Regional para a prática do desconto de 2Oo/o

para pagamentos da Anuidade até 28 de fevereiro de 2019.

Em 2019, o montante destes descontos foi de R$ 1.592.476,28 e registrado

como Dedução de Receita.

Nos Demonstrativos Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo

da Receita e Demonstração do Fluxo de Caixa, o valor de Receita Corrente é

apresentado líquido desta Dedução:

Fonte: Setor de Contabilidade do

O Sistema lnformatizado utilizado não emite demonstrativos em escala de

contas analíticas, por isso na Prestação de Contas, todos os demonstrativos

apresentam o valor de receitas já liquido da dedução: Rg 23.769.086,44.

Porém, pode-se observar e evidenciar o registro desta dedução no grupo

6.2.1.3 - (-) DeduçÕes da Receita Orçamentária (grupo de DeduçÕes da Receita

Orçamentária) no Balancete de verificação.

No Demonstrativo Variações Patrimoniais, tambem aparece a receita

patrimonial já liquida desta dedução:

DEDUÇÃO DA RECEITA - DVP
4.2.4.0.1.01 - Receita de Anuidades 39.310.428,26

4.2.4.1 .1 .02.01 - C) Dedução da Receita 1.592.476,28

4.2.4 - Contribuições de lnteresse das Categorias Profissionais 37.717.951,98
Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Encaminha-se nas páginas 153 a 230 o Balancete antes do Encerramento do

Exercício a fim de facilítar o entendimento destes registros e valores, visto que são

oeouÇÃo DA RECEITA
Receita Bruta 25.361 .562,72
(-) Dedução da Receita 1.592.476,28

Receita Corrente 23.769.086,44

contas que ficam com saldo igual a zero após a Íinalização do Encerramento do
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Exercício no Sistema lnformatizado

2.4 MoNTANTE DE coNTAS A REcEBER E oívloa ATtvA

O montante total de contas a receber, curto e longo ptazo, incluindo dívida

ativa se encontra disponível em formato eletrônico, no ltem 13, é equivalente a R$

62.503.942,91.

Cada setor responsável apurou o que desse montante se refere a curto prazo,

longo ptazo, e o que se refere a dívida ativa (administrativa e executiva),

apresentando seus totalizadores via lvlemorando Coordenação de Contas a Receber

n" 00112020 e Ít/emorando Coordenação de Dívida Ativa n' 003/2020:

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Todas as movimentações de receitas são integradas via arquivos xmlentre os

Sistemas lnformatizados de Arrecadação e Contabilidade.

2.5 GRUPO 7 E 8 DO PLANO DE CONTAS

Em 2019 houve a continuidade da utilização dos grupos 7 e 8 do plano de

contas, bem como a integração com o modulo contábil de todos os contratos do

Coren/PR inseridos no modulo "Compras e Contratos" do Sistema lnformatizado

lmplanta lnformática, para fins de controle das obrigaçÕes contratuais.

TOTAL CONTAS A RECEBER COREN/PR BALANGETE MEMORANDOS
E RELATORIOS

Créditos a CuÉo Prazo - Coord. de Contas a Receber 12.339.506,46 12.339.506,46
Anuidades pessoa física a receber 10.610.844,66 10.610.844,66
Taxas e serv iços Administrativos 33.089,21 33.089,21
Juros e multas de anuidades 1.679.í49,30 í.679.149,30
Anuidades pessoa jurídica a receber 13.229,81 13.329,8 í
lVlultas Eleitorais e de Processos Eticos 3.093,48 3.093,48
Dívida Ativa Tributária - Coord. de Dívida Ativa 50.164.436,45 50.164.436,45
Dívida Ativa Administrativa 46.808.984,11 46.808.984,11
Dívida Ativa Executiva 3.355.452,34 3.355.452.34

TOTAL 62.503.942,91 62.503.942,91
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2.0 ExpLtcaÇÕes especirtcAs pARA o pAREcER DA coNTRoLADoRtA

GERAL

Para o preenchimento da tabela CONCILIAçÃO OOS SALDOS CONTABEIS

- oRÇAMENTARIO / VARIAÇÃO Oo Parecer da Controladoria-Geral, apresenta-se

no anexo V destas Notas Explicativas o relatorio "Comparativo da Despesa

Liquidada", a fim analisar os valores de despesas na fase da liquidação.

Também deve-se considerar os saldos finais do Balancete de Verificação Sem

os Lançamentos de Encerramento, apresentado na página 152 desta Prestação de

Contas.

oRÇANTENTÁRto vARrAÇÃo LANCAMENToS NIANUAtS(I) CONSOLIDADO

A'ilVO

BALANCf,TE
SALDO INTCIAL

(a)

DESPESA
LIQUIDADA

(b)

Rf,CEITA
REALIZADA

íc)
ATIMf NTATIVA

(d)
DIMINTITIVA

(e)
DÉBTo

(f)
CREDITO

íe)

SALDO =
(a+tÊd+f)-

(c+&s)

BENs MóvEls
I .319.944.07 585.1 69. r 5 0,00 0,00 89.041 ,63 0.00 0.00 I .816.071.59 I .8 16.07 I ,59

BENS IMÓ\,EIS
l1.238.689.7 r 2.965.080,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 14.203.769.71 14.203.769.71

oivloeettve
-CP 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
oÍvtDe.atlv,t
-LP 39.784.293,58 0,00 l .325.789. I 0 7.264.352.44 6.363 4r3.93 t3.706.634,79 2.90t .641.33 s0.164.436.45 s0.164.436.45
ESTOQUE
(CIRCULANTE) 71.t57 .48 r 20.850.44 0,00 36,45 102.t71.76 0.00 0.00 89.872.6t 89.872,61

CIRCULANTE)

ESTOQUE
(NÀo

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL R§ 52.4 r 4.081.84 3.671.099,86 1.325.789,1 0 7.264.388,89 6.554.621,32 | 3.706.63.r.79 2.901.611,33 66.274.150J,6 66.274.15036

coNCrLrAÇÀo Dos sAl,Dos coNTÁBEts - oRÇAMENTÁnro I vanraçÀo

2.6.1 BENS ]VIOVEIS

Coluna despesa liquidada - Total R$ 585.169,15 sendo que deste:

- R$ 9.350,00 - equivale ao montante de despesas de capital de Bens Móveis, conta

orçamentária "6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 Moveis e Utensílios" liquidada no

período de 0110112019 a 3111212019, conforme "Comparativo da Despesa

Liquidada";

- R$ 526.000,00 - equivale ao montante de despesas de capital de Bens Móveis,

conta orçamentária "6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Automoveis e Outros Veículos"

0,00

BALANCETE
SII,NÔ FÍNAI,
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liquidada no período de 0110112019 a 3111212019, conforme "Comparativo da

Despesa Liquidada";

- R$ 49.819,15 - equivale ao montante de despesas de capital de Bens [\íóveis,

conta orçamentária "6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de informática"

liquidada no período de 0110112019 a 3111212019, conforme "Comparativo da

Despesa Liquidada";

Coluna Variação Diminutiva - Total R$ 89.041,63:

- R$ 89.041,63 - Baixa de bens patrimoniais diversos devido a Processo de Doação.

2.6.2 BENS IMOVEIS

Coluna despesa liquidada - Total R$ 2.965.080,00, sendo que deste:

- R$ 2.950.000,00 - equivale ao montante de despesas de capital de Bens lmóveis,

conta orçamentária "6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 Edifícios" e a conta
"6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Terrenos" liquidada no período de 01t01t2019 a

31 11212019, conforme "Comparativo da Despesa Liquidada";

- R$ 15.080,00 - equivale ao montante de despesas de capital de Bens lmóveis,

conta orçamentária "6.2.2.1.1.02.44.90.051.03 - lnstalaçÕes" liquidada no período

de 01/01 12019 a 3111212019, conforme "Comparativo da Despesa Liquidada";

2.6.3 D|VIDAATIVA LONGO PRAZO

Primeiramente ressalta-se que na planilha Audita os valores de R$

7.170.064,76 como saldo lnicial e R$ 0,00 de saldo final são referentes a conta

"CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LONGO PRAZO" e não de Dívida Ativa a

receber longo pruzo.

Corrige-se na planilha acima os saldos de DíVIDA ATTVA LONGO PRAZO,

que são:

Dívida Ativa Longo Prazo - Saldo inicial- R$ 39.784.293,58

Dívida Ativa Longo Prazo - Saldo Final - R$ 50.164.436,45

Coluna receita realizada - Total R$ 1.325.789,10.
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- R$ 1.325.789,10 Receita realizada do período 01t01t2019 a 31t12t2019,

conforme Comparativo da Receita Realizada na página 252, conta orçamentária

"6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 Dívida Ativa Administrativa" e

"6.2.1 .2.1 .02.03.01 .002.006 - Dívida Ativa Executiva";

Coluna Variação Aumentativa - Total R$ 7.264.352,44:

- Somatorio de lançamentos de receitas apropriadas de Dívida Ativa da Conta

Contábil 1.2.1.1.1.04.01 Dívida Ativa Administrativa. Ressalta-se que não é
possível considerar o saldo da Conta Contábil 4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de

Exercícios Anteriores - PF - como variação aumentativa apenas de Dívida Ativa,

pois esta conta de receita do grupo 4 também contabiliza a contrapartida da conta

1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do grupo de Creditos de Exerc. Anteriores Não

Executados.

Coluna Variação Diminutiva - Total R$ R$ 6.363.413,93:

- Saldo final da Conta Contábil 3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa

Tributária, conforme Balancete de Verificação (Sem os lançamentos de

Encerramento), página 168 da Prestação de Contas.

Coluna Lançamentos l/anuais Debito - Total R$ 13.706 .634,79

- R$ 13.706.634,79 Lançamento manual de lnscriçÕes em Dívida Ativa

Administrativa no exercício, tendo em vista alteração de contabilização durante o

exercício, sendo que o que constava como anuidades de longo pruzo a receber,

passou a ser contabilizado como dívida ativa. Além disso, algumas adequações no

processo de lntegração de Receitas foram realizadas no decorrer do perÍodo,

visando uma contabilização mais fidedigna dos fatos.

Coluna Lancamentos Manuais Credito - Total R$ 2.901.641,33

- R$ 31.582,68 - Somatorio dos valores de Depositos de Terceiros identificados

como receita de Dívida Ativa Executiva conforme razão da conta 1.2.1.1.1.04.02

Dívida Ativa Executiva em anexo Vl, os quais foram lançados manualmente contra a

Conta Contábil "2.2.8.8.1.04.03 - Depositos de Terceiros";

- R$ 2.870.058.65 - Ajustes de contabtlização devido a falhas no processo de

integração da receita, tendo registrado como lançamento de anuidades os

lançamentos de dívida ativa administrativa.
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2.6.4 ESTOQUE (Cr RCULANTE)

Coluna despesa liquidada - Total R$ 120.850,44 sendo que deste:

- n$ 10.531,60 equivale ao montante de despesas liquidadas na conta

orçamentária "6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 Gêneros Alimentícios" liquidada no

período de 0110112019 a 3111212019, conforme "Comparativo da Despesa

Liquidada";

- R$ 29.127,37 (-) R$ 969,00 = R$ 28.158,37- equivale ao montante de despesas

liquidadas na conta orçamentária "6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 Material de

Expediente" liquidada no período de 0110112019 a 31t12t2019, conforme
"Comparativo da Despesa Liquidada" deduzido o valor de R$ 969,00 referente a

aquisição de placas de acrílico, as quais não entraram para o almoxarifado;

- R$ 11.367,37 - equivale ao montante de despesas liquidadas na conta

orçamentária "6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha" liquidada

no período de 0110112019 a 3111212019, conforme "Comparativo da Despesa

Liquidada";

- R$ 10.673,05 equivale ao montante de despesas liquidadas na conta

orçamentária "6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 Material de Limpeza e prod. De

Higienização" liquidada no período de 0110112019 a 31t12t2019, conforme
"Comparativo da Despesa Liquidada";

- R$ 21.491,96 (-) R$ 20.921,96 = R$ 570,00 - equivale ao montante de despesas

liquidadas na conta orçamentária "6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 Material pt

Manutenção de Bens lmoveis/ lnstalações" liquidada no período de 01tO1t2}1g a

3111212019, conforme "Comparativo da Despesa Liquidada", deduzido o montante

que não entrou para a conta de almoxarifado;

- R$ t20,00 - equivale ao montante de despesas liquidadas na conta orçamentária
"6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico" liquidada no período de

0110112019 a 3111212019, conforme "Comparativo da Despesa Liquidada" e que

efetivamente deu-se entrada no almoxarifado;

- R$ 84.177,85 - R$ 15.508,45 = R$ 68.669,40 - equivale ao montante de despesas

liquidadas na conta orçamentária "6.2.2.1 .1 .01 .33.90.039 .002.002 Serviços

Gráficos e Editoriais" liquidada no período de 0110112019 a 31t12t201g, conforme
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"comparativo da Despesa Liquidada", com diminuição do valor de R$ 15,508,45

relativo a Serviços Gráficos que não foram contabilizado como item de almoxarifado.

- R$ 625,20 - equivale ao montante de despesas liquidadas na conta orçamentária

"6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 Gêneros Alimentícios" liquidada no período de

0110112019 a3111212019, referente a resto a pagar no 1634.

- R$ 808,50 - equivale ao montante de despesas liquidadas na conta orçamentária

"6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - l/aterial de Copa e Cozinha" liquidada no período de

0110112019 a 3111212019, referente a resto a pagar no 2061.

Coluna Variacão mentativa - Total R$ 36,45

- R$ 36,45 - Movimentações de Ajuste de lnventário de almoxarifado, conforme

razáo no anexo Vll a estas Notas Explicativas.

Coluna Variação Diminutiva - Total R$ 102.171,76, sendo que equivale a

soma dos valores:

- R$ 18.634,55 - Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento)

da Conta Contábil 3.3.1 .1 .1 .06 - Gêneros Alimentícios - página 30;

- R$ 36.789,70 - Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento)

da Conta Contábil 3.3.1 .1 .1 .16 - l/aterial de Expediente - página 30;

- R$ 4.659 ,17 - Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento) da

Conta Contábil 3.3.1 .1 .1 .21 - l/aterial de Copa e Cozinha - página 30;

- R$ 12.436,92 - Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento)

da Conta Contábil 3.3.1.1.1.22 - [\Iaterial de Limpeza e Prod. De Higienizaçáo -
página 30;

- R$ 29.651,42- Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento)

da Conta Contábil 3.3.1 . 1 .1 .26 - [Vlaterial Elétrico e Eletrônico - página 30;

2.6.5 ORÇATVTENTO APROVADO - BALANCETE

Apresenta-se no anexo Vlll destas Notas Explicativas o Balancete de

Verificação com data de 0110112019 a 0110112019, especificadamente do grupo 5 -
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento - para demonstrar que os

saldos iniciais foram contabilizados de acordo com a proposta orçamentária inicial

aprovada, página 498. O que não fica evidente com o Balancete Anual 0110112019 a
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3111212019 devido as demais movimentações nestas contas contábeis no decorrer

do exercício.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2020

Mtpren&

K,,
lsabella Htdngiel KIenk

Contadora - Coren/PR
cRC PR-075865tO-2
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1210212020 E-mail de Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - lmpossibilidade de comparar o BP de 2019 com 2018 íOr#íí26-{tt--' 
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§tmtrens lsabella Klenk <isabella.klen

lmpossibilidade de comparaÍ o BP de 2019 com 2018 (Oc.241126 - Msg. 1)
í mensagem

implanta@conselhos.com.br <implanta@conselhos.com. br>
Para: isabella.klenk@corenpr.gov.br

12 de fevereio de 2020 1O:29

Bom dia lsabella!

lnformo que a impossibilidade da compração do Balanço Patrimonial entre 2019 e 2018 se deve ao fato de que em
2019 foisolicitado implantação de novo Plano de Contas PCASP conforme indicação do COFEN, impossibilitando a
comparação de contas entre um ano e outro.

Esta informação estava detalhada nos termos de aceite da importação do novo Plano de Contas, onde o COFEN e
todos os CORENs foram alertados sobre.

Em caso de dúvidas ou questionamentos estaremos à disposição!
Atenciosamente,

Paula Villela
Central de Suporte

lmplanta lnformática
www.consel hos. conr. br
Fone/Fax: (61 ) 321 2-67 00
implanta@conselhos.com.br

Consulte a ocorrência na Web - No Ocorr. 241126 - COREN/PR "Balanço PatrimonialComparativo não apresenta
valores de 2018"
http:/lwww. implantainÍormatica. com. br/Sol icitacoes/

https://mail.google.com/mail/u/O?ik=272d6a9enO*r;"yv=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1 658337821 31 731 1 874&simpl=msg-f%341658337 1t1
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MEMO COREN- ALMOXARIFADO OO4I2OI9.

Curitiba,26 de julho de2019

DE: Almoxarifado
PARA: Contabilidade
ASSLINTO: Entrada de materiais em sistema com diferença de valor.

Informo que foi realizada em sistema inÍbrmatizado a entrada de materiais
(etiquetas adesivas) no dia 03105DA19, com valor de R$ 1,00 (um real) a mais do que o valor
da ordern de fornecimento no 00312019 datada de 2310112019 em nome da empresa Gráfica e

Editora Mona Eireli.

A referida ordem de fornecimento contratou serviço gráfico de impressão de

30.000 (trinta mil) unidades de etiquetas adesivas no valor total de R$ 2,300,00 (Dois rnil e

trezerrtos reais), sendo necessário fazer a divisão do valor R$ 2.300,00 pela quantidade de

unidades 30.000 utilizando para isso quatro casas decimais após a virgula que é a forma como

o sistema e paranretrizado.

Fazendo esta conta chegamos ao valor unitário de R$ 0,0767 cada unidade que

multiplicado por 30.000 unidades da exatamente R$ 2.300,00.

Ocorre que o sistema informatizado mesmo parametrizado com 4 casas

decirnais após a virgula aindafaz de fonna automática o arredondamento desta rnultiplicação

e dessa forma atribui ao resultado da conta o valor de R$ 2.301,00 (Dois mil, trezentos e um

reais), causando assim a diferença de R$ 1,00 (Um real).

Ao tentar diminuir o valor da irltima casa decimal para se tentar chegal a um

valor mais próximo dos R$ 2.300,00 percebemos que a diferença de R§ 1,00 só aumenta mais,

ficando o valor em RS 2.298,A0, ou se.ia, RS 2,00 a menos que o valor original da ordem de

fornecimento, sendo então inviável a aplicação desta multiplicação,

Dessa forma restou apenas a possibilidade de lançamento em sistema da fonna

explicada acima, sendo esta a causa da diferença de R$ 1,00 (Um real).

Atenciosamente,

$'

(.Í)írtí:lhü i;l,i.i ti;t ri,, I { 
j* i:rÍl Íeíf r j llrr0nr dri ?àrit »á

Asscssor do Setor de Patrimônio e Almoxarifado
j ean.moraes@corenpr. gov.br

SEDE REGIONAL I

RUA pRoFESSon:oÃo ARGEMIRo LoYoLA, 74 I

WWW.CORENPR.GOV.BR
cEP 80.240-530 | CURITIBA I PR I TEL (41) 3301 8400

f13
i_+;
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{}RDEM DE EXECUçÃO OO SERVrÇO N" 003/201
flqxflene

Sede
ho
I

035/201 I
Admi de Compra de

I 010412019
de Venclmento

276.848/0001-ô1 Mona Eirelie

vendas Adriano vendasl @graÍicamonalisa.com. br (41) 3068-9009

82.220-320 Curitiba
ldade/UF

r 3301 -8438
EP

Bü 240-530
F

0í

etasAdesivas 8xB redonda, 4x0 cores,
nta escala I em adesivo fosco 1909, saÍda
TP Com CIP-3, Íaca especial meio corte,

coletiva

Un 30.000 0,0766667 2.300,00

do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, Rua Professor Joáo Argemiro Loyola no 74, Bairro Seminário, Curitibe/PR

de entrega

oEVERÁo coNsrAR oBRIGAToR|AMENTE No coRpo DA NorA FtscAL o NúMEno DÀ LtctrAçÂo/pRocÉsso ÀDMtNtsrRATtvo É
únrRo oo EMpENHo. aLÊru oos DÀDog BÁNcÁRtos pÀRA pAcAMENTo.

EMPRE§AS OBR16AÍ0RIAMENTE FORN ÇONFORMEPELO SIMPLE§ NÂCIONAL
tN 1234rí 2 0À RÊCETTA

leto BancárioBancário heque
X

snvlçÕes

Entrega em até 4 dias úteis a contar da data de recebimento desta.

CARIMBOS E A§SINATURÁS

presentante da Contratada,

23104t2019
rvidor Autorizado

ortunato Coelho Graça Neto
Administrativo

ata.2310412019
ador de Despesas

ITÊ,M UN.oEscRtÇÂo QUANTIOADE VALOR UNITARIO
(RS) vALoR TOTÂL (R$)

e trezentos reais),
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COREN/PF
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o Paaahar 
^'Áán 

â6 ôamnra - /raÀaci'a

f,l nurcllRnrinuÍsr{,
1"l,i,1tt

:)ÀÊ*§ §Â. í)tsil,J ili {*Mâ§Â I"'Q$t:}À{ôt§

N". Ordem de
comprà:

Data: 23104t20't9

Fornecedor:

Nô. Processo:

DADOS DO RECEBIMENTO

VaÍor: 2.30í,0000

g

CRAFICA E EDITORA MONÁ EIRELI

Notâ Flscâl: Venc. Nota Fiscal:

Data: t)Jt,)bt 2ü1g Almoxarlfado:Número: r 1B

Item Subltem

ETIOUETAS ADESIVAS

Dados Ordens de Compra

Unid. medidô

UNIDADE

Qtd. peciida

30.000

Qtd. Cancelada

0

Dados do Receblmento

Qtd. recebida Valor Unítário

30.000 a,0767
ETIOUETAS
ADESIVAS

201 9

1

0c00§/?019

r evu"'!Jú{, r! r r _pr J?_a! Üs'!epú't a1\tv9u\,!\,aú
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Coren6
TABELA MENSAL oe pRovrsÃo: FERIAS,l3" sALÁRtos, INSS, FGTS E pts

uÊs: lzjg
INSS: 21.0%

FGTS: 8.0%

Pls: 1.0%

N. oE FUNctoNÁRtosr 72

cjn

C)on
m

!
1l

-1'I

i ri,
LJ

BASE DE

SALARIO ANUENIO GRAT.1 GRAÍ.2 rort 
Ir,srÉnns

FERIAS TOTAL tNss FGTS Pts TOTAL
í3"

SAURIO tNss FGTS Pls ÍOÍAL

TAVARES

us-
iANTOS OA SILVA
MELO FIDELIS

OLLI

(

NoME FUNcloNAqtos DAÍA DE

ADMtssÃo
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coREN/PR
CONSELHO REGIONAL DE ENFER,MAGEM DO PARANA

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Relação de Pagamentos com Retenção

Hfl*r'en(B

08/01/2019 92.ss9.830/0001-71

10/01/2019 01.161.111/0001-42

l0l0Ll20t9 07.136.5s1/0001-26

ttl0u20t9 02.92s.132/0001-s0

Lsl01l20t9 37.994.0431000r-40

t5l0u20t9 23.706.503/0001-82

l5l0u20L9 13.37t.3741000t-65

t7101120t9 06.2s6.882/0001-37

t7l0u20t9 11.017.341/0001-96

t7l0u20t9 06.2s6,882/0001-37

GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E

SERVICOS

MONTE BELO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

cENTRo oe trurrcnaçÃo NACToNAL DE
ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE

COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA

IM PLANTA rn nonNÁnca lroR

BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA

INFRA I.AB. TECNOLOGIA E COMERCIO
EIRELI - ME

MADIFE LTDA EPP

ONDREPSB. PR - LIMPEZA E SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA.

MADIFE LTDA EPP

cENESY vtctútrcIR E sEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA,

40.965,25 40.965,25 ISS CURITIBA 50/o 2.048,26 38.916,99

3.286,83 4.930,26 IR, CSLL, COFINS E PIS

6190
465,97 2.820,92

308,00 3O8,OO IR, CSLL, COFINS E PIS

6190
29,11 278,89

7.193,20 7.793,20 IR, CSLL, COFINS E PIS

6190
679,76 6.513,44

4.440,00 4.440,00 IR, CSLL, COFINS E PIS

6190
4L9,59 4.020,47

7.738,25 L3,663,44 IR, CSLL, COFINS E PIS

6190

1.658,29 ISS CURITIBA 5%

L,29L,t9 5.847,06

1.658,29 82,91 1.575,38

5.942,64 7.009,30 INSS RET TERCEIROS 11OlO 77L,02 5.171,62

6.0t7,40

6.309,93 1 16,90
116,90
116,90
894,30

912,07
1.061,70

6.724,44
6.724,44
6.724,44

2.710,03
2.710,03
2.710,03
8.130,09

9.651,83
9.651,83

ISS CURITIBA 2olo

INSS RET TERCEIROS 110/o

IR, CSLL, COFINS E PIS

6190

ISs MARINGÁ 4,31olo

ISS CASCAVEL 4,31%
ISS LONDRINA 4,31olo

INSS RET TERCEIROS 1 1olo

IR, CSLL, COFINS E PIS
6190
INSS RET TERCEIROS 110/o

r34,48
739,69
635,45

4.507,78

5.065,23

s.643,11

f)on
mz
!n

f
oà

t

17l9Ll2ot9 05.338.02410001-79 7.616,88

U

Valor Bruto Valor Base Tributo Retenção



( (
coREN/PR Período: 0t10112019 a 3I1t212019

1710u2019 02.891.17610001-06

t7loLl20t9 02.558.1s7l0001-62

L7l0rl20t9 07.514.603/0001-s0

r8l0u20t9 01,161.111/0001-42

2U0112019 04.368.898/0001-06

2rl0u20t9 02.558.157/0001-62

2UlLl20t9 04.368.86s/0001-66

2rl}tl20L9 34.028.316/0001-03

2410r12019 000.000.000-00

2510u20t9 76.484.013/0001-4s

2510u20t9 33.683.111/0001-07

SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
EIRELI - ME

TELEFÔNICA BRASIL S/A

]URISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA

MONTE BELO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

TELEFÔNICA BRASIL S/A

COPEL TELECOMUNICACOES S.A.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS

SAúRIoS DoS FUNCIoNÁRIoS

COMPANHTA DE SANEAMENTO DO PARANA
SANEPAR

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS (SERPRO)

SAúRIoS DoS FUNCIoNÁRIoS

4.595,01 IR, CSLL, COFINS E PIS

6190

L3.387,67 IR, CSLL, COFINS E PIS
6190

INSS RET TERCEIROS 11OlO

IR, CSLL, COFINS E PIS

6190
ISS CURITIBA 2,5OlO

IR, CSLL, COFINS E PIS
6190

IR, CSLL, COFINS E PIS

6r.90

IR, CSLL, COFINS E PIS
6190

IR, CSLL, COFINS E PIS

6147

IR, CSLL, COFINS E PIS

6190

ASPP MENSALIDADE
IRRF S/ SAúRIOS
EMPRESTIMO CONSIGNADO
ASPP

INSS PARTE EMPREGADO

SEGURO DE VIDA
MENSAUDADE SINDICAL
ADIANTAMENTO DIVERSOS

EMPRÉSNMO CONSIGNADO
BB

PLANO ODONTOLOGICO

730,08
627,21
t65,92

7.493,69

303,69 2.910,00

tL,34 108,66

14,18 80,82

588,80 4.333,27

203,89 1.953,93

521,07 4.073,94

1.265,13 L2.122,54

3.016,90

3.213,69

120,00

95,00

4.922,0t

2.157,82

4.595,01

t3.387,67

240.857,69

1 12,05

383,00

6.637,09
6.637,09
6.637,09

3.213,69

120,00

150,00

10.44L,L3

2.157,82

242.546,59
242.546,59
242.546,59
242.546,59
242.546,59
242.546,59

10,00
242.546,59
242.546,59

448,00
36.899,24

4.738,72
28,593,06

468,50
693,74
204,55

14,4lL,4B
347,00

154.053,40

6.662,19

112,05 IR, CSLL, COFINS E PIS
6190

383,00 IR, CSLL, COFINS E PIS

6190

8.699,30 IRRF S/ SAúRIOS
8.699,30 INSS PARTE EMPREGADO

10,59 101,46

36,19 346,81

1.394,77
642,34

f)on
mz
tl

2910t120t9 000.000.000-00 8.699,30

ffi n

3ruto Yalor Sase Tributo Ietenção


