SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

LPDUCAÇÃO

C.N.P.J.02.392.034/0001.02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP80.035.050
Telefone/Fax: (OXX41) 3250.8380
Curitiba
Paraná

IXNOTAS EXPLICATIVAS

ÁS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO
C.N.P.J. 02.392.034/0001.02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (OXX41) 3250-8380
Curitiba
Paraná

NOTA 1.

CONTEXTO OPERACIONAL
O PARANAEDUCAÇAO foi criado em 19 de dezembro de 1997 pela lei nO11.970,
sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com o
objetivo principal de suprir a necessidade de professores nas escolas estaduais.
Tem por finalidade auxiliar na gestão do Sistema Estadual de Educação, através
da assistência institucional, técnico-científica, administrativa e pedagógica, da
aplicação de recursos orçamentários destinados pelo Governo do Estado, e
também da captação e gerenciamento de outros recursos de entes públicos e
particulares nacionais e internacionais.
São objetivos do PARANAEDUCAÇAO:
a) Suprir, quando solicitado, o Sistema Estadual de Educação de pessoal
qualificado, em tempo hábil para atender as demandas da Secretaria do
Estado da Educação - SEED, inclusive, àquelas voltadas à infraestrutura
em educação;
b) Promover ações destinadas ao desenvolvimento do Sistema Estadual de
Educação, em consonância com as diretrizes programáticas do Governo
do Estado;
c) Constituir-se em instrumento de efetivo apoio à gestão do Sistema
Estadual de Educação, em especial às unidades escolares; ".
d) Contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos,' tanto federal
como estaduais e municipais, na área da educação, promovendo, para
tanto, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, técnicos, administrativos
e financeiros das unidades escolares;
e) Incentivar as escolas a participarem da formulação de politicas e projetos
que propiciem transformar cada uma delas em um referencial de
excelência, atendendo às reivindicações de cada comunidade e
respeitando as suas características sócio-econômicas.
f) O PARANAEDUCAÇAo, no cumprimento de sua missão, institucional,
compromisso, diretrizes e objetivos firmou Contrato de Gestão com o
Poder Público, nos termos do artigo 15 da Lei Estadual nQ 11.970, de 19 de
dezembro de 1997.
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APRESENTAÇÃO
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DAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e à Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade 1409/2.012, que se refere à ITG 2002 - Entidade sem finalidade de
Lucros, a qual trata, em especifico, dos aspectos contábeis das entidades sem
fins lucrativos e pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (C.P.C.).
As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, assim como
a Lei nº 6.404/76, estão sendo observadas integralmente e adotadas quando
aplicável.
Para fins de comparabilidade, foram realizadas algumas reclassificações na
Demonstração do Resultado do Período, referente a 2013, não afetando a apuração
do resultado do periodo informado.
..,

NOTA 3.

f

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
Dentre os principais
procedimentos
demonstrações contábeis ressaltamos:

adotados

para

a

elaboração

das

a) RECEITAS E DESPESAS
As receitas, despesas e provisões são escrituradas dentro do periodo em que
foram auferidas ou incorridas, estando, portanto, registradas conforme sua
competência.
b) APLICAÇÕES

DELlQUIDEZ

IMEDIATA

Estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescidas
correspondentes, auferidos até a data do balanço.

dos rendimentos

c) IMOBILIZADO
Está demonstrado
ao custo de aqulslçao, ajustado por depreciações
acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função
do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens.
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d) PASSIVO CIRCULANTE
Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo,
aplicáveis, os encargos e as variações monetárias incorridas.

quando

e) PROVISÃO 1/3 CONSTITUCIONAL
Foram constituídas
provisões, com base no regime de competência,
observando as férias transcorridas e ainda não gozadas, num montante julgado
suficiente para cobertura das obrigações com férias dos seus funcionários,
apropriadas até a data de encerramento do balanço.
Essas provisões foram calculadas, partindo do número de dias de férias,
convertidos para valor em moeda, utilizando-se como base o salário atual de
cada funcionário.
f)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUiÇÃO

SOCIAL

Em razão da natureza juridica,
o SERViÇO
SOCIAL AUT6NOMO
PARANAEDUCAÇÃO não está sujeito ao pagamento de imposto de renda e
contribuição social sobre a sua arrecadação.
g) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

TRABALHISTAS

A entidade possui ações trabalhistas e cíveis tramitando em juízo, na qualidade
de requerida, cujos valores e riscos associados foram determinados mediante a
análise dos processos por parte do departamento jurídico.

NOTA 4.

CAIXAS E EQUIVALENTES

DE CAIXA

A composição do caixa e equivalente de caixa discrimina-se da seguinte forma:

Descrição
Bancos
Aplicações financeiras
Total

Saldo em

Saldo em

2013

2012

649
633

90
317

1.282

407

'>;;
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As aplicações financeiras são compostas basicamente por investimentos de renda
fixa e não apresentam distorções em relação aos seus respectivos valores de
mercado. As taxas contratadas são compatíveis com o mercado de renda fixa.

NOTA 5.

ADIANTAMENTOS
Saldo em

Saldo em

2013

2012

7
4

1

11

1

Saldo em

sll'ído em

2013

2012

282

22

282

22

Descrição
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos para viagens
Total

NOTA 6.

DEPÓSITOS JUDICIAIS

Descrição
Depósitos judiciais
Total
A Entidade, no curso normal de suas operações,
judiciais sobre questões trabalhistas.

NOTA 7.

está envolvida

em ações

IMOBILIZADO

Descrição

Saldo em

Saldo em

2013

2012
. j,. Ir,

Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensilios
Computadores e Periféricos
(-) Depreciação Acumulada
Total

:~ "-,.

15

34
1
104

104

(76)

(63)

63

57

1
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NOTA 8.

INTANGíVEL
Saldo em
2013

Descrição
Sistema contábil
Sistema de registro de ponto digital
Licença de uso de software
(-) Amortização Acumulada

1
1
29
(12)
Total

NOTA 9.

l,~.
,

1
1
29
(6)

19

25

Saldo em
2013

Saldo em
2012

2
475

1
281

477

282

Saldo em
2013

Saldo em
2012

466
164

352
124

630

476

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Descrição
Rescisões
Provisão 1/3 férias
Total

NOTA 10.

Saldo em
2012

ENCARGOS SOCIAIS

Descrição
INSS
FGTS
Total
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NOTA 11.

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS

Descrição

Saldo em
2013

Saldo em
2012

27
103
1

20
44

131

64

PIS sobre folha de salários
IRRF
Outros impostos
Total

NOTA 12.

CONTINGÊNCIAS

O

TRABALHISTAS

A entidade possui várias ações trabalhistas tramitando em juízo. O montante
provisionado foi constituido com base nos valores envolvidos nas respectivas ações
e em pareceres da assessoria jurídica, para os casos em que a perda é considerada
provável, ao valor julgado necessário para cobertura de ações conhecidas e em
tramitação.

Descrição

Saldo em
2013

Saldo em
2012

726

451

726

451

Contingências trabalhistas
Total

NOTA 13.

PATRIMÕNIO LíQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
O patrimônio líquido do SERViÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO é
composto principalmente pelo resultado dos repasses do Governo do Estado,
para gastos com a folha de pagamento de salários. O exercicio de 2013 registrou
um superávit na ordem de R$ 454 mil, apresentando na data base de 31/12/2012
um déficit de R$ 77 mil.
Os superávits e/ou déficits dos exercícios são incorporados ao patrimônio social
no exercício subsequente.
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NOTA 14.

ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS
O SERViÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO, na condição de
entidade sem fins lucrativos, nos termos da legislação vigente, se beneficiou do
não recolhimento de tributos e contribuições. O quadro a seguir apresenta os
principais beneficios:

Descrição
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Contribuição Social sobre Lucro Líquido
Total

Saldo em

Saldo em

2013

2012

89

o

41

O

130

o

A entidade, para o exercício de 2012, apurou déficit de R$ 77, sendo assim, não
obteve benefíciotributário.

NOTA 15.

SEGUROS
A administração da entidade optou por não contratar cobertura de seguros para
os bens integrantes do ativo imobilizado, devido à inexistência de histórico de
sinistros, além de não possuir bens imóveis.

NOTA 16.

REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVOS
Os diretores executivos da entidade obtiveram remuneração, em 2013, de R$ 378
mil, composto da seguinte forma:
Descrição

Valor

Remuneração líquida
INSS sobre salário
FGTS sobre salário

339
11

28
Total

378
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NOTA 17.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
A Entidade não remunera os membros componentes
do Conselho de
Administração, e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma outra forma.

Curitiba, 31 de março de 2014.

Flávio José Arns
CPF: 185.164.4.09-87
supetrte.r~ent\..Jl\
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