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1. Contexto operacional 
 
O Serviços Social Autônomo E-Paraná Comunicação, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, instituída pela Lei Estadual 
17.762 de 19 de novembro de 2013 sob a forma de serviço social autônomo, 
inscrita no CNPJ sob nº 20.184.969/0001-77, com sede A sede da Entidade está 
localizada à Rua Júlio Perneta, 695. Mercês, Curitiba – PR. CEP: 80810-110. 
 
A entidade é regulada por estatuto e vincula-se por cooperação a Secretaria de 
Estado da Comunicação Social, tendo por missão institucional a promoção e o 
desenvolvimento da comunicação do Estado do Paraná, através de ações de 
fomento à Comunicação pública e da prestação de serviços de criação e 
distribuição de materiais audiovisual e noticioso, com finalidade educativas, 
artísticas, culturais, científicas, informativas e de utilidade pública. 
 
Entre os seus objetivos estão: (i) criar, produzir e distribuir material audiovisual e 
noticioso, com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas, 
informativas e de utilidade pública para veículos de comunicação tradicionais e 
novas mídias da internet; (ii) Criar e produzir programação informativa, 
educativa, artística, cultural, científica, de cidadania e de recreação; (iii) prestar 
serviços de produção de conteúdo e de imagens; (iv) criar, fomentar, produzir e 
executar ações que visem ao desenvolvimento da Comunicação Pública; (v) 
desempenhar outas atividades compatíveis com a sua finalidade. 
 
 A entidade poderá celebrar contratos de gestão com os entes participantes, bem 
como convênios, ajustes, termos de parcerias, termos de cooperação técnico-
científica, além de contratos de prestação de serviços com quaisquer pessoas 
físicas ou jurídicas, sempre que considerar ser essa a solução mais vantajosa 
para a execução de suas finalidades, observando os princípios da legalidade, 
publicidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência.  
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras 
 

a. Declaração de conformidade  
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a 
Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 - “Entidades sem 
finalidade de lucros”. Estão sendo divulgadas de forma comparativa as do 
exercício anterior. Os relatórios ora publicados estão adequados a Lei 11.638/07 
e Lei 11.941/09 e dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo comitê de 
Pronunciamentos Contábeis CPC. 
 

b. Base de mensuração 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, 
exceto quando informado em nota explicativa especifica. 
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c. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real. Que é a moeda 
funcional da Entidade. 
 
 

3. Principais práticas contábeis 
 
São as seguintes as práticas adotadas para elaboração destas demonstrações 
Contábeis: 
 

a. Apresentação das demonstrações financeiras  
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em 
conformidade com a Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 - 
“Entidades sem finalidade de lucros”. Estão sendo divulgadas de forma 
comparativa as do exercício anterior. Os relatórios ora publicados estão 
adequados a Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09. 
 

b. Instrumentos financeiros 
 
Os instrumentos financeiros da Entidade, restringe-se a caixa e equivalentes de 
caixa, contas a receber e contas a pagar, em condições normais de mercado. 
Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, 
visando a liquidez, a rentabilidade e a minimização de riscos. A Entidade não 
efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros 
ativos de riscos. 
 

c. Apuração do resultado – receitas e despesas 
 
As receitas e despesas são escrituradas pelo regime de competência. 
 

d. Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 
aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. 
 

e. Imobilizado 
 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada e perda por redução ao valor recuperável acumulado. 
 
As depreciações acumuladas foram calculadas pelo método linear, considerando 
a estimativa de vida útil dos bens. 
 
Vida útil estimada para o exercício corrente: 
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 Taxas de depreciação 
 ------------------------------ 

Equipamentos de informática 4 a 6 anos 
 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável 
quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. 
 
 

f. Ativos intangíveis 
 
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos 
incorridos para adquirir os mesmos e fazer com que eles estejam prontos para 
ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil contratada. 
 

g. Provisão para redução no valor recuperável 
 

Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 entidade não 
constatou a necessidade de reconhecimento de provisão para redução do 
valor recuperável dos ativos. 
 

h. Fornecedores 
 
São obrigações a pagar de curto prazo por bens ou serviços que foram 
adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivos circulantes. 
 

i. Provisão para férias e encargos 
 
Foram constituídas provisões para férias para cobertura prevista das obrigações 
relativas a férias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos. 
 

j. Demais ativos e passivos 
 
Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as 
variações monetárias ou cambiais. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 
 
 

4.  Caixa equivalentes de caixa 
 2021 2020 
  ------------------- ------------------- 
Numerários de caixa - 44,40 
Bancos contas movimento 28.207,71 - 
Aplicações financeiras de liquidez imediata. 1.993.950,82 1.062.370,24 
 ------------------- ------------------- 
 2.022.158,53 1.062.414,64 
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As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa são 
representadas aplicações automáticas junto ao Banco do Brasil S/A, 
prontamente conversível em caixa e estão sujeitas a um insignificante riscos de 
mudança de valor. As receitas geradas por estes investimentos são registradas 
como receitas financeiras. 
 
 

5.  Depósitos judiciais 
 2021 2020  
  ---------------- --------------- 
Depósitos judiciais 33.095,62 - 
 ---------------- -------------- 
 33.095,62 - 
 
 

6 Imobilizado 
 
  Custo   Depreciação 2021 2020 
Descrição 31/12/20 Aquisições  Baixas Acumulada Líquido Liquido 
------------------------------------- ----------------- --------------- ------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
Máquinas e equipamentos - 17.538,81 - - 17.538,81 - 
Equipamentos de informática 41.741,14 255.606,93 - (45.317,18) 252.030,89 25.005,22 
 ----------------- ---------------- ------------ ------------------- ------------------- ------------------ 
 41.741,14 273.145,74 - (45.317,18) 269.569,70 25.005,22 

 
 
7 Intangível 

 
  Custo   Amortização 2021 2020 
Descrição 31/12/20 Aquisições  Baixas Acumulada Líquido Liquido 
----------------------------------- ------------------- --------------- -------------- ------------------ ---------------- ------------------ 
Direitos de uso Software 76.254,00 51.555,00 - (67.133,12) 60.675,88 54.013,25 
 ----------------------------------- -------------- ----------------- ---------------- ------------------ 
 76.254,00 51.555,00 - (67.133,12) 60.675,88 54.013,25 

 
 

8.  Fornecedores 
 2021 2020 
  ----------------- ----------------- 
Contas a pagar a fornecedores 28.818,10 - 
 ----------------- ----------------- 
  28.818,10 - 
 

9. Obrigações tributárias 
 2021 2020 
  ----------------- ----------------- 
IRRF a recolher sobre notas fiscais 14,05 - 
IRRF a recolher salários 43.290,80 19.431,78 
IRRF a recolher – rescisão - 611,54 
INSS a recolher – rescisão - 1.850,06 
CRF a recolher 43,56 - 
  ----------------- ----------------- 
 43.348,41 21.893,38 
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10. Obrigações sociais 
 2021 2020 
  ----------------- ------------------- 
INSS a recolher 119.918,89 67.757,93 
FGTS a recolher 36.477,01 23.929,24 
PIS s/folha a recolher 4.780,28 3.212,23 
 ----------------- ------------------- 
 161.176,18 94.899,40 
 
 

11. Provisões de férias e encargos 
 2021 2020 
  ----------------- ----------------- 
Provisão de férias 395.371,76 341.769,65 
INSS s/provisão de férias 103.027,68 93.986,63 
FGTS s/provisão de férias 31.629,24 27.341,26 
PIS s/provisão de férias 3.953,76 3.417,78 
 ----------------- ----------------- 
 533.982,44 466.515,32 
 
 

12. Contingências passivas 
 
Conforme o relatório apresentado pelos assessores jurídicos da entidade, para o 
mês de dezembro de 2021, existem contingências passivas decorrentes de 
processos judiciais trabalhistas em andamento com probabilidade de perda 
provável e possível, conforme demonstrado a seguir: 
 
Perda Provável 
 
A entidade possui contingências trabalhistas, as quais estão sendo discutidas 
nas instâncias judiciais. Em 31 de dezembro de 2021, a entidade possuía uma 
causa trabalhista com probabilidade de perda provável, conforme demonstramos 
a seguir: 
 
 2021 2020 
  ----------------- ----------------- 
Contingência Trabalhista 51.307,35 - 
 
 
Perda Possível 
 
A Entidade possui uma causa trabalhista considerada como perda possível cujo 
montante desse processo, em 31 de dezembro de 2021, totaliza R$ 18.871,66. 
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13  Patrimônio social 
 
O Patrimônio social da entidade é constituído pela dotação inicial acrescido dos 
superávits/ déficits acumulados desde a fundação da entidade. 
 
 2021 2020 
  ------------------- ------------------- 
Patrimônio social 558.125,01 46.468,27 
Ajustes de exercícios anteriores - (268.038,68) 
Superávit do exercício 1.008.542,24 779.695,42 
 ------------------- ------------------- 
 1.566.667,25 558.125,01 

 
 
 

14. Receita operacional 
 2021 2020 
  -------------------- -------------------- 
Receitas de serviços prestados 5.409.247,01 4.805.651,21 
 -------------------- -------------------- 
 5.409.247,01 4.805.651,21 
 
 

15.  Despesas com pessoal  
 2021 2020 
  ---------------------- ---------------------- 
Salários e ordenados (2.622.651,87) (2.319.760,55) 
Despesas com ações trabalhistas (900,00) - 
13º salário (283.496,34) (221.048,48) 
Férias  (209.699,61) (312.166,86) 
INSS  (725.374,22) (695.719,27) 
FGTS  (230.711,23) (205.919,56) 
Assistência médica e social - (1.929,00) 
Vale transporte (5.392,02) (1.485,48) 
PIS s/folha (26.487,02) (23.685,15) 
Rescisões de funcionários (21.932,76) (8.800,44) 
Encargos sobre 13º salário (5.967,68) - 
Encargos sobre Férias (9.463,27) - 
Uniformes (3.800,00) - 
 --------------------- --------------------- 
 (4.145.876,02) (3.790.514,79) 
 
 

16. Despesas administrativas 
 2021 2020 
  ------------------ ------------------- 
Serviços de Internet (693,00) (709,20) 
Estacionamento (85,00) (106,00) 
Material de escritório (6.325,16) (2.176,36) 
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Material de higiene e limpeza (1.599,22) (60,00) 
Combustíveis e lubrificantes - (80,00) 
Despesas legais, cartórios  (900,00) (25,64) 
Manutenção de máquinas e instalações (6.744,85) (895,30) 
Despesas de viagens e estadas (16.128,00) (18.434,73) 
Serviços de terceiros PF (800,00) (2.900,00) 
Arredamento de bens (28.400,00) - 
Editais e publicações (49.376,09) (3.466,22) 
Devolução inscrição concurso (75,00) - 
Depreciações e amortizações (73.473,63) (30.142,61) 
Registro de domínios (456,00) - 
Despesas de transporte (9,96) (883,06) 
Materiais de Eventos (179,91) - 
Serviços gráficos (6.430,00) - 
Serviços prestados por terceiros (41.947,70) (115.551,72) 
Correios - (33,00) 
Ajuste de provisões - (0,01) 
 ------------------- ------------------ 
 (233.623,52) (175.463,85) 
 
 

17.  Despesas tributárias 
 2021 2020 
  --------------- ----------------- 
Impostos federais – multas - (361,07) 
 -------------- ----------------- 
  (361,07) 
 
 

18. Outras (despesas) receitas operacionais 
 
 2021 2020 
  ----------------- ----------------- 
Provisões Contingências Passivas (51.507,35) (55.325,29) 
  ------------------ ----------------- 
  (51.507,35) (55.325,29) 
 
 

19. Resultado financeiro 
 

a) Despesas financeiras 
 2021 2020 
  ---------------- --------------- 
Despesas bancárias  (3.294,31) 1.875,75 
Juros de mora (7.705,11) (4.833,50) 
IOF sobre operações financeiras - (50,44) 
 ----------------- --------------- 
 (10.999,42) (6.759,69) 
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b) Receitas financeiras 
 
Rendimentos de aplicações financeiras 40.148,67 2.468,90 
Atualização depósitos judiciais 1.062,87 - 
Descontos financeiros obtidos 90,00 - 
  ----------------- ----------------- 
 41.301,54 2.468,90 
 ------------------ ----------------- 
Resultado financeiro líquido 30.302,12 (4.290,79) 

20.  Resultado líquido do exercício 1.008.542.24 779.695,42 

 
 
21. Isenções Tributárias 

 
E-Paraná Comunicação na condição de entidade sem fins lucrativos, nos 
termos da legislação vigente, goza do benefício de isenção do pagamento do 
Imposto de Renda e Contribuição social. 
 

 Diretora Presidente e Contador 

Margot Teixeira Farias Battistella Marques - Presidente 

Joaquim do Amorim Filho –Contador 
CRC/PR- nº BA-012689/O-0-T-PR 
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