
DECISÃO COREN/PR N°. 003, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.

“Valores  da  anuidade  de  Pessoa  Jurídica  exercício

2016 e do desconto para pagamento em cota única

até 31 de março de 2016.” 

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

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973,

respeitando as normas do Conselho Federal de Enfermagem e o Regimento Interno

da Autarquia, e

CONSIDERANDO o ter da Resolução Cofen nº 494/2015;

CONSIDERANDO o ter da Resolução Cofen nº 496/2015;

CONSIDERANDO deliberação da 562ª Reunião Ordinária de Plenária,

de 27 de janeiro de 2016.

DECIDE

Art. 1º  Cumprir o estabelecido pelo Cofen em relação aos valores da

Anuidade de pessoa jurídica, conforme o capital social:

I  –  até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais):  R$ 515,58 (quinhentos e

quinze reais e cinquenta e oito centavos);

II – acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e até R$ 200.000,00

(duzentos mil reais): R$ 1.031,16 (mil e trinta e um reais e dezesseis centavos);

III – acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): R$ 1.546,74 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta
e quatro centavos);

IV  – acima  de  R$  500.000,00  (quinhentos  mil  reais)  e  até  R$
1.000.000,00 (um milhão de reais): R$ 2.062,33 (dois mil e sessenta e dois reais e
trinta e três centavos);

V  – acima  de  R$  1.000.000,00  (um  milhão  de  reais)  e  até  R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais):  R$ 2.577,90 (dois mil quinhentos e setenta e
sete reais e noventa centavos);

VI  – acima  de  R$  2.000.000,00  (dois  milhões  de  reais)  e  até  R$
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10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$ 3.093,49 (três mil e noventa e três reais e
quarenta e nove centavos);

VII – acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$ 4.124,63
(quatro mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos).

Art. 2º Definir o desconto de 10%, para pagamento em cota única até o

vencimento em 31 de março de 2016.

Curitiba, 27de janeiro de 2016.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                             ADEMIR LOVATO
Presidente                                 Tesoureiro
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