


RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
Aos Associados e Diretores do 
PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE  
Curitiba/PR  
 
 
Opinião 
 
Examinamos as Demonstrações Contábeis do PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM 
ORIONE, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas 
demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido social e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis.   
 
Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas foram elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com a ITG 2002 (R1) e pela NBC TG 1000.  
 
 
Base para Opinião 
 
A Auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos Independentes 
em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.  
Acreditamos que a evidência de Auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.  
 
 
Outras Informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor  
 
A Administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório.  
 
Em conexão com a auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as Demonstrações Contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito 
 
 
 
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis 
 
A Administração do PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE é responsável pela 
elaboração das Demonstrações Contábeis e pelos controles internos que ela determinou como 



necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das Demonstrações Contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
Demonstrações Contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 
 
Os Responsáveis pela Governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das Demonstrações Contábeis. 
 
 
Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em 
conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de Auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não uma garantia de que a Auditoria realizada de acordo com as Normas 
Brasileiras e Internacionais de Auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes.  
 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Contábeis. 
 
Como parte da Auditoria realizada, de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de 
Auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
Auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis, 

Independentementese causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
Auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de Auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais; 

 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a Auditoria para planejarmos 

procedimentos de Auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade; 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; 
 
 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de Auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de Auditoria para as respectivas 
divulgações nas Demonstrações Contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 



divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
Auditoria obtidas até a data de nosso relatório.  

 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional. 
 
Comunicamo-nos com os Responsáveis pela Governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da Auditoria e das constatações significativas de Auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
 
 
 

Curitiba (PR), 11 de março de 2020. 
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Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 
Valores expressos em reais 

 
CONTEXTO OPERACIONAL 

 
O PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE é uma obra social comunitária, criada pela 
Pequena Obra da Divina Providência Dom Orione em 25 de março de 1965, com seus atos 
constitutivos arquivados sob o n.º 36, do Livro A n.º 1923, no Primeiro Oficio de Registro de Títulos e 
Documentos de Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitiba; declarada de Utilidade Pública Federal 
conforme Decreto n.º 91.108, de 12 de março de 1985; de Utilidade Pública Estadual (PR), conforme 
a Lei Estadual nº. 5.922, de 10 de abril de 1969; de Utilidade Pública Municipal (Curitiba), conforme 
Lei Municipal nº. 3.309, de 18 de setembro de 1968, reconhecida pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) como Entidade Beneficente de Assistência Social, conforme processo nº. 
211.301/68 e inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF) sob n.º 76.610.690/0001-62. 
O PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ  DOM ORIONE também adota o nome fantasia de 
“ORIONÓPOLIS PARANAENSE” e o de “COTOLENGO PARANAENSE”. 
O PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE tem sua sede na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, situada na Rua José Gonçalves Júnior n.º 140, bairro de Campo Comprido, CEP 
81220-210 e, para cumprir suas finalidades e visando sua auto sustentação, poderá abrir, manter e 
fechar Filiais, também denominadas MANTIDAS, Departamentos de Atividades, também 
denominadas COMUNIDADES, em todo território nacional, utilizando-se de todos os meios lícitos e 
aplicando seus resultados operacionais integralmente no desenvolvimento das finalidades 
estatutárias. 
O PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE é uma associação civil com personalidade 
jurídica de direito privado, de fins não econômicos e com caráter exclusivamente beneficente, 
assistencial, educacional e cultural, que tem por finalidade: 
a) Acolhimento, em longa permanência, de pessoas com deficiências múltiplas, paralisia cerebral, 
deficiência mental com comprometimento neurológico grave, advindas de famílias carentes, em 
situação de abandono ou em situação de risco ou vulnerabilidade social, de ambos os sexos, através 
de atendimento multidisciplinar e multiprofissional, nas áreas assistencial, educacional e de saúde, 
visando sua proteção integral, reabilitação e, quando possível, a reintegração familiar e social; 
b) Oferecer o ensino em seus vários graus, inclusive educação infantil e ensino fundamental e cursos 
livres, para pessoas com deficiência física, deficiência múltipla (visual, auditiva, física e/ou 
associadas) e pessoas com deficiência mental associada à outra deficiência, visando sua formação 
pedagógica e educacional; 
c) Acolhimento de pessoas com deficiência física, com deficiência múltipla e pessoas com deficiência 
mental associada à outra deficiência, visando sua formação integral; 
d) Prestar serviços, executar programas e projetos de proteção social básica da forma da Política 
Nacional de Assistência Social; 
e) Prestar serviços de atendimento e assessoramento contidos na Política Nacional de Assistência 
Social, de forma permanente, planejada e continuada;  
f) Prestar serviços, executar programas ou projetos que visem a defesa e garantia dos direitos 
socioassistenciais, educacionais e a promoção da cidadania; 
g) Atendimento na área de assistência à saúde mental e psicossocial; 
h) Desenvolver atividades de atendimento hospitalar básico, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências e emergências; 
i) Prestar assistência social a idosos, com atenção especial à saúde e promoção social e 
socioassistencial, através de centros de atendimento, instituições de longa permanência e outros 
estabelecimentos; 



j) Promover a formação acadêmica, profissional e pessoal integral de seus associados para que 
possam praticar as finalidades estatutárias; 
k) Desenvolver atividades e projetos relacionados à cultura em geral, de modo a contribuir na 
disponibilização, aos assistidos, de mais fácil e livre acesso aos meios e fontes de cultura, e o pleno 
exercício de seus direitos culturais; 
l) Apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais; 
m) Criar, manter e desenvolver projetos na área do esporte; 
n) Criação e manutenção de qualquer obra filantrópica de educação, cultura, esporte, saúde ou de 
assistência social que visem atender as necessidades da comunidade em geral, dos idosos e das 
pessoas com deficiência. 
 
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e estão sendo apresentadas em conformidade com a legislação societária. 
 
PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS. 
a) As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as determinações da Lei nº. 
6.404/76, adotando e incorporando as alterações promovidas pela Lei nº. 11.638/07 e alterações 
posteriores. 
b) As Demonstrações Contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicáveis e as Normas Brasileiras de Contabilidade do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboração das 
Demonstrações Contábeis, notadamente a ITG – 2002 (R1) do CFC. 
c) As práticas contábeis modificadas em função das alterações na legislação societária não afetaram 
o resultado ou patrimônio líquido da sociedade no período abrangido pelas Demonstrações 
Contábeis divulgadas. As alterações ocorrem somente em relação à reclassificação entre itens do 
ativo não circulante, quando for o caso. 

 
DO PLANO DE CONTAS CONTÁBIL 
O Plano de Contas Contábil está de acordo com as exigências legais vigentes, segregado por 
atividade operacional, quais sejam: Assistência Social, Educação e Saúde nos termos da Lei 
12.101/09 e regulamentações subsequentes. 
 
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 
Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das Demonstrações 
Contábeis ressaltamos: 
 
NOTA 01. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Entidade, depósitos bancários de livre 
movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata. Em decorrência de convênios firmados, 
algumas aplicações financeiras podem ter destinação específica. 
 
NOTA 02. CONVÊNIOS A RECEBER  
As doações e subvenções a receber correspondem aos valores a receber por meio de convênios e 
parcerias com órgãos públicos. Os recursos de Doações e Subvenções a Receber são reconhecidos 
incialmente a débito no ativo circulante, em contas específicas para cada convênio, e a crédito no 
passivo circulante em contas específicas de Convênios a repassar. Subsequentemente, os valores 
dos ativos são reconhecidos no resultado na medida em que a Entidade realiza os gastos 
(pagamentos) de acordo com a finalidade do convênio, na mesma proporção, os valores do passivo 
são reconhecidos no resultado como receita com Doações e Subvenções. 
 

DESCRIÇÃO 2019 2018 
ACOLHER CUIDAR CONV. 4731 - 1.017.168 
ACOLHER P/ PROT.13.019/14 SEDS - 982.500 



ADOTE UM LEITO CONV. 4964 840.545 921.189 
CONV 83724 LAR STA TEREZINHA -    124.780 
CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  - 37.260 
CONV. 086073/2017 MINISTÉRIO DA SAUDE 2.938 2.938 
CONV. 853062 LAR SANTA TEREZINHA - 299.866 
CUIDAR + RAIA DROGASIL/EDITMOL - 102.219 
CONV.870594 MINISTERIO DA SAUDE 26.101 - 
CONV 858400 MINISTÉRIO DA SAUDE  - 3.242 
CONV 876405 MINISTERIO DA SAUDE 149.839 - 
CONV 871714 MINISTERIO DA SAUDE 16.744 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA 3.500 - 
PRONAC 184617 MAGIA DA VIDA 8.072 - 
TERMO 101/19 PREFEITURA DE ROLANDIA 48.000 - 
TERMO 21/10 PREFEITURA TERRA BOA PR 72.000 - 
TERMO 37/19 PREFEITURA GUARAPUAVA PR 54.000 - 
SEED - SECRETARIA DE EDUCACAO - 605.901 
TOTAL 1.221.738 4.098.066 

 
NOTA 03. ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS  
Estão registrados os saldos de Adiantamento de Férias referente pagamentos realizados em 
dezembro de 2019 de férias vencidas em 01/2020, conforme registrado na folha de pagamento 
competência de dezembro 2019.  
 
NOTA 04. ADIANTAMENTOS  
Estão registrados os saldos de Adiantamento de pagamentos para o fornecedor Marfe Edificações 
Ltda., materiais para reforma e construção realizadas no exercício de 2019.  
 
NOTA 05. DESPESAS ANTECIPADAS 
São contabilizadas as aplicações de recursos antecipados, cujos benefícios ou prestação de serviços 
ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao resultado, de acordo com a vigência dos 
respectivos contratos.  
 
NOTA 06. VALORES A RECEBER  
Estão registrados valores de IR a Recuperar, referente ao processo de execução de sentença 1ª 
Vara Federal Civil de Curitiba, pagamento de IR indevido, em processo de restituição.  
 
NOTA 07. IMOBILIZADO 
Os itens do imobilizado são apresentados pelo custo histórico menos a depreciação. O custo 
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção dos itens. 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 
futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os 
outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
incorridos. 
A depreciação de ativos é calculada usando o método linear durante a respectiva vida útil estimada. 
O valor registrado como obras em andamento refere-se à construção/reformas e revitalizações das 
construções que também são classificados nesta conta. 
 
NOTA 08. FORNECEDORES 
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de competência. Os valores a pagar 
aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal 
dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período 
de até um ano, separados em grupos de com restrição e sem restrição.  
 



NOTA 09. OBRIGAÇÕES SOCIAIS 
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de competência. INSS Empregados a 
Recolher. PIS/COFINS e CSLL e INSS sobre serviços de terceiros quando aplicáveis, calculados de 
acordo com as bases legais tributarias vigentes na apresentação das Demonstrações. 
 
NOTA 10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de competência. Vale evidenciar que a 
folha é calculada e respeitando o princípio da competência e as legislações vigentes.  
 
NOTA 11. OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 
Estão registrados a valores originais de seguros a pagar, que para atender medidas preventivas, a 
Entidade firmou contratos de seguro em valores considerados suficientes para cobertura de 
eventuais sinistros.  
 
NOTA 12. PROVISÕES  
As provisões de Férias e FGTS de Férias vencidas, proporcionais e sobre contingências, foram 
registradas a partir desse exercício para fazer frente aos preceitos contábeis e adequar os registros 
gerenciais. 
As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação na data das Demonstrações 
Contábeis como resultados de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja exigida 
para liquidar a obrigação; e o valor foi estimado de maneira adequada e seguindo preceitos legais. 
As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação na 
data das Demonstrações Contábeis. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o 
valor da provisão é o valor presente do desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a 
obrigação. 
 
NOTA 13. PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS 
A Entidade mantém provisão para contingências trabalhistas cuja possibilidade de perda foi avaliada 
como de risco “provável” ou “possível” pelos assessores jurídicos. Nas ações classificadas como 
prováveis, foram provisionados 70% do valor da causa, para as possíveis foram provisionados 50% 
dos valores das causas. A administração prevê que a provisão para contingência constituída é 
suficiente para cobrir eventuais perdas com processos judiciais.  
 
NOTA 14. PATRIMÔNIO SOCIAL 
O Patrimônio do PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE é constituído pelos bens 
móveis, imóveis e semoventes, corpóreos e incorpóreos, pelos legítimos direitos que possua ou 
venha a possuir, pelos donativos e legados e pelos recursos financeiros auferidos por suas 
atividades, inclusive por atividades-meio. 
O resultado do exercício é mantido em conta específica, enquanto não aprovado pela Assembleia de 
associados. Após sua aprovação, será transferido definitivamente para o Patrimônio Social. A 
Entidade não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros ou equivalentes e 
não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma, nos termos do Artigo 14 do Código 
Tributário Nacional – CTN. 
 
NOTA 15. RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO  
A Entidade recebeu no ano de 2019 através de suas atividades o valor de R$ 14.304.178 referente 
às atividades realizadas como Bazar de Artesanatos, Bazar de Móveis, Bazar de Roupas, 
Campanhas e Eventos, Churrasco, Doações do Exterior, Copel, Cocel, doações de particulares, 
créditos recebido do programa Nota Paraná, sem restrição.  
 
NOTA 16. RECEITAS DE ATIVIDADES COM RESTRIÇÃO – CONVÊNIOS  
Vale evidenciar que os serviços prestados pelo PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ  DOM 
ORIONE, de acordo com as suas atividades estatutárias, assistência social, saúde e educação, 



realiza atendimento totalmente gratuito aos assistidos, sem distinção ou discriminação, consegue 
manter suas atividades através de convênios e doações.  
O PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE tem contratos e diversos convênios 
firmados com os órgãos Públicos: Fundação de Ação Social de Curitiba - FAS, Prefeituras 
Municipais, Secretaria de Educação a Distância - SEED, Secretaria da Família e Desenvolvimento 
Social - SEDS, Ministério da Saúde, recebe pelo desenvolvendo das suas atividades nas áreas da 
assistência social, educação, cultura e saúde, no exercício de 2019 o grupo de subvenções está 
composto da seguinte forma:  
 
 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 

DESCRIÇÃO 2019 
ACOLHER P/ PROTEGER 13.019/14 3.840.000 
ADOTE UM LEITO CONV 4964 79.456 
COMTIBA 150/2019 201.532 
CONV. 5082 – CUIDAR IDOSO 16.974 
CONV. 17459/19 MINISTERIO TRABALHO 235.380 
CONV. 5155 HUMAINIZAR FAS 852.869 
PREFEITURA DE GUARAPUAVA PR 6.122 
TERMO DE FOMENTO 17/19 - SEDS 14.500 
FUNDO NACIONAL DE DES ED. FNDE 5.100 
TERMO DE FOMENTO 5356 - FAS 425.771 
PREF. MUNIC CAMPO MAGRO 112.553 
PREF. MUNIC ROLANDIA PR 13.505 
PREF. MUN PLANALTINA DO PARANA 42.000 
TERMO DE FOMENTO 5432 - FAS 27.727 
TERMO DE FOMENTO 27/19 51.451 
TERMO DE FOMENTO 5483 FAS 81.815 
RECEITA ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL 6.006.756 

 
      ATIVIDADES DE SAÚDE  

DESCRIÇÃO 2019 

MINISTERIO SAUDE - LAR NAZARE 42.207 
MINISTERIO DA SAUDE 858400/17 95.988 
CONV. 2017 MS CAIXA 150.264 
CONV. 881714/18 MINISTERIO DA SAUDE 7.136 
CONV. 837331/16 MINISTERIO DA SAUDE 70.905 
CONV. 876405/18 MINISTERIO DA SAUDE 87.928 
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1.698.461 
CONV. 086073/17 MINISTERIO DA SAUDE 5.376 
MPT – UCCI SANTA TEREZINHA 152.234 
PROJET EDITAL CUIDAR + EDI MOL 70.002 

RECEITA ATIVIDADE SAUDE 2.504.377 
 
      ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO  

DESCRIÇÃO 2019 
SEED - SECRETARIA DE EDUCACAO 867.181 
PRONAC – MAGIA A VIDA 12.260 
RECEITA ATIVIDADE EDUCAÇÃO 879.441 

 



NOTA 17. ISENÇÃO USUFRUÍDA  
O valor da Isenção da cota patronal da previdência social usufruída pela Entidade no ano de 2019 foi 
de R$ 3.317.328, (R$ 2.839.954 em 2018) sendo este valor correspondente a 20% da quota patronal 
do INSS, mais 1% RAT e 5% sobre terceiros sobre Folha de Pagamento.  
 
NOTA 18. VALORAÇÃO TRABALHO VOLUNTÁRIO 
Em atendimento à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, nº. 1.409 - ITG 2002(R1), 
destinada para Entidades sem Fins Lucrativos, relatamos as informações de gratuidade dos serviços 
voluntários aplicados na Entidade durante o exercício de 2019. Foi utilizado o Salário Mínimo 
Nacional como base para cálculo do trabalho voluntário, totalizando R$ 291.393 (R$ 193.493 em 
2018), conforme serviços prestados na realização do churrasco, campanhas e eventos, serviços nos 
bazares, serviços de artesanatos, costura, manutenção, limpeza e telemarketing. 
 
NOTA 19. QUADRO DE ALUNOS – EDUCAÇÃO GRATUIDADES 
O PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE mantém critérios de avaliação social para 
aplicação de recursos em filantropia no setor de educação, cujos benefícios são concedidos na forma de 
Gratuidade total (100%), em 2019, valor de gratuidades de R$ 917.428, promovida através do Programa de 
Concessão de Bolsas de Estudos, de acordo com os critérios estabelecidos no Artigo14 da Lei nº. 12.101 de 
27/nov./2.009 e o Artigo33 do Decreto nº. 8.242 de 23 de maio de 2014. 
 

ALUNOS 2019 2018 
Total de alunos matriculados 192 194 
Total de alunos com bolsas integrais - 100% 192 194 
Total de alunos pagantes 0 0 

 
 
NOTA 20. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
O certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social tem validade de 01/01/2018 à 
31/12/2020, publicada em Diário Oficial, portaria 249 de 20/09/2018, processo nº 
71000.041151/2017-12. 
 
NOTA 21. COBERTURA DE SEGUROS  
Em 31 de dezembro de 2019, O PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE possuía 
apólices de seguro contratado junto a seguradoras do país para a cobertura de riscos diversos, 
incêndio e roubo para imóveis, veículos e equipamentos. 
 
Modalidade Objeto Cobertura Vigência 

 
Danos materiais, danos corporais, morte p/ passageiro, Inval. Perm. p/ passageiro Frota Veículos  Valor de Mercado (VMR) Diversas 

 
A administração da Entidade considera que o montante de cobertura de seguros é suficiente para 
cobrir eventuais sinistros em suas instalações e bens. 
 
NOTA 22. FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Todas as Demonstrações Contábeis estão apresentadas em moeda corrente nacional – REAL – sem 
qualquer tipo de atualização monetária ou conversão para qualquer outro indexador. As 
Demonstrações Contábeis foram concluídas e autorizadas para publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Curitiba/PR 31 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
____________________________________  ____________________________ 
Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione              Fernando Luís Mazur   

    Renaldo Amauri Lopes                                                 Contador 
                          Presidente                                                CRC-PR 045.321/O-0           
                 CPF 611.562.489-49                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2019 2018

ATIVO CIRCULANTE 22.365.559                   18.286.532              

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - (nota 01) 21.037.329                   13.973.867              
Caixa 18.636                          26.762                     
Contas sem restrição 11.141.165                   10.999.214              
Bancos 100.238                        46.436                     
Aplicações 11.040.927                   10.952.778              
Contas com restrição 9.877.528                     2.947.891                
Bancos 2.394                            123.218                   
Aplicações 9.875.134                     2.824.673                

CONVÊNIOS A RECEBER - Com Restrição (nota 02) 1.221.738                     4.098.066                
Convênios a Receber 1.221.738                     4.098.066                

ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS (nota 03) 81.703                          92.830                     
Adiantamento de Férias 81.703                          92.830                     

ADIANTAMENTOS (nota 04) -                                103.157                   
Adiantamentos Fornecedores -                                103.157                   

DESPESAS ANTECIPADAS (nota 05) 24.789                          18.613                     
Seguros a Apropriar 24.789                          18.613                     

ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.320.225                     8.499.837                

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 24.701                          10.320                     
VALORES A RECEBER - (nota 06) 24.701                          10.320                     
Depósitos Judiciais -                                2.500                       
IRRF a Recuperar 7.820                            7.820                       
Despesas Antecipadas 16.881                          -                           

INVESTIMENTOS 52.380                          -                           
Titulo de Capitaização 52.380                          -                           

IMOBILIZADO (nota 07) 9.243.144                     8.489.516                
IMOBILIZADO DE USO sem restrição 4.465.043                     4.720.585                
Terrenos 2.542.000                     2.542.000                
Edificações e Instalações 4.678.059                     4.678.059                
(-) Depreciações Edif. e Instalações (3.394.716)                    (3.207.613)               
Equipamentos de Informática 283.932                        255.787                   
(-) Depreciação Equip de Informática (243.498)                       (223.427)                  
Móveis e Utensílios 1.694.242                     1.681.985                
(-) Depreciação Móveis e Utensílios (1.192.721)                    (1.047.349)               
Máquinas e Ferramentas 553.238                        517.568                   
(-) Depreciações Máquinas e Ferram (518.460)                       (517.418)                  
Veículos 2.032.630                     1.995.114                
(-) Depreciações Veículos (1.996.365)                    (1.980.825)               
Semoventes 2.775                            2.775                       
Poço Artesiano 23.927                          23.927                     

A T I V O
(Em R$ 1)

Curitiba - Pr     

PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE       
CNPJ 76.610.690/0001-62

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



2019 2018

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 3.924.325                     3.263.542                
Obras em Andamento 3.924.325                     3.263.542                

IMOBILIZADO DE USO com restrição 853.776                        505.390                   
Máquinas Aparelhos e Equip. Informática 453.915                        138.833                   
(-) Depreciação de Máquinas e Equip. Infor. (113.828)                       (58.578)                    
Móveis e Utensílios 563.715                        419.851                   
(-)Depreciação de Móveis e Utensílios (105.752)                       (56.361)                    
Máquinas e Ferramentas 75.983                          74.444                     
(-) Depreciação Máquinas e Ferramentas (20.257)                         (12.800)                    

TOTAL DO ATIVO 31.685.784 26.786.369              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

                                                              Curitiba - Pr                                                        

A T  I V O
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