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RESOLUÇÃO Nº 019/2011 
 
 

Define o valor das contribuições 
parafiscais (anuidades) e dos emolumentos do 
Conselho Regional de Economia 6ª Região – PR 
para o exercício de 2012.  

 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 6ª REGIÃO – PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Lei n.º 1.411 de 13 de agosto de 
1951, Decreto n.º 31.794 de 17 de novembro de 1952 e alterações posteriores, 
ad referendum do Plenário:  
 
 
CONSIDERANDO os artigos 17, 18 e 19 da Lei nº 1.411/51, de 13 de agosto de 
1.951, o artigo 4º da Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011 e as 
Resoluções do COFECON nº 1.860/2011, de 08 de novembro de 2011 e 1.862/2011, 
de 25 de novembro de 2011, aprovadas na 636ª Sessão Plenária Ordinária do 
COFECON realizada nos dias 25 e 26 de novembro de 2011, em Brasília/DF; 
 
 
RESOLVE: 
 
Art.1º - Definir o valor da anuidade para o exercício de 2012, do Conselho 
Regional de Economia 6ª Região – PR, para pessoa física, em R$ 379,94 
(trezentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos); 
 
§ 1º - Serão concedidos descontos para pagamentos em conta única nas 
seguintes datas do ano de 2012: 
 
Data de pagamento Percentual de desconto Valor a pagar 

Até 31 (trinta e um) de 
janeiro 

10% (dez por cento) R$ 341,95* 

Até 29 (vinte e nove) de 
fevereiro 

5% (cinco por cento) 
R$ 360,94** 

Até 31 (trinta e um) de março Sem Desconto 
R$ 379,94*** 

*Por extenso: trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos; 
** Por extenso: trezentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos; 
*** Por extenso: trezentos e setenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos. 
 

Art.2º - Definir o valor da anuidade para o exercício de 2012, do Conselho 
Regional de Economia 6ª Região – PR, para pessoa jurídica individual, em R$ 
379,94 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos); 
 
Art.3º - Definir as anuidades para o exercício de 2012, do Conselho Regional 
de Economia 6ª Região – PR, para pessoa jurídica, em função das faixas de 
capital social, conforme tabela a seguir: 
 

FAIXAS DE CAPITAL Valor 
Até R$ 10.000,00 R$ 379,94 
Acima de R$ 10.000,00 e até R$ 50.000,00 R$ 500,00 
Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 R$ 1.000,00 
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Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 R$ 1.500,00 
Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 R$ 2.000,00 
Acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 R$ 2.500,00 
Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 R$ 3.000,00 
Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 4.000,00 
 
§ 1º - A fixação das anuidades de pessoas físicas e pessoas jurídicas 
individuais para o exercício de 2012 foi obtida aplicando-se o percentual de 
7,3945% sobre o valor máximo de anuidade vigente no SISTEMA COFECON/CORECONs 
no exercício de 2011, representando a variação integral do INPC/IBGE para o 
período de setembro de 2010 a agosto de 2011, conforme possibilita o § 1º do 
artigo 6º da Lei nº 12.514/2011 
 
Art.4º - Definir o parcelamento dos pagamentos das contribuições parafiscais 
de pessoas física e jurídica, referentes ao exercício de 2012, em até 3 
(três) parcelas iguais e consecutivas, sem descontos, sendo que os 
vencimentos ocorrerão nas seguintes datas no ano de 2012:       
 

Sem Desconto Data de Pagamento 
1ª Parcela Até 31 (trinta e um) de janeiro 
2ª Parcela Até 29 (vinte e nove) de fevereiro 
3ª Parcela Até 31 (trinta e um) de março 

 
Art.5º - Definir os valores dos emolumentos devidos ao Conselho Regional de 
Economia 6ª Região – PR, no exercício de 2012, conforme quadro a seguir: 
 

FATO GERADOR Valor 
Registro de pessoa física 

R$ 34,37 
Expedição de carteira de identidade na inscrição do economista R$ 39,74 
Expedição de carteira de identidade na substituição ou emissão 
de segunda via 

R$ 39,74 

Taxa de cancelamento de registro de pessoa física R$ 39,74 
Emissão de certidões de qualquer natureza solicitados por 
pessoas físicas (alterações de nomes, especialização 
profissional, acervo técnico, etc.) 

R$ 39,74 

Registro de pessoa jurídica (inscrição original) R$ 146,56 
Registro secundário de pessoa jurídica  R$ 146,56 
Emissão de certidões de qualquer natureza solicitados por 
pessoas jurídicas (regularidade de funcionamento, alteração de 
nome ou razão social,etc.) 

R$ 64,04 

Emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT para pessoa física e 
para pessoa jurídica 

R$ 50,00 

 
Art. 6º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2012. 
 

 
Curitiba, 07 de dezembro de 2011. 

 
   

ECON. MARIA DE FÁTIMA MIRANDA  
Presidente 

 
  


