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Empresas | Serviços
Saúde Empresa da GP mantém conversas com a inglesa Bupa e as suíças Zurich e Swiss Re, segundo fontes do setor

Tempo negocia com grupos estrangeiros
Beth Koike
De São Paulo
A Tempo Assist, cujo maior acionista é a GP Investiments, está negociando a venda de sua seguradora de saúde e operadora de planos odontológicos, segundo apurou o Valor. Entre os interessados,
estão três grupos estrangeiros: a
inglesa Bupa e as seguradoras suíças Zurich e Swiss Re. De acordo
com fontes do setor, a Bupa também está conversando com a operadora de saúde Care Plus.

É a segunda tentativa de venda da Tempo. Entre 2010 e 2011,
a companhia tentou vender todo o negócio, mas não foi bem
sucedida. Agora, dois anos depois, a estratégia é passar adiante apenas a operadora dental e a
seguradora de saúde, esta última adquirida do Unibanco por
R$ 55 milhões em 2009.
Com 84,3 mil usuários, a seguradora de saúde da companhia
encerrou o ano passado com
uma receita líquida de R$ 284
milhões, mas fechou o balanço

com prejuízo de R$ 3,2 milhões.
Já a operadora dental teve receita
líquida de R$ 74,1 milhões e lucro de R$ 30 milhões.
Além das operadoras de planos de saúde e odontológicos, a
Tempo tem outros negócios como administração de convênios
médicos, serviços de home care,
guincho e outras modalidades
de assistência. A companhia como um todo encerrou o ano passado com receita líquida de R$
893,7 milhões, um aumento de
22,7% sobre o ano anterior. O lu-

cro líquido avançou 63%, para
R$ 52,4 milhões.
A área de assistências especializadas é a mais representativa da
Tempo e atingiu receita líquida de
R$ 400 milhões em 2012.
Procurada pelo Valor, a Tempo
informou, por meio de nota, que
não comenta rumores de mercado. Já as companhias Bupa, Swiss
Re e Munique não retornaram os
pedidos de entrevista.
A inglesa Bupa, que está interessada em entrar no mercado
brasileiro, também mantém ne-

CEO do Carrefour
visita lojas do
Pão de Açúcar
Varejo
Adriana Mattos
De São Paulo
O presidente mundial do Carrefour, o francês Georges Plassat, esteve no Brasil nos últimos dias, em
reunião com o comando da empresa e em visitas às lojas de varejistas concorrentes. O executivo
voltou para a França no sábado.
Plassat e Luiz Fazzio, presidente da
rede no país, estiveram em unidades da rede Assaí, atacadista do
Grupo Pão de Açúcar e concorrente do Atacadão, rede de atacado do
grupo francês no país.
O Carrefour está trabalhando
hoje num projeto para expandir
as operações em alguns mercados emergentes, como o Brasil,
porque apesar de alguns avanços, considera que o desempenho da rede nessas regiões está
abaixo do considerado ideal. Essa visita teria relação com esse
plano a ser anunciado no início
do ano que vem, que passa por
maiores investimentos em lojas
no país, apurou o Valor.
A companhia confirmou a estadia de Plassat, reforçou que tratase de uma visita de rotina, mas não
informou detalhes da agenda. O
presidente da rede já disse, meses
atrás, que o país está entre os mercados prioritários para crescimento do grupo no mundo, que passa
por um processo de reestrutura-
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ção. Desde que assumiu a direção
mundial (há um ano e um mês),
Plassat já esteve no país pelo menos duas vezes, num sinal de
acompanhamento constante dos
negócios. O Brasil é a segunda
maior operação do Carrefour no
mundo — só perde para a França —
com receita de € 3,28 bilhões de janeiro a março, alta de 13,3% sobre
o mesmo período de 2012. O Atacadão é o maior negócio no país.
O Valor apurou que Plassat levantou questões a respeito do
andamento do novo modelo de
hipermercados da rede no país,
que tem semelhanças visuais
com as lojas da rede Planet do
grupo na França, e foi informado
sobre desempenho de venda desses pontos reformados, em relação às lojas não reformadas. Plassat tem ainda defendido a necessidade de reforçar investimentos
nos pontos, alguns considerados
muito antigos, como uma das
medidas para recuperar terreno
em relação aos concorrentes nas
áreas de hipermercados e supermercados. Durante a estadia no
país, Plassat fez perguntas em relação às manifestações da população nas ruas das capitais.
Plassat é o terceiro presidente
mundial do Carrefour em quatro
anos e tem a tarefa de fazer a “virada” dos resultados no mundo,
especialmente da operação na Europa, afetada pela crise. O executivo foi contratado pela companhia
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Georges Plassat tem defendido aumento dos investimentos em lojas no país

trando uma ligeira alta de 1,3%),
um pouco abaixo da média estimada pelos analistas de € 20,9 bilhões. Para especialistas, ainda
não há sinais sólidos de uma “virada nos resultados” do grupo,
mas Plassat já disse que isso não
aconteceria tão rapidamente.

da ao Valor em junho de 2011,
no entanto, o empresário negou
que estivesse negociando a operadora fundada há 20 anos e informou o plano de alcançar faturamento de R$ 1 bilhão em 2020.
O fundador da Care Plus detém
80% do capital da operadora de
planos de saúde premium. Os outros 20% pertencem desde 2001 ao
fundo americano de “private equity” Nexus Partners. Procurada pela
reportagem, a Care Plus não retornou o pedido de entrevista até o fechamento desta edição.

Cencosud prevê
avançar com
aquisições no país
Consuelo Mejías Smith
Diario Financiero

ed

após os frustrantes resultados deixados pelo antecessor, Lars Olofsson, e também como uma tentativa de dar novo rumo para a operação de hipermercados, modelo
com baixo crescimento. As vendas
do primeiro trimestre no mundo
somaram € 20,8 bilhões (regis-

gociações com a Care Plus, operadora de planos de saúde voltada
para o segmento premium, que
tem atualmente uma carteira
com cerca de 62,7 mil usuários.
As informações de que a Care
Plus estaria à venda começaram a
circular no mercado há cerca de
dois anos e se intensificaram
quando o fundador e principal
acionista da operadora, Roberto
Laganá Pinto, retornou à presidência, após quatro anos à frente
do conselho de administração da
empresa. Em entrevista concedi-

A expansão da varejista chilena
Cencosud está longe de parar. Em
sua última apresentação, a empresa informou que vê oportunidades
em diferentes mercados, como a
ampliação da estratégia multiformato na Colômbia e o crescimento
orgânico no Peru. Para o Brasil, o
grupo liderado por Horst Paulmann prevê “crescimento orgânico mais aquisições”.
A companhia vê perspectivas de
expansão no Brasil com o aumento
do poder aquisitivo e ampliação da
classe média, a redução da informalidade, a Copa do Mundo de
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.
Há vozes céticas, no entanto,
quanto a novas aquisições por
parte da holding. “Não cremos
que por enquanto a empresa esteja tentando realizar novas
aquisições, já que consideramos
mais relevante a consolidação
das últimas compras, principalmente as aquisições de supermercados no Brasil realizadas
nos últimos anos e a recente
compra do Carrefour na Colômbia”, afirmou a analista da corretora e gestora de ativos Bci, Verónica Pérez. “Mesmo assim, não
descartamos que o plano de investimento orgânico anunciado
pela empresa no início do ano seja revisado ligeiramente para cima, tendo como foco aberturas
no exterior”, acrescentou.

Outro analista mencionou que
a companhia está com “balanço
saudável e com caixa para comprar”, depois da venda de 51% de
participação na gestora de cartões Cencosud Administradora
de Tarjetas (CAT) ao Banco Itaú,
que gerou um fluxo efetivo de
US$ 1,58 bilhão. Acrescentou, no
entanto, que “o mercado não veria isso com bons olhos”.
Segundo a análise semanal da
gestora de investimentos Banchile Inversiones, “com esta transação, estimamos uma relação dívida financeira líquida sobre Ebitda de 2,8 vezes, comparado com
os 3,5 anteriores”.
A presença da Cencosud no
Brasil se concentra, principalmente, na área de supermercados. A companhia controla as
redes GBarbosa, Bretas, Prezunic
e Mercantil Rodrigues, além da
Perini, especializada em produtos gourmet.
Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em
termos reais, as vendas do setor
aumentaram 1,65% no acumulado do ano até abril, comparativamente ao mesmo período de
2012. Em termos nominais, as
vendas aumentaram 8,19%, pelo
mesmo comparativo. A entidade
brasileira projetou que este ano
o setor supermercadista venderá
8,7% mais do que no ano passado, chegando a R$ 264 bilhões e
que a expansão das vendas em
2014 será de 9%.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2013, Empresas, p. B4.

Curta

Movimento falimentar

Comércio eletrônico
O Ministério da Justiça quer que
as 13 principais varejistas on-line
do país informem sobre o cumprimento das regras determinadas
para o setor em março. Foram notificadas as empresas B2W (que
reúne as marcas Americanas, Sub-

marino e Shoptime), Compra Fácil, Nova PontoCom, Máquina de
Vendas, Groupon, Mercado Livre,
Peixe Urbano, ClickOn, Decolar.com, TAM, Gol, Azul e Avianca.
As companhias têm até dez dias
para responder à Secretaria Nacional do Consumidor.

Falências Requeridas

Falências Decretadas

Requerido: Colégio São Francisco de Assis Ltda. - Requerente: Heleno Huguenim Tavares - Vara/Comarca: 1a
Vara de Belford Roxo/RJ
Requerido: Galhões e Guerra Comércio e Equipamentos Ltda. - Requerente: Cetus Metais Comércio, Importação e Exportação Ltda. Epp - Vara/Comarca: 2a Vara de Nova Iguaçu/RJ
Requerido: Hospital Santa Margarida de Volta Redonda Ltda. - Requerente: White Martins Gases Industriais
Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de Volta Redonda/RJ
Requerido: Vitalle Móveis e Decorações Ltda. Epp, Nome Fantasia de Lojas Competições - Requerente: Maria
Das Graças Delesposte Guedes - Vara/Comarca: 1a Vara
de Duque de Caxias/RJ

Empresa: Ancorel Comércio de Tintas e Sinalização
Viária Ltda. - Endereço: Rua Alto Paraná, 1190, Bairro
Emiliano Perneta - Administrador Judicial:Dr. Lincoln Taylor Ferreira - Vara/Comarca: Vara Cível de Pinhais/PR
Empresa: Independência Transporte Coletivo Ltda. Endereço: Rua João Nogueira, 135, Bairro Cipó - Administrador Judicial: A Própria Administradora Judicial da Recuperação Judicial Rescindida, Capital Consultoria e Assessoria Ltda. - Vara/Comarca: Vara Única do Foro Distrital
de Embu Guaçu/comarca de Itapecerica da Serra/SP - Observação: Recuperação Judicial convolada em Falência
Empresa: Viação Cidade Verde Ltda. - Endereço: Rua
José Nogueira, 451, Bairro Cipó - Administrador Judicial:

A Própria Administradora Judicial da Recuperação Judicial Rescindida, Capital Consultoria e Assessoria Ltda. Vara/Comarca: Vara Única do Foro Distrital de Embu Guaçu/comarca de Itapecerica da Serra/SP - Observação: Recuperação Judicial convolada em Falência

Processos de Falência Extintos
Requerido: Helli Brasil Indústria do Vestuário Ltda. Requerente: Ccc Machinery Gmbh2 - Vara/Comarca: 4a
Vara de Blumenau/SC

Recuperação Judicial Requerida
Empresa: Salles e Junqueira Indústria e Comércio Ltda. - Vara/Comarca: Vara Única de Angatuba/SP

Recuperação Judicial Deferida
Empresa: Extremosul Equipamentos Ltda. - Endereço:
Av. Vilson Lemos, 572, Tijucas/sc - Administrador Judicial:
Dr. Marcelo Marco Bertoldi - Vara/Comarca: 1a Vara de
Campo Largo/PR
Empresa: Rizal Construções Elétricas Ltda. - Administrador Judicial: Dra. Adriana Lucena Zóia de Camargo Vara/Comarca: 10a Vara de Campinas/SP
Empresa: Tratormet Máquinas Ltda. - Endereço: Rodovia Br 277, Km. 122, Bairro Itaqui - Administrador Judicial:
Dr. Marcelo Marco Bertoldi - Vara/Comarca: 1a Vara de
Campo Largo/PR

Agenda Tributária
Mês de Junho de 2013
Data de vencimento: data em que se encerra o prazo legal para pagamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Data de
Vencimento
Diária

Diária

Diária

Diária
Diária
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Até o 2º dia útil após a
data do pagamento
das remunerações dos
servidores públicos
Data de vencimento do
tributo na época da
ocorrência do fato
gerador (vide art. 11 do
ADE Codac nº 38, de
2013)

28

28

Tributos
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos do Trabalho
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior
Renda e proventos de qualquer natureza
Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior
Obras Audiovisuais, Cinematográficas e Videofônicas (L8685/93) - Residentes
no Exterior
Fretes internacionais - Residentes no Exterior
Remuneração de direitos
Previdência privada e Fapi
Aluguel e arrendamento
Outros Rendimentos
Pagamento a beneficiário não identificado
Imposto sobre a Exportação (IE)

Cide - Combustíveis - Importação - Lei nº 10.336/01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma
liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível.
Contribuição para o PIS/Pasep
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Associação Desportiva que mantém Equipe de Futebol Profissional - Receita
Bruta de Espetáculos Desportivos - CNPJ - Retenção e recolhimento efetuado por
entidade promotora do espetáculo (federação ou confederação), em seu próprio
nome.
Pagamento de parcelamento de clube de futebol - CNPJ - (5% da receita bruta
destinada ao clube de futebol)

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

Data de
Vencimento
28

2063*

FG ocorrido no mesmo dia

0422*
0473*
0481*
5192*

FG ocorrido no mesmo dia
”
”
”

9412*
9427*
9466*
9478*

”
”
”
”

5217*
0107*

9438*

5434*
5442*
2550**

4316**

28

FG ocorrido no mesmo dia
Exportação, cujo registro
da declaração para
despacho aduaneiro tenha
se verificado 15 dias
antes.
Importação, cujo registro
da declaração tenha se
verificado no mesmo dia.
FG ocorrido no mesmo dia
FG ocorrido no mesmo dia
Data da realização do
evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

28

Data da realização do
evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

28

Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)
28
CPSS - Servidor Civil Licenciado/Afastado, sem remuneração
Reclamatória Trabalhista - NIT/PIS/Pasep

Reclamatória Trabalhista - CEI
Reclamatória Trabalhista - CEI - pagamento exclusivo para outras entidades
(Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Reclamatória Trabalhista - CNPJ
Reclamatória Trabalhista - CNPJ - pagamento exclusivo para outras entidades
(Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
Recolhimento mensal (Carnê Leão)
Ganhos de capital na alienação de bens e direitos
Ganhos de capital na alienação de bens e direitos e nas liquidações e resgates de
aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira
Ganhos líquidos em operações em bolsa
3ª quota do imposto apurado na Declaração de AjusteAnual
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF)
Contrato de Derivativos

Fonte: Secretaria da Receita Federal.

1684*
1708**

Maio/2013
Mês da prestação do
serviço

2801**
2810**

”
”

2909**
2917**

”
”

0190*
4600*
8523*

Maio/2013
”
”

6015*
0211*

”
Ano-calendário de 2012

2927*

Maio/2013

28

28

28

Tributos
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos de Capital
Fundos de Investimento Imobiliário - Rendimentos e Ganhos de Capital
Distribuídos
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
PJ obrigadas à apuração com base no lucro real
Entidades Financeiras
Balanço Trimestral (3ª quota)
Estimativa Mensal
Demais Entidades
Balanço Trimestral (3ª quota)
Estimativa Mensal
Optantes pela apuração com base no lucro real
Balanço Trimestral (3ª quota)
Estimativa Mensal
Lucro Presumido (3ª quota)
Lucro Arbitrado (3ª quota)
IRPJ - Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa - Lucro Real
IRPJ - Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa - Lucro Presumido ou Arbitrado
FINOR/Balanço Trimestral - Opção art. 9º da Lei nº 8.167/91 (3ª quota)
FINOR/Estimativa - Opção art. 9º da Lei nº 8.167/91
FINAM/Balanço Trimestral - Opção art. 9º da Lei nº 8.167/91 (3ª quota)
FINAM/Estimativa - Opção art. 9º da Lei nº 8.167/91
FUNRES/Balanço Trimestral - Opção art. 9º da Lei nº 8.167/91 (3ª quota)
FUNRES/Estimativa - Opção art. 9º da Lei nº 8.167/91
Ganho de Capital - Alienação de Ativos de ME/EPP optantes pelo Simples
Nacional
Contribuição para o PIS/Pasep
Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins,
PIS/Pasep, CSLL)
Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito privado
Retenção - Aquisição de autopeças
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins,
PIS/Pasep, CSLL)
Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito privado
Retenção - Aquisição de autopeças
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins,
PIS/Pasep, CSLL)
Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito privado
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real
Entidades Financeiras
Balanço Trimestral (3ª quota)
Estimativa Mensal
Demais Entidades
Balanço Trimestral (3ª quota)
Estimativa Mensal
PJ que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado (3ª quota)

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

Data de
Vencimento
28

5232*

Maio/2013
28
28

1599*
2319*

Janeiro a Março/2013
Maio/2013

28

0220*
2362*

Janeiro a Março/2013
Maio/2013

28

3373*
5993*
2089*
5625*
3317*
0231*
9004*
9017*
9020*
9032*
9045*
9058*
0507*

Janeiro a Março/2013
Maio/2013
Janeiro a Março/2013
”
Maio/2013
”
Janeiro a Março/2013
Maio/2013
Janeiro a Março/2013
Maio/2013
Janeiro a Março/2013
Maio/2013
”

28

5952*

1º a 15/junho/2013

5979*
3770*

”
”

5952*

1º a 15/junho/2013

5960*
3746*

”
”

5952*

1º a 15/junho/2013

5987*

”

2030*
2469*

Janeiro a Março/2013
Maio/2013

6012*
2484*
2372*

Janeiro a Março/2013
Maio/2013
Janeiro a Março/2013

Programa de Recuperação Fiscal (Refis)
Parcelamento vinculado à receita bruta
Parcelamento alternativo
ITR/Exercícios até 1996
ITR/Exercícios a partir de 1997

9100*
9222*
9113*
9126*

Diversos
”
”
”

Parcelamento Especial (Paes)
Pessoa física
Microempresa
Empresa de pequeno porte
Demais pessoas jurídicas
Paes ITR

7042*
7093*
7114*
7122*
7288*

Diversos
”
”
”
”

28

28

28

Tributos
Parcelamento Excepcional (Paex) Art. 1º MP nº 303/2006
Pessoa jurídica optante pelo Simples
Demais pessoas jurídicas
Parcelamento Excepcional (Paex) Art. 8º MP nº 303/2006
Pessoa jurídica optante pelo Simples
Parcelamento Excepcional (Paex) Art. 9º MP nº 303/2006
Pessoa jurídica optante pelo Simples
Parcelamento Especial - Simples Nacional Art. 7º § 3º IN/RFB nº 767/2007
Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional
Parcelamento Especial - Simples Nacional Art. 7º § 4º IN/RFB nº 767/2007
Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional
Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional - 2009 Art. 7º § 3º IN/RFB nº
902/2008
Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional
Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional - 2009 Art. 7º § 4º IN/RFB nº
902/2008
Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional
Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009
PGFN - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente - Art. 1º
PGFN - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Saldo Remanescente dos
Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º
PGFN - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente - Art. 1º
PGFN - Demais Débitos - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas
Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º
PGFN - Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de
Créditos de IPI - Art. 2º
RFB - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente - Art. 1º
RFB - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Saldo Remanescente dos
Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º
RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1º
RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas
Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º
RFB - Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos
de IPI - Art. 2º
Acréscimos Legais de Contribuinte Individual, Doméstico, Facultativo e Segurado
Especial - Lei nº 8.212/91 NIT/PIS/Pasep
GRC Trabalhador Pessoa Física (Contribuinte Individual, Facultativo, Empregado
Doméstico, Segurado Especial) - DEBCAD (preenchimento exclusivo pelo órgão
emissor)
ACAL - CNPJ
ACAL - CEI
GRC Contribuição de empresa normal - DEBCAD (preenchimento exclusivo pelo
órgão emissor)
Pagamento de débito - DEBCAD (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)
Pagamento/Parcelamento de débito - CNPJ
Pagamento de débito administrativo - Número do título de cobrança
(preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)
Depósito Recursal Extrajudicial - Número do Título de Cobrança - Pagamento
exclusivo na Caixa Econômica Federal (CDC=104)
Pagamento de Dívida Ativa Débito - Referência (Preenchimento exclusivo pelo
órgão emissor)
Pagamento de Dívida Ativa Ação Judicial - Referência (Preenchimento exclusivo
pelo órgão emissor)
Pagamento de Dívida Ativa Cobrança Amigável - Referência (Preenchimento
exclusivo pelo órgão emissor)
Pagamento de Dívida Ativa Parcelamento - Referência (Preenchimento exclusivo
pelo órgão emissor)
Comprev - pagamento de dívida ativa - não parcelada de regime próprio de
previdência social RPPS - órgão do poder público - referência

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

0830*
0842*

Diversos
”

1927*

Diversos

1919*

Diversos

0285*

Diversos

4324**

Diversos

0873*

Diversos

4359**

Diversos

1136*

Diversos

1165*

”

1194*

”

1204*

”

1210*

”

1233*

”

1240*

”

1279*
1285*

”
”

1291*

”

1759**

Diversos

1201**

”

3000**
3107**
3204**

”
”
”

4006**
4103**
4200**

”
”
”

4995**

”

6009**

”

6203**

”

6300**

”

6408**

”

6513**

”

