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CONTEXTO OPERACIONAL

A AssocrAçÃo PRÓ Ex DE SoRocaBA, iíscrlta no cNP) Sg.8!7 .345/ogor-00, fundàda en 30 de àbr1l de
1983, é unâ Organizaçâo da Socledadê c1vl1 dê direlto privâdo, sêri flns luc.átivos e econôÔt.os,
.om objetivos voltâdos à promoção dê atlvidades e finalidadês de relevãnciã públ1ca e eoclã],
que ofêrtâ serviços nâ á.êã de educãção, assistênc1ã social e saÚde.
A assoclAcÃo

PRÓ Ex OE soRocABA

tem (omo nissão oferêcêr serviço educôc1ôna] espêcializâdo

- ciclo I) e pronoven âtravés

de ufl conlunto articulâdo de açôes a
hâbilitação e ã rêâbtlitação de pêssoas com deílc1êncla intêlectual ou associâdás, fortalecêndo
os vínculos familiares e comunitários, assim como a âutonomia, a independêncià, a seAUrânçâ, o
âcesso âos direitos, côntribuindo assim pârã a sua inclusão à vida conunitárià
(Ensino Fundâmental

II .

APRESENÍAçÃO OA5 DEI4ONSTRAçõEs CONTÁBEIS

As denonstrâções (ontábeis forâm elaborâdas dê acordo con ãs práticàs.ontábeis adotadas no
Brasll, enltidas pelo Comitê de Pronun(iarentos Contábeis _ CPC, conslderandÔ a resolução CFC
1.499/12 9!e áprôva â rTG 2oo2 - osc §em Finâlidadê de Lu.ro e ll8c TG 07 Subvenção € assistêôciâ
Eovernanentâ1.

â)

Bá]ânço Patrlmonial

e Dênonst.âção de Resultãdo dô pêríodo

aprê§entados e elaborados de ôcordo com a as Nonnas Brâsilelras de Contabilidâde aplicávêis à
entidades em dêcorrência dâ obnlgatoriedãde da convergênciã às Normãs Intêrna.lonâis da
contabllldade, instltuídâs pela lei ne !1.63a/o7 e â]têrada pela tel ro r!94ua9 e de âcordo com
o CPc 26 - Áprêsêntação das demon§trâçõês contábeis, efritióas pêlo Comltê de Pronunciamêntos
contábêis (cPc) e ap.ovadas pêlà Delib€ração cv4 ne 6761a1, âtém de consideràr a lêgislação

êspecíÍica ante.lornêntê citàdâ.

III .
a)

RESIJI4O

l4oeda

DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONÍÁBEIS

funcionâI ê dê âpresentâçãoÀs dênonstrâçôês finâncelras estão âpresentadas e er reais

que é â moêda fun.1onal da Entj.dade.

b) Apuração das Receltas/Dêspesas e de âpresentação
as rêceitàs dâ osc são obtides at.âvés de convênios e projetos cor órgáos públi(os ê privados,
doãções, eventos e dêmãls açõês para captãção de recursos.

as receitâs ê despesas são .ê8istrâdâs considerândo o rêgime de compêtência dê ex€rcÍclos, ê são
apurâdas atrâvés dos comprovantes de recebinento, ênt.e ê1es, Avisos Eancário§, Recibô§ e
outros. A5 dêspêsas da entidàde são ápuradas atrâvés dê Í{otàs Fiscais e Recibos êm confôrííldadê
conr âs exlgências fisco legais.
As contas patrimonlals, âs receitas e dêspesas são seAregâdôs por árêã de atuàção, bem corio Por
p.ojeto/convênio/subvênção evidenciâhóo â gratuidade praticãdâ, e são segregadãs das de'Íai5
contas dã Orgãnização.

as subvençôes/convên10s governâmentais foram reconhe€idas como rêceita âo longo do período
confrontâdas coD âs despêsâs corrêspondentes, êm bâse sistenáticá, ôbsêrvâdo o dlsposto nâ
TG 07 - Subvenção ê Asslstên.la Gove.nanêntáis.

c) Éstimâtivâs

e
NBC

Contábêis

a elabôrâção dê derionstrâções contábeis de acordo com as práticas contábels adotedas no Brâsil
r€quêr quê a AdminLst.ação use dê julgànento na dêtêrminação e registro dê €stinativas e
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p.emissas quê in.luem â provlsão para contingencia e provisão para créditos de llquldação
duvidosa. A liquidação dâs transaÇõês ênvo1vêndô êssãs êstimátivas pôdêrá rêsultêr ên vã1ores
diiê.entes dos estiÍrados, dêvido â imprêcisôes inê.entês êô p.ocesso de suê deterÍrinação. A 05C

revisa as estlmâtivês e prenissas, pelo neros ãnuatmerte.

d) Instrunrentos Financei.os
Instrumentos financei.os não de.ivãtivos 1..1uefl caixa e equivalentes de cai!ê, coítas a.eceber
e out.os recebiveis, contas ã pagar e outras obrigaçôes.

ê) Ativo .i.culantê e não cir.u1ênte
caixa ê equivã1ênte de.aixã
0s vâ10.es registrêdos edr dispoiibilidades .efe.eír se â saldos baicá.ios de liv.e movimentação e
êplicãções firênceiras de liq!ldez imediatas com bâ1xo risco de variação no valor de mencado, e
cônsidêradas cono eqLrivale.tes dê.aixa. A1ém disso, as dispo.ibilidades com restriçãô, áqL,e1as
quê referem-se a subvençôes/cônvênios que exigem ob.igaçôês, estão contabilizadas sêparãdãmentê
das demais cortàs da 05c.
Aplicaçôes Finarceiras
são registrãdãs pê1os vã1ôrês de custo acres.idos dos rendimêntôç aufêridos até as datas dos
bãlaiçôs quê nãô êx.êdêm ô se! valo. de me.cãdo o!.ea1izâção.

aquisição, com ãs.espectivas dêprêciãções acumulêdas e perdas
valor recupe.áve1 (Impairment) acumuladas, quando necessárlas.

DêEonst.ado âo custo de

.eduçào a

f)

de

Passivos Ci.culantes e nàô air.ulantes

5ão demonstrãdos pê10s vã1ores conhecldos ou calculáveis â..e§cidos, quando aplicáve1, dos
co..espondentes ên.ârgos, vàriaçôes nonetárias e/o! carbiãis incorridâs até a data do balaiçô
rlêt.imônla1, Ouando aplicáveis, os p.ssivos cinculàntes e não cir.ulantes são reeistrádôs êm
valor prêsente, con base efl taxa de juros quê refletem o prazô, a moeda e ô ris.o de c.dê
Os

âtivos e passivôs são classificâdos coflo circulaites quando suâ realização ou 1iq!idação

prováveis

que

próximos 12 nesês. caso

.ont.á.io,

são

são demonstrádôs .omo .ào

a5 p.ovisõês são recorhecldãs, quando a entidade possui uma obrigàção legal ou.onstituÍda co.io
.esultãdô de um êvênto passado, e é provável que um recu.so econôflico sêja req!eridô parà saldãr
a ôbriÊação. As provlsôes são registràdãs tendo como bâsê as nelhôrês estimativas do risco

h) G.atuidâdes e Assistêicia 50cial
Êstão deÍronstrãdas .ônforme legislação vigênte 1ei ra a2-7a7/o9, 12 a68/2at3 e decreto ns
a.242/20!4. Todos ôs serviços são prêstados de formâ gratuitê para todôs os usuárlos, sen
exigêncla de quã1quê. côntrâprestaçãÕ, pag.mênto, cont.ibLriçãô por pâ.te do usuá.io.
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as doãçôes são neconhecldas coúo rêcêitâ quando são efetivanêntê recebidàs.

a) Pessoâs fÍs1cas: R$ 13.625,84
b) Pêsso.s jurÍdicas: R$ 22.687,gO
c) associâdos (pessoâs fÍsicâs ê Juríd1cas):

j)

R9 20.45s,73

Àplicâção dê Recursos

as rendâs, recu.sos € êventual resultâdo ôpêrâcionâI da entidâdê fo.an aplicâdos intêgràI'Íêntê
no territóaio nacional e nâ menutêíção ê no desenvolviÍÍento dê sLras flnâlidâdês instituclonâis,
em corformidâde com seu Estêtuto Sociâl, dêÍroÍrstrâdos pelâs suãs despesàs e Invêstlmêntos
A entidâde não renunê.a, não dlstribul, entre os sêus associados, dirêtoresj conselhelros,
bênfêitores, lnstltuidores, doãdores, ou êquj.valentes, eventuais excedentes operacionàis, brutos
ou lÍquidos, .êsultados, dividêndos, bonificaçõês, pa.ticipaçõês ôu pa.c€las do seu pâtrinônio,
âufêl.ldos medlônte o êxêrcÍclo de suâs àtividades, por quâIquêr fornâ ou título, em razão de
compêtênclàs, Íunçõês ou ativldades que thes são atribuídos pelo estatuto so.ial.

k) Renúncle/8ên€fí.io Fiscal:
A organlzãção da 50€iedade Civj.l possui certificedo de entidade bênêflcênte de assistênc1a
sociâl - CEBAS, po.tânto fâz Jus â isênçôês/rênunclàs/beneficios Í1sca1s pernitidâs êm Lei,
conformê portaria SNAS 81/2015 publ.icado no DOU en 3g/97/2015 e co,n validade de 3O/O7 /2OL5 a
291O7 / 2gla.
Fn 2017

usufíuÍu dâs sêgulntes lsen(ôês:

Cota Pâtronali R$ 124.340,78
Terceiros: R$ 27.976,69

SAT:

R$

TOÍAL:

R$ 164.751J 56

a entidadê

IV:

12.434,O9

reconhece as isênçõês em sêu bâlânço pôtrlmoniâI em.ontàs de compensação.

RECEBII4ENTO OE RECURSO PÚBLICO

E

PRESTAçÀO DE CONTAS:

asslstêncla Sociâl:
â) slâs (temo âditlvo) R$ 63.831160
Juros Ílnancelros: Âí 65,61

- tiro vàlor totâl rê.ebldo, foi rêâl12ado un montãnte de R$ 6Z-a1O,26, o valor restante dê
r.0A6,95 +o! devolvido àos o.gãos púb.Iicos no êxê.cÍcio.

R$

b) Sias Esfêrà lÍuniclpal: R$ 5.490,00
luros flnânceiros: R$ 2,07

c) irâs Esferà Estaauati Kb t2,stêo,so
ju.os finân.êlros: R$ 2,68
d)

51as Esfêra Fêderâl: R$ 35.500,00

luros finâncei.os: R$ 59,89
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?ERíOOO:

- No nontãnte reâllzedo, há uma dlferençâ êntrê necê1ta/custo, no quel. sêrá reênbo1sâdo nô
Derlodo de 2018.
Educâçáo:

a) Sêcretária Educâção P.r,4.s: Rt
Juros financeiros: R$ 611,13
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