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lJemonstraçi!esjinanc:eiras em 31 de de::emhm de 20/4 e 2013

Demonstrações dos fluxos de caixa

(Valores expressos em reaL\)

2013
Fluxo de caixlt das atividades opcmcionais
(Délicit)/supcrávit do exercício

21!12

(425.162)

(405.215)

487.662

473.8114

(1.214.878)
27.133
4.862

(295.353)
(3.581)
( 13.984)

132.793
460.831
370.503
(48.061)
(293.200)

303.657
(2.096.047)
(149.255)
73.976
(663.956)

(497.517)

(2.775.954)

(164.146)

(263.134)·

(164.146)

(263.134)

569.843

3.017.086/

Ajustes por:

Depreciação c amortização

Variação nos ativos c passivos
(Aumcnto)/rcdução nos ativos em
Contas a Receber

Outros Créditos
Impostos a Recuperar
Aumento/(redução) nos J)Jtssivos em

Obrigacocs trabalhistas
Obrigações J!iscais e Sociais
Fornecedores c contas a pagar

Receitas Antecipadas
Obrigações Fiscais c Sociais l.ongo Prazo
Fluxo de caixa decorrente das atividades OJICntcionais
Fluxo de cnixn de atividades de investimento

Aquisição de imobilizado c intangível
Fluxo de caix:t decorrente das atividades de investimento

I

)I

Fluxo de c:tixn de atividades de financiamentos

Empréstimos c finam:iamcntos

I

Fluxo de cnix:t decorrente d:ts :ttividadcs de finandamcntos

Caixa c equivalentes de caixa em I" de janeiro
Caixa c equivalentes de caixa em 31 de dcr.cmbro

569.843

II
'

3.017.1186

(91.820)

(22.002)

93.488
1.668
(91.820)

115.490
93.488
(22.002)
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ASSOCIAÇÃO AMPARO AOS PRAIANOS 00 GUARUJÁ
C.N.P.J./ MF: 48.703.227/0001-20

I )emonstraç:ôesjimmceiras em 31 de

de~emhro

de 2014 e 20 I 3

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Valores expresso.\' em

Reai.\~

Contexto operacional
A cntic\adc é uma "ASSOCIAÇÃO" sem fins lucrativos c econômicos, de carútcr beneficente de assistência
social, com atividade preponderante na área de educação, reconhecida de Utílidade Pública Federal conforme
Decreto 71.542 de 14/12/1972, Utilidade Pública Municipal conforme Lei 863, registrada no Conselho
Municipal de Educação sob n° 000 l/08, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social elo Guarqjá
Lei n' 2538/97 e portadora do Certificado de Entidade 8eneticente de Assistência Social~~~ CE8AS.

2
a.

Base de prcpa ração

[)cela ração de confonnidade
As demonstrações financeiras fOram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(BR GAAP).
A emissão das demonstrações financeiras tüi aprovada pela Achninistração em 29 de abri I de 2015.

b.

Base de mensuração
As demonstrações financeiras !-Oram preparadas com base no custo histórico.

c.

Moeda funcional c moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as
informações tlnanceiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra fbrma.

d.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige
que a Administração t~lça julgamentos, estimativas c premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis
c os valores repottados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis
são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
Não há informações sobre julgamentos críticos referentes <ls políticas contábeis adotadas que apresentam
efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 11mmceiras.

3

Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas
períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a. Instrumentos linancciros
(i)

Ativos.financeirm-.· não derivativo,\·
A Entidade reconhece os empréstimos e recebíveis c depósitos inicialmente na data em que fOram
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da
negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

Entidndc Mantcncdorn do Colégio c !'aculdmlc "llon llomênicn", Creche "Anr111 .Jnlinnn Tyhn1· l'nssne.~". Posto M<!dico Sodnl, C' entro Esportivo "Don llomênico".
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ASSOCIAÇÃO AMPARO AOS PRAIANOS DO GUARUJÁ
C.N.P.J. f MF: 48.703.227/0001··20

/Jemonslraçi!esjlnanceiras em 3 i de de:::embro de 2014 e 2013

A Entidade tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do
resultado.

Ativos.financeiros registrados pelo valorjusto por me h; do resul!ado
Um ativo f-inanceiro é classH1cado pelo valor justo por meio elo resultado caso sqja classificado como
mantido para ncgociaçào e sqja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos
financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Entidade gcrencia tais investimentos e
toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos
documentada e a estratégia de investimentos da Entidade. Os custos da transação, após o reconhecimento
inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por
meio do resultado são medidos pelo valor justo, c mudanças no valor justo desses ativos são ,reconl.1ecidas no
resultado do exercício.

Recehíveis
Recebívcis são ativos tinanceiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado
ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido ele quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do
método dos juros ctCtivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis
abrangem contas a receber c outros créditos.

Recursos vinculados a prr~jelos
Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta movimento e aplicações financeiras
que possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados em prqjetos para fhzer tl·ente às obrigações
do contrato de gestão ele projetos de lei incentivados.

Passivos financeiro.\' nclo derivativos
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Entidade se torna
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem
suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.
I\ Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos ele
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo
amortizado através do método dos juros efetivos.

(ii)

Instrumentos financeiros derivativos
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2014 c 2013,
incluindo operações de hedge.

b.

Apuração do resultado c reconhecimento das receitas c despesas incentivadas
O reconhecimento das receitas e despesas é et-Ctuado em conlbrmidadc com o regime
competência.

c.

Imobilizado
Reconhecimento e me/1,\'Uração
Itens do imobilizado são mcnsurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
depreciação acumulada.

ElllHhtdc Mnnlcncdurn do Col(,gio c Faculdndc "Otm Onmênico", Creche "t\nnn .Julianu Tybor l'nssnto:s". l'oslo M\,dico Sncinl. Centro Esportivo" llon Uomêuko",
Centro Comunititrto Cultural c Biblioteca l'úbli~a C'ulti!r<ll Rua Dr. 1\rthttr da Co~lil Filho. 20 Guarujá/Sl' Cep. l l 4!0-0HO ·Te\ (13) J3!\'l·7000 Fitx: ( !3) 33!16-1>770
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ASSOCIAÇÃO AMPARO AOS PRAIANOS DO GUARUJÁ
C.N.P.J./ MF: 48.703.22710001·20

Demonstruç:ôesjlnanceiras em 31 de de::embro de 2014 e 2013

(iii)

Depreciaçlio
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso. A depreciação
é calculada sobre o valor dcprcciávcl, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido
elo valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação <:ls taxas anuais ele cada
parte ele um item do imobilizado.

As taxas anuais de depreciação para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
Móveis c utensílios
Computadores c periféricos

10%
20%
101%
20%
4%

Máquinas c Equipamentos
Veículos
Edi !icaçõcs

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de
exercício tlnanceiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d.

Redução ao valor recuperável
A ti vos financeiros
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um
ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu
após o reconhecimento inicial do ativo, c que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de
caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.
A Administração da Entidade não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de provisão.

e.

Provisões e passivos circulantes c não circulantes
Urna provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do
balanço patrimonial.

f.

J)cmais ativos circulantes c não circuh•ntc
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços.

g.

Receitas com trabalhos voluntários

aplicável,
(
\

,
\

dos

I
/

As receitas com trabalhos voluntários são mensuraclas ao seu valor justo levando-se em co1~si":rição os
montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar lfJ. receitas
com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida a ou r~{Cc!cspcsas
também no resultado do exercício.
,
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 não houve atividades de trabalho voluntário.

Ent1dadc Mant<:ncdora d(> Colégio e Faculda!k "])on llnmênico". Creche "Aunu .luliaun Tyh<H. Pnss!H~~". Posto Médh:o !iofinl, Centro bportivo "Dou Uo1uênil·n",
Centro Con1nnitúrio Cultural c Biblwtccn l'i!blica Cultuwl l~ui!. Dr. r\rthur da Coota F!llw. 20 --· (iumujú/SI' Ccp. li •llll·OHO · l'cl .. ( IJ) :l:lll'>·7000 Fax: ( U) .l:JS(,.(,T/0
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iJemonstraçlJesj)ncmceirus em 31 de de;:;embro de 2014 e 2013

h.

Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações tinanceiras.
As despesas financeiras abrangem, basicamente, juros sobre empréstimos, multas passivas, descontos
concedidos, além das tarmts bancárias cobradas pelas instituições 1-inanceiras

i.

Informações operacionais divulgadas
As divulgações das infónnaçõcs operacionais reportáveis apresentadas, estão de acordo com a estrutura de
gerenciamento c com as informações utilizadas pelos principais tomadores de decisão da Entidade. Dessa
forma, todos os itens alocados são rderentes a atividades ele negócio cultural das quais podem-se obter
receitas c incorrer em despesas.

j.

Gerenciamento de r·isco financeiro
A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos !lnanceiros:

•
•

Risco de liquidez
Risco de mercado

A Entidade apresenta informações sobre a exposição de cada um dos riscos supramencionados, os objetivos
da Entidade, políticas c processos para manutenção e gerenciamento de risco na Nota Explicativa 11° 16.

Estrutura do gerenciamento de risco
As políticas de gerenciamento de risco da Entidade são estabelecidas para identificar c analisar os riscos
enfrentados, para definir limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados
frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Entidade.

4

Caixa c equivalentes de caixa

Caixa c equivalentes de caixn

2014

2013

Caixa
Ikmcos conta Movimento
Aplicações de liquidez imediata

1.668

15.863
67.625
10.000

1.668

93.488

5

Contas a Receber
/

Contas n Receber
Mensalidades a receber
Crédito educativo Fll~S
Cheques a receber
Outros valores a receber
(-) Provisüo p/ créditos de liquidação duvidosa

2014

2013

2.783.538
636.059
116.693
28.321
( 1.370.667)

1.689.521
(21.892)
172.476
23.979
(885:0 18)
979.066

2.193.944

(J

/ ..
)/

Entidndc ,\Jantcncdorn do Co!éJ,\iO c Faculdade "llun llmnênico", Creche "AnnH .Jullnnn Tyho•· l'nsSHl>.~", l'uslo ,\lédim Sod:t!, Centro Esportivo" IJon Uomênicu",
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ASSOCIAÇÃO MAPNW 1\0S PPAIANOS DO GUAr~UJÁ
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Demonslruçôesfincmceiras em 31 de de::embro de 2014 e 2013

6

Ativo imobilizado

Imobilizado

·rcrrcnos
Editicaçôcs

Maquinas c equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Computadores c periféricos

Outros imobilizados
( - ) Depreciação c amorlização

2013
13.625.726
6.236.300
624.893
448.782
237.128
294.925
354.065
(4,0(j~!IO)_

17.753.709

7

A<Juisições

Haixas

13.625.726
6.236.300
713.874
464.417
237.128
295.924
394.395

88.981
15.635
999
40.330
(487662)
(341.717)

2014

- ---------------

-~1555772)

17.411.992

Empréstimos e financiamentos

Emprestimos e Financiamentos
Bradesco - contr 6288376 - veto 29-12-2015
Bradcsco - contr 300857850 - veto 29-10-2016
ltau- eontr 74744912-2- veto 08-01-2016
ltau- eonlr 42841514-5 -veto 22-03-2015
ltau - eontr 3105434813 - veto 25-09-20 17
ltau- eontr 243223724- veto 06-10-2017
llau- eontr 1047612138- veto 26-12-2016
I~rasil - contr 92507022 - veto 25-0 1-20 I 5
Brasil - contr 92507022 - veto 25-10-2016
Brasil - eontr 92507022 - veto 15-11-2015
Brasil - eontr 92507022 - veto 15-12-20 15
Emprcsti1nos diversos
Cartão BNDES

2014

2013

130.800
51.907
276.206
63.937
180.924
69.724
30.830
21.538
66.667
183.404
36.875
223.042
191.645

160.819

Banco 1-ISBC
Banco Real
Banco do Brasil
Banco ltau
13anco Bradesco
Consignado Funcionários
(-)Juros a Apropriar

258.456
66.667

208.844
25.442
66.623
69.191
84.996
/
363.904 /

J

!

(198.133)

158.639 / ; \
3.706 \
(255.592)
'

1.329.366

1.211.695

/
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DemonstroçrJesfinanceira.\' em 31 de dezembm de 2014 e 2013
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Obrigações trabalhistas

Obrigações Trnbnlhist11s

2014

2013

Salários a pagar
Rescisões a pagar
Pensão alimentícia a pagar
Férias a pagar
13o salário a pagar
Outras obrigações a pagar

598.950
7. I I I
7.1 lO
772.478

541.459
I. I 37
6.098
643.545
60.127
490

1.385.649

1.252.856

9

Obriga çõcs tis cais e sociais

Obrigações Fiscais e Sociais
INSS a recolher

FGTS a recolher
Contribuição Sindical c Assistencial a recolher
PIS a recolher
INSS parcelamento (Timcmania)
IRRF proc I 0845-002939/2997-13 (Timcmania)
FGTS parcelamento
I'ARCELAMENTO LEI I I 94 I - IRRF/I'IS
INSS PARCELAMENTO LEI I 1941
PIS PARCELAMI·:NTO I'ROC. 16587-720116
PIS PARCELAMENTO PROC.I6587-720118
PIS PARCELAMENTO i'ROC.I6587720436/
PARCELAMENTO IRRF-PIS PROlES 1449
I.R.R.F. A RECOLHER
IR FONTE-AUTONOMOS
IRRF TERCEIROS .IURIIJICOS
IRRF S/ ALUGUEL
IMPOSTO DAS CONTRI!l.SOCIAS- IRCS

2014

2013

I I 1.805
2.846.0 I 5
21.847
(53.049)
1.780
40.697
10.733
48.745
47.926
1.566
14.853
14.15 I
3 1.320
127.402

145.754
2.206.203
3.613
38.530
8.07 I
27.200
10.733
27.727
28.653
1.338
12.422

294.121
725//

331

37~

572
3.266.694

27
2.805.863

12~

/
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Centro C'omnnitárm Cultural c ll1bliolcca l'liblica Ct!lltlral ){un. Dr. Arthurda Costa 1'1lhn. 20 -- Gunru_1ú/SI>-- C:cp: 11410-080- Tcl.: (IJ) DH'l-7000-- Fax: ( 13) :!386·6770
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Demonstraçôes/inanceiras em 31 de de:::embro de 2014 e 2013

lO

Empréstimos c financiamentos a longo prazo

gmprcstimos c Finnncinmcntos LP

2014

Bradcsco - contr 6288376 - veto 29-12-20 15
Itau - contr 74 744912-2 - veto 08-0 I -20 16
ltau - eontr 3 I 05434813 - veto 25-09-2017
ltau- eontr 243223724- veto 06-10-2017
ltau- contr 1047612138- veto 26-12-2016
llrasil - eontr 92507022 - veto 25-1 0-20 16
Empréstimos Diversos
Banco Bradesco

43.256
23.017
316.618
127.827
30.830

55.556

Banco ltaú
(-)Juros a Apropriar

11

(129.934)
467.170

212.242
61.314
307.525
30 1.661
___ ,_ _
(1~237:2)_
760.370

Obrigações fiscais c sociais a longo prazo

Obrigações Fiscais e Sociais a longo prazo
PARCELAMENTO IRRF/PIS l.Eill941/2009
PARCELAMENTO INSS
PARCELAMENTO FGTS
l'ARC:EIAMENTO IRRF
l'i\RC:ELAMENTO INSS-LEI 11941/2009
l'ARCELAMENT INSS-l'ROIES-129980011
PARCELAMENTO 11{1<1'-l'IS !'ROlES 1449
PIS PARCI·:LAMENTO PROC.16587-720116
PIS l'ARCEI.i\MENTO PROC.l6587-720118
PIS PARCELAMENTO PROC.16587720436/

12

2013

2014

2013

430.585
96.845
123.950
478.193
498.242
1.127.882
1.207.817
3.524
33.418
48.348
4.048.804

272.651
96.845
123.950
346.796
281.756
1.127.882
1.302.033
4.348
40.371

(
\
\

\.
!

j

359663; / ;

Provisão para contingências

A Entidade reconhece a provisão para riscos trabalhistas quando seus assessores jurídicos consideram como
provável o risco de perda de demandas judiciais e administrativas, que acarretarão em desembolso de
recursos que possam ser mensurados com razoável nível de segurança.
Em 31 ele dezembro de 2014, a Entidade é parte (pólo passivo) nas ações de natureza trabalhista e cíveis
abaixo, cuja probabilidade de perda foi classHicada como possível por seus assessores jurídicos para os quais
nenhuma provisão fOi constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem
sua contabilização.

Entidndc Mantcncdu!'il do Cok~o c Faculdade "Don Dom~ni~o ... Creche "Annn .lnlinnn Tylnu· PnsSIH's", Pn.~to Médico Sndal, Centro Esportivo "Onn l>omênico",
Centro C'onmnitilfm ('u\turnl c HJbliotccn l'ública Cultural ltuu Dr_ i\rthnrdil Costa Fillw. 20 -- Gunru;úiSI' Ccp. 11410-030- Td (13) JJWJ-7000 Fax: ( l:l) :UB6-6770
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- - ------------

------- -- --------------- -------------·-

----.--~~--

l~isco

FISCAIS

Econômico
Estimndo

Objeto

Auto!'

(Vnlortot11l

envolvido)
0507570-78.2009.8.26.0223 (N. 0
antigo 223.01.2009.507570-911. 0 de ordem 35471/2009

!----·-----··-------·-··---0516509-47.2009.8.26.0223

Município
do GuanUú

______

_.,

Município
do Guantiú

-----

Ausência de recolhimento de

wru c Taxas reli.: rente ao imóvel silo ú Rua Paulo
!63.992,08

Eduardo Castrucci, lnd. Naval, Gleba B 3 S Cunnnbatai, GuanUMSP, número de
nmtribuintc l-0023-032-000, inerente nos cxcrckios de 2006,2007 c 2008

·----·-

Ausência de recolhimento de Taxa de I.iccnça Mobilif'lria rc:fcrcntc ao Ccntm
Esportivo, imóvel sito <l Avenida Cruzeiro do Sul n. 110, Balrwúrio Pernambuco,
28.638,17
CEP 11444-050, Guart\iWSP, inerente aos excrclcios de 2005, 2006, 2007 e
2008, consubstanciada nas CDA's n." 31659/20088, 72226/2008, 106851/2008 c
33423/2009, inseri •ão imobiliúria 3-0000-029-632
-····----· --·
Ausência de recolhimento de Taxa de Licença Mobiliúria rcfbrcntc ao Posto
Médico, imóvel ~i to;) Avenida Cruzeiro do Sul n. 110, llnlncúrio Pernmnbuco,
20.087,33
CEP 11444-050, GuarujMSP, inerente nos exercícios de 2006, 2007 c 2008,
consubstanciada nas CDA 's n." 72225/2008, 106850/2008 c 33422/2009,
inseri ·<lo mobiliária 3-0000-029-631.

0516508-62.2009.8.26.0223

Município
do Guarujú

0500256-81.2009.8.26.0223

Município
do Guantiá

Ausência de recolhimento de Taxa de Licença Mobiliária rcli::rcntc ao imóvel sito
à Rua Arthur Costa Filho n. 20, Vila Maia, CEP I 1410-080, Guan~MSP, inerente
aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, consubstanciadfl nas C DA' s n. 0
69030/2008, 103995/2008 c 30490/2009, inscriç<lo mobiliária 0-0000-007-219.

28.330,26

0509912·62.2009. 8.26. 0223

Município
do Guantiú

Ausência de recolhimento de "l'axa de l-icença Mobiliária rc!Crentc ao imóvel ~i to
<l Rua Santos Dumont n. 1KO, Viln Saulo Antônio, CEP !!460-,000, Guarujít!SP,
inerente aos exercícios de 2006, 2007 c 2008, consubstanciada nas CDA's 11. 0
69029/2008, 103994/2008 e 30489/2009

9.201,65

0535969-44.2014.8.26.0223

Município
do Gnantiú

Multa por ~uposta inrri ngência à legislaç1lo tributária, mt. 23 l da I ,C/38/97,
consubstanciada nfls CDAs n. 0 13300/2013 c !330 l/20 13

1.660,05

0526438-31.2014.8.26.0223

Município
do Guantiú

050352<1-70.20 14.8.26.0223

Município
do Guan~já

0528696-14.2014.8.26.0223

Município
do Guan!iá

Ausência de recolhimento de Taxa de Licença Mobiliária rerercnte ao inrivel sito
<l Rua ArthurCosta Filho n. 20, Vila Maia, CEP 11410-080, Guaruiít/SP, inerente
aos cxctdcios de 20 !2 c 2013, consubstanciada na~ CDA's 11. 0 32625/2012 c
41316/2013, inseri ·i!o mobiliária 0-0000-007-219.
Ausência de recolhimento de wru rcti::rentc ao imóvel sito;\ Rua Paulo Eduardo
Castrucci, 1nd. Naval, Gleba B 3 S Curumbatai, GuantiMSP, número de
contribuinte l-0023-032-000, inerente aos exercícios de 2012 c 2013,
consubstanciada nns CDA's !1. 0 9596/2012 c 19523/2013

15. 196,33

122.229,89

Ausência de recolhimento de Taxa de Licença Mobiliúrin rctCrcntc ao inrivcl sito
ú Rua Santos Dumont n. ! 80, Vila Santo Antônio, CEP I 1460-000, GuHn!jMSP,
inerente aos exercícios de 20 !2 c 2013, consuhstanciada tws CDA 's n. 0
32624/2012 c 41315/2013, inscriçi'io mobiliária 2-0000-007-218

4.810,72

TOTAL-

394.146,48

Risco
Ecom)~ico

·-.. ..6873720!55020300
-~

..

--------·
Ricardo Ramos Ru >ai

·~---·--~

--~:~oiV.ido~J
n.ooo e ,

...

-

l3

Estimulo
(Valot(total

Autor

Tll.AHALUISTAS

TOTAL=

7~-

Partes relacionadas

O Estatuto Social da Entidade possui prevtsao de não remuneração dos membros do da Diretoria c do
Conselho. Dessa forma, a Entidade não concede nenhum tipo de remuneração, vantagens ou bcneHcios,
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, lünções ou atividades que
lhes lbram atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

r;ntídadc Millltcucdnra do Colégio c Faculdade "l)on Dom~nil'u", CrcdlC ",\nnu ,Jnliunu TyJJ/Ir' l'n~sJre~". l'ustu ,\lêdicn Sodnl, Centro J;spnrtívo "Dnn Domênko",
Centro Comunitimo Cultura! c Bibliol\~~il l'ilb!icn Cu!turnl Run llr. 1\1thur da Costa Filho, 20 Ciuarujit/SP Ccp I \410-m:W- Tcl (13) :Ut\9-"/000 h1x: ( 13) JJU>-<>770

"Obras Sociais Don Domênico"
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Patrimônio líquido

O patrimônio líquido é composto, substancialmente, pelo patrimônio social e pelos clél-icits/superávits
apurados anualmente.
A Entidade somente poderá ser dissolvida:
• por deliberação tomada em reunião extraordinária do Conselho de Administração, para esse í1m
convocado, c na presença de no mínimo 2/3 dos seus membros; ou
• por sentença do Poder Judiciário transitada em julgado.
Em caso de extinção, haverá a incorporação integral do patrimônio, dos legados ou elas 'doações (]UC lhe
foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, ao patrimônio de
outra organização detentora do Certi ncado de Entidade Beneficente ele Assistência Social.

15

Custos dos ser·viços pr·estados
2013

2014
Gastos com pessoal, encargos c bcncticios- docente
Gastos com pessoal, encargos c bcnclicios- saúde
Gastos com pessoal, encargos c bcnct1cios- outras ativ
Serviços profissionais
Custos gerais
Pn~jctos Educacionais

16

8.027.514
290.866
166.925
27.134
783.767
3.950
9.300.156

6.603.317
241.193
171.770
50.135
888.200
12.261
7.966.876

2014

2013

1.21 1.605

1.089.639

152.182
152.407
19.413

170.841
151.882
16.111
22.031

Despesas com pessoal

SALARIOS E ORDENADOS
13.SALARIO
I'ERIAS
IIORAS EXTRAS
ADICIONAL 1/3 DE FERIAS
GRATIFIC./ A !lONO PEClJN.
ADICIONAIS
RECLAM .. IRA !lA I.III./IN D EN IZ.
FGTS
PIS S/FOLIIA
V AI.E AI.IMENTACAO
V ALE TRANSPORTE
CESTA llASICA
SEGURO COLETIVO
ASSITENCIA MEDICA

35.079
11.859
68.267
57.361
260.240
63.396
92.628
56.483
135.555
12.388
24.354
2.353.217

10.034
55.086
6.447
114.188
14.050
('"

21.689\

\

)

147.927'/;
16.652
•
---;-:;=4::::5:::c'
1.837.028

1

E11tidadc MunlcJJcdora do Cokgio c F<JcJddmlc "I> nu l>omênico", Creche "Anna ,Jnlinnn Tybor PnsSIIl'S", l'osto Médico Social, Centro Esportivo "llon llomênico".
Centro C'on1un itúrio Cultural c Biblioteca Pública Culturnl Run llr. :\rllmr dn C'ustn Filho, 20 GunrujMSP- Ccp- I 141 0-0fiO · Tcl_ · (I :l) JJS<J. 7000 l'a.~: (I J) J386·6770

"Obras Sociais Oon Domênico"
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Ocspcsas administrativas
2014

SOFTW ARE/LICENCA MANUT
ENERGIA ELETRICA
ASSESSORIA CONTAI! IL
l-IONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPRESSOS/MATI \R. EX PE IJIEN'I'I \
PERDAS
TELEFONES
CONSER.REI'AROS-IMOVEIS
SEGUROS DIVERSOS
AGUA E ESGCJ'I\)
MAT. E SERV. DE LIMPEZA
CONSERV.REPAROS-MOV.MAQS.
SERVICOS DE TERCEIROS-I'.!
ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS
ASSOCIACOES/SIND.DE CLASSE
SERVICOS DE TERCEIROS-I'!'
1-IONORARIOS DE COBRANCA
ALUGUES DE BENS MOVEIS
CONDUCAO/VIAGENS/ES'I'ADAS
DESPESAS GERAIS DIVERSAS(< R$ 10.000)

18

172.789
154.133
I 07.872
71.872
66.354
62.000
45.106
41.644
38.666
35.960
33.881
31.415
29.961
26.620
17.786
15.794
11.686
I 1.605
10.362
236.694
1.222.200

79.613
123.303
45.758
87.618
45.940
48.903
41.418
19.104
36.473
42.225
50.582
35.224
31.385
8.778
23.862
15.450
9.092
7.897
99.548
852.173

Despesas financcints
2014

Juros passivos

609.627
240
65.428
613.571
1.288.866

Descontos concedidos

Multas passivas
Despesas bancúrias

19

2013

Instrumentos financeiros

2013
592.398
120.855
267.787
981.040

/ \·.

I

()

I/

A Entidade opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que incluem aplicações financeiras e
caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e salúrios, férias c encargos, ctUos valores são
rcprescntati vos aos respectivos valores de mercado.

Iêstimativa do valor justo
Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam
ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido
C:\justado com base na taxa vigente de juros no mercado. Durante este exercício a Entidade não efetuou
operações com derivativos.

Entid;tdl.' Mnntl.'ncdora do ('oiÇgio c Faruldnd~ "l)nn Dnm~nico". Creche ",\nnn .JnlinmJ Tybor Passm•s", Posto M~dko ~ndn1, Centro Espo•llvo "Don Domênko",
C:cntrn Comunitimo C'ultmal c BthliotcciJ!'úbhca Cultural Rmt Dr. Artlwr dn CoóW Filho, 20 GunruJú!Si' Ccp. ll•II0-080 "Td · (IJ) DS'>-7000 Fm;: ( 13) .1.186·6770

"Obras Sociais Oon Domênko"
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Jnstrumentos financeiros "Não derivativos"
Todos os ativos financeiros "não derivativos" (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das partes
das disposições contratuais do instrumento.
O CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração estabelece uma hierarquia de três
níveis para o valor justo, a qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela Entidade,
para maximizar o uso ele informações observáveis e minimizar o uso de informações não observáveis. O
CPC 38 descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas mensuração ao valor justo:
•
e

•

Nível I -Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos pu passivos;
Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível ! , onde os preços cotados (não
ajustados) são para ativos e passivos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que
estão disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (derivados dos preços);
Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena ou nenhuma atividade de mercado e que
são significantes para definição do valor justo dos ativos e passivos.

O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos f-inanceiros da Entidade está classificado como
Nível2.
Em função das características e forma de operação bem como a posição patrimonial e financeira em 31 de
dezembro de 20 14, a Entidade está sujeita aos fatores de:

Risco de liquidez: (•: o risco em que a Entidade irá encontrar diflculdades em cumprir com as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo
financeiro. A Abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e ele
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade.

Risco de mercado: l~ o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros têm nos
ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de preços e
taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da Entidade. O Objetivo do gerenciamento de risco
de mercado é controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, c ao mesmo
tempo otimizar o retorno.
Com relação às taxas de juros, visando a mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus
inve..o:.;timentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham, a variação do CDI- certif"icado de
depósito interbancário e fundos de renda tlxa.

Avais, fianças e garantias
A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente garantidora
durante o exercício de 2014 e 2013.

/I
20

Imunidade Tributá da

/ }

A Associação é Imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e { LuparágrafO
4° e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

X/
7

HnttdHdc ,v!ant~ncdorn do C'okgio c Faculdmlc "Oon Domênicu". Creche "Annn .luliunn Tybor l'n.~sal·s·', l'o~lo ,VIédico Socinl, ('çnlru Hsporl!vo" llon Domênkn",
Ccnlro Comuuititri(l Cu!turn\ c Bihliotcc;l P(lbh~il Cullmnl ltua D1. Arlhur d;t Co>! a Filho, 20 GumujitiSP Ccp: 11410·0~0 · Td_. (IJ) .l.l~<J-7000 Fax: (I ~l) 3:1::16-()770

"Obms Sociais Dou

Domênil~o"
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FORMA .JURÍI)ICA CONFORME A LllGISLAÇÃO VIGENTE
A Entidade é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que
contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

CARACTERÍSTICA IJA IMUNIDAI)E
A Associação é uma instituição educacional e/ou social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo
9o. do CTN, c por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:
•
•
•
•

a Instituição é regida pela Constituição Federal;
a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

REQUISITOS PARA IMUN[I)AI)E TRIBUTÁRIA
A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário
Nacional (CTN).
O artigo !4 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária,
e...;;ses C')tão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser
comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual
transcrevemos:
a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art.85 do
Estatuto Social);
b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
(art. SI do Estatuto Social);
c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão (art. 91 do Estatuto Social).

21

Isenção Tributária

A Associação é isenta à incidência das Contribuições Sociais por tOrça da Lei No. 9.532/97, Lei No.

J\.096/05eLeiNo.\2.\01/09.
CARACTERÍSTICA nA ISENÇÃO
A Associação é uma instituição educacional e/ou social sem tins lucrativos e econômicos, de direito privado,
previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo lo. da Lei No. 12.101/09, e por isso é reconhecida como
Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características/'--\
• a Isenção é regida por legislação infi·aconstitucional;
1
• a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicic{nadas em Lei
(contra-partida);
\
• existe o f"à.to gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidades é dispensa'd7· . pagar o
tributo;
• há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.
, .

Hn1 idade Mnntcncdont do CniCgio c Faculdade "I)ou Unmênico", Creche "Amm .Jnlinun TyiJoo· l'nssttcs", I'os lo Médil'O Snl·inl, Centro Esporlivo "Elon Domênko".
Centro C'Oillllnitiuiu Cultural c Bibliutccal'ltblt~a Cttlturnl Rua Jlr Artlmr daCostn Filho. 20--- Ciuarujit/SI' ('cp: 11410-08()- Te! (I J) B8<J-7000---I'ax. ( 13) B86-6770

"Obras Sociais l>on I>omênico"
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REQUISITOS I' ARA MANUTENÇÃO HA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Associação é uma entidade beneficente de assistência social (possui CEBAS) e para usufruir da Isenção
Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:
ESTATUTÁRIOS

•

•
•
•
•

•

não percebe a seus diretores, conselheiros, soctos, instituidores ou benfeitores, remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos
(art.! 02" do Estatuto Social);
aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art. 81° à 85° do Estatuto Social);
não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob
qualquel' fol'ma ou pl'etexto (al't.l 02' do Estatuto Social);
atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não dircciona suas atividades
exclusivamente para seus associados (as);
tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do
eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas
(art. I04" a I 09" do Estatuto Social);
consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei No.
8.742/93 (LOAS) e Decreto No. 6.308/07 (art.3" e 4" do Estatuto Social)

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

•

•

•

•
•

possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil c certificado de regularidade do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço FGTS;
mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação
em gratuidade ele forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal
de Contabilidade;
conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos
que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados
que impliquem modificação da situação patrimonial;
cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
elabora as demonstrações contábeis e l'inanceiras devidamente auditadas por auditor independente
legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

A Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em análise./do 'friênio
2006/2007/2008, no Ministério da Educação, conforme Processo n' 71000.052004/2009 e Recu(so n'':20227936 requerimento protocolado em 23/07/20 I O, no qual usuti·ui da Isenção Tributária até o j ulipameflto do
seu processo, conforme determina o artigo 8o. do Decreto No. 8.242/14.
\ /
Conforme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 entidade beneticente certificada tàrájus à isenção do;la/,mento
das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Abaixo dcmonsíra7e'~10S as
contribuições sociais usun·uídas, a l"Orma de contabilização e o montante do período que não é pago.

Ent1dudc M:111tcncdom do Colégio c Faculdade "Uun l)omênicu.., Creche "1\nnn .Julimnl Tybor l':t~Sn<'S", l'o.~lo 1\lédi\'/J Sudnl. Ccntm E~portivo "Dou Dumênico",
Centro Comunitário Cultural c Biblioteca l'úblicil Cul\l!ral Rua Dr Arthur da C'o~a F1lho. 20 Guarujú/SP Ccp: l !410·080 "Te! (13) 3389,7000 · Fnx: ( 1.1) .1386·677{)

"Obras Sociais Oon l)omênico"
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