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DECRETO Nº 3696/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 

“Que altera membros do Comitê Gestor do Programa Criança Feliz no Município de 

Iracemápolis/SP.” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições legais; 

Atendendo ao disposto no Decreto Federal nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, que 

instituiu o Programa Criança Feliz; 

DECRETA: 

Art.1º. Fica alterada a composição do Comitê Gestor Municipal do Programa Criança 

Feliz, de caráter intersetorial, que tem por finalidade planejar e articular as ações 

necessárias para alcançar os objetivos do Programa Criança Feliz, criado pelo Decreto 

Federal nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, contribuindo na promoção do desenvolvimento 

integral das crianças na primeira infância. 

Parágrafo Único. A Coordenação Municipal do Comitê, constituído no caput deste artigo, 

será exercida pela Coordenadoria de Promoção Social, que prestará o apoio 

administrativo e providenciará os meios necessários à execução de suas atividades. 

Art.2º. Ao Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz, compete: 

I. Acordar o Plano de Ação Municipal com Diretrizes, Estratégias e Metas; 

II. Tomar decisões quanto às etapas do Programa e responsabilidades das diferentes 

políticas na sua operacionalização;  

III. Acordar instrumentos de regulação, normatização, protocolos e parâmetros 

municipais complementares àqueles disponibilizados pela União/Estado e que 

estabeleçam responsabilidades das diferentes políticas no Programa, estratégias para sua 

implantação e acompanhamento local.  

IV. Aprovar materiais de orientações técnicas, de capacitação e educação permanente 

complementares àqueles disponibilizados pela União e Estado.  

V. Definir estratégias, instrumentos e compromissos que fortaleçam a intersetorialidade 

do Programa e a implementação das ações de responsabilidade do Município.  

VI. Discutir, apoiar e aprovar questões operacionais do Programa, a partir de propostas 

do Grupo Técnico, como: composição da equipe das visitas domiciliares (visitadores e 

supervisores), definição das famílias que serão incluídas nas visitas domiciliares; fluxos 

de articulação entre as redes locais para suporte às visitas domiciliares e atendimento às 

demandas identificadas pelos visitadores e supervisores; etc.  

Art.3º.O Comitê, de que trata o Art. 1º deste Decreto, será composto por membros 

titulares e respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal, representantes das 

seguintes Coordenadorias do Município: 

I. Coordenadoria Municipal de Promoção Social; Marta Cristina Dias da 

Costa 

II. Coordenadoria Municipal de Educação; Escolástica Bonin Denardi 

 

III. Coordenadoria Municipal de Saúde; Viviane Martins Azevedo 

 

IV. Coordenadoria Municipal da Cultura e do Turismo. Reinaldo Angotti Aze-

vedo 

Art. 4º. Os membros do COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ, titulares e suplentes, exercerão mandato de 1 (um) ano, permitida (01) uma 

recondução, e não serão remunerados.  

Art. 5º. O desempenho das atribuições a que se refere este decreto será considerado 

serviço público relevante.  

Art.6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

DECRETO Nº. 3697/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 

“Dispõe sobre a nomeação do Gestor para parceria com a Organização da Sociedade 

Civil” 

 

 FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

 

Considerando a necessidade de gerenciar parceria celebrada entre a administração pública 

e a Organização da Sociedade Civil nos termos dos artigos 61 e 62 da Lei 13.019, de 31 

de julho de 2014; 

E em cumprimento a nomeação que trata o inciso IV do art. 2º, alínea ‘h’ do inciso V do 

art. 35, da Lei 13.019/14; 

DECRETA: 

Art. 1º. - Designa a Sra. SILVANA CRISTINA DE SOUSA SESTENARO, 

Coordenadora da Promoção Social, como gestora das parcerias firmada entre a 

Coordenadoria da Promoção Social e as Organizações da Sociedade Civil: 

§1º Os efeitos deste decreto, conforme o caso estende aos termos aditivos destas parcerias. 

§ 2º O servidor nomeado está impedido de gerenciar a parceria, no caso específico, se nos 

últimos 5 (cinco) anos tenha mantido relação jurídica com, ao menos 1(uma) das 

entidades parceiras. 

§3º Fica impedido de gerenciar, o servidor que seja parente do dirigente ou de membros 

da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como se for 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau. 

§ 4º Confirmada a relação de que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, o gestor deve manifestar 

pela sua substituição por outro servidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente 

para o caso, mantido sua atuação nos demais parcerias. 

§ 5º Constatada a irregularidade prevista nos termos que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, 

todos os Atos do gestor tornam-se nulo, obrigando refazê-los, inclusive com visitas 
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intempestivas às entidades parceiras. 

Art. 2º. - São obrigações do gestor, cumprir o estabelecido no art. 61 da Lei 13.019/14, 

no tocante a: 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam 

ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas 

ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

III. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e 

durante a vigência do objeto, e submeter à homologação pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação designada, que deverá conter no mínimo: 

 

a) Descrição sumária as atividades e metas estabelecidas; 

b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto 

do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 

indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

c) Valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores com-

provadamente utilizados; 

d) Quando for o caso, os valores pagos nos termos do art. 54 da Lei 13.019/14, 

os custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as sobras de recursos financeiros, in-

cluindo as aplicações financeiras, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos; 

e) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela or-

ganização da sociedade civil na prestação de contas; 

f) Análise das auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito 

de fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 

decorrência dessas auditorias. 

 

IV. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, 

com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o 

art. 59 da Lei 13.019/14. 

V. Disponibilizar ou requisitar da administração municipal, materiais e equipa-

mentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.  

VI. Cumprir com os prazos previstos na Lei 13.019/14, e no instrumento da par-

ceria, quanto ao parecer conclusivo e aos recursos impetrados. 

VII. Exigir a prestação de contas da entidade parceiras, conforme determina a Lei 

13.019/14, e demais exigências previstas no instrumento de parceria e nas 

normas do Tribunal de Contas jurisdicionado, caso houver. 

VIII. Realizar pesquisa de satisfação das parcerias quando a duração for superior 

a 1(um) ano. 

Art. 3º. - Na hipótese de não execução ou má execução de parceria em vigor ou de 

parceria não renovada, conforme prevê o parágrafo único do art.62 da Lei 13.019/14, cabe 

ao gestor notificar a Administração Municipal, no prazo de 03 dias do conhecimento do 

fato, para que intervenha no objeto a fim de atender ao que dispõe o artigo 62 da referida 

Lei, sob pena de responsabilidade. 

Art. 4º. - Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de colaboração 

firmados com as OSC. 

Art. 5º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 

 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 043/2020 DE 01 DE ABRIL DE 2020. 

“Que nomeia servidor no emprego em comissão que especifica e dá outras 

providências” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município de Iracemápolis; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica nomeado para exercer o emprego em comissão de DIRETOR DE 

TRANSPORTE o Senhor LUIS GUSTAVO SANTOS SILVA, RG nº 39.520.733-2, 

enquadrado na referência 40, da Lei Municipal nº 1962/2012, de 10 de abril de 2012. 

Art. 2º - Deverá ser entregue no ato da posse, a declaração de bens do servidor ora 

nomeado, como determina o artigo 75 da Lei Orgânica do Município. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Iracemápolis, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 044/2020 DE 01 DE ABRIL DE 2020. 

“Que nomeia servidor no emprego em comissão que especifica e dá outras providências” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município de Iracemápolis; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica nomeado para exercer o emprego em comissão de DIRETOR DE 

LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO o Senhor SÉRGIO LUIZ RODRIGUES, RG nº 

001210724 – SSP/MS enquadrado na referência 40, da Lei Municipal nº 1962/2012, de 

10 de abril de 2012. 

Art. 2º - Deverá ser entregue no ato da posse, a declaração de bens do servidor ora 

nomeado, como determina o artigo 75 da Lei Orgânica do Município. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Iracemápolis, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 
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TERCEIRO SETOR - Publicações 

Comissão de Fiscalização e Monitoramento 

 

 

CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO 

Rua Antônio Joaquim Fagundes, 81 – Centro – Iracemápolis-SP 

CEP 13495-000 FONE (019) 3456 3337 

e-mail: crechelarconstanteometto@gmail.com 

CNPJ: 45.786.316/0001-99 

 

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO 

EM  

31 DE DEZEMBRO DE 2019 

Republicação  por  retificação pontual. 

 

 

 

B.P. 2019 2018

ATIVO NE 694.931,24     252.672,47      

CIRCULANTE 109.794,41     81.698,38        

DISPONIBILIDADES 109.794,41     81.698,38        

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 109.794,41     81.698,38        

Sem Restrição 109.356,46     81.614,21        

Caixa e Bancos 3.113,34        37.846,16        

Aplicação Financeira 106.243,12     43.768,05        

Com Restrição 437,95           84,17              

Caixa e Bancos -                -                  

Aplicação Financeira 437,95           84,17              

CRÉDITOS A RECEBER 94.045,04       92.043,39        

ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 94.045,04       92.043,39        

Sem Restrição -                1.202,55          

Valores a compensar -                176,36            

Adiantamento a credores -                1.026,19          

Com Restrição 94.045,04       90.840,84        

Termo de Colaboração 003/2018 - P M Iracemápolis 94.045,04       90.840,84        

NÃO CIRCULANTE 491.091,79     78.930,70        

IMOBILIZADO 491.091,79     78.930,70        

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 491.091,79     78.930,70        

Sem Restrição 68.767,30       72.460,32        

Imobilizado 168.154,53     168.154,53      

(-) Depreciação Acumulada (99.387,23)      (95.694,21)       

Com Restrição 422.324,49     6.470,38          

Imobilizado 7.280,00        7.280,00          

(-) Depreciação Acumulada (2.303,50)       (809,62)           

Instalações 417.347,99     -                  

PASSIVO 694.931,24     252.672,47      

CIRCULANTE 71.150,04       76.141,72        

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 71.150,04       76.141,72        

Sem restrição 1.805,78        2.370,45          

Fornecedores/credores 1.805,78        2.370,45          

Com restrição 69.344,26       73.771,27        

Fornecedores 24.013,11       8.640,37          

Pessoal e encargos 45.331,15       65.130,90        

RECURSOS DE PROJETOS A APLICAR 424.187,89     -                  

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 424.187,89     -                  

Com restrição 424.187,89     -                  

Recursos municipais 12.299,89       -                  

Recursos de repasses privados 411.888,00     -                  

PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO 199.593,31     176.530,75      

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

DESCRIÇÃO NE 2019 2018

RECEITA BRUTA      4.363.350,43      3.838.344,41 

RECEITAS OPERACIONAIS      4.322.966,53      3.838.079,83 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA      4.322.966,53      3.838.079,83 

Com restrição      1.231.282,09      1.315.665,13 

Receita de Termo de Colaboração nº 003/2018 1.093.878,53     1.058.016,34     

Rendimento financeiro líquido Termo de Colaboração nº 003/2018 798,33              2.173,76           

Receita Convênio TJ/SP -                   7.280,00           

Receita Convênio - Pessoa Jurídica -                   50.000,00          

Receita de subvenção exercício 2017 - Mun. Iracemápolis -                   65.000,00          

Rendimento financeiro líquido - subvenção exercício de 2017 -                   0,10                  

Receita de Acordo de Coop nº 001/2018 - Mun. Iracemápolis 136.605,23        133.194,93        

Sem restrição      3.091.684,44      2.522.414,70 

Doações de Pessoa Física 12.432,30          10.729,95          

Doações de Pessoa Jurídica 19.440,00          22.060,00          

Receitas com promoções e eventos 58.971,80          70.268,36          

Rendimento financeiro líquido 2.040,87           548,46              

Gratuidade-Bolsa de Estudos Integral (100%)-Não Carentes 1.537.845,27     1.753.703,23     

Gratuidade-Bolsa de Estudos Integral (100%)-Carentes 1.460.954,20     665.104,70        

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 40.383,90          264,58              

Sem restrições 40.383,90          264,58              

Receitas Diversas -                   264,58              

Receita não operacional 40.383,90          -                   

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS     (4.340.287,87)     (3.675.368,98)

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA     (1.643.073,94)     (1.627.994,36)

Com restrição     (1.278.384,19)     (1.323.029,03)

Despesas gerais e administrativas (14.660,42)         -                   

Despesas com Termo de Colaboração nº 003/2018 (1.083.347,50)    (1.044.481,84)    

Despesas de Acordo Coop nº 001/2018 - Mun. Iracemápolis (136.605,23)       (133.194,93)       

Trabalho voluntário (42.894,09)         (145.352,26)       

Despesas Financeiras (876,95)             -                   

Sem restrição        (364.689,75)        (304.965,33)

Despesas trabalhistas e previdenciárias (52.104,82)         

Despesas gerais e administrativas (46.252,95)         (71.342,34)         

Despesas Financeiras (2.453,63)          (3.084,53)          

Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal (258.691,45)       (226.081,05)       

Depreciação (5.186,90)          (4.457,41)          

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (2.697.213,93)    (2.047.374,62)    

Obtenção de renúncia fiscal 258.691,45        226.081,05        

Obtenção de serviços voluntários 42.894,09          145.352,26        

Benefício integral Bolsa de Ensino Integral-100% não carentes (1.537.845,27)    (1.753.703,23)    

Benefício integral-Bolsa de Ensino Integral-100% carentes (1.460.954,20)    (665.104,70)       

SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO           23.062,56         162.975,43 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em REAIS)

2019 2018

176.530,75     13.555,32        

-                -                  

-                -                  

23.062,56       162.975,43      

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO 199.593,31     176.530,75      

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO (Em Reais)

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Social no início do período

(+) Ajustes de Avaliação Patrimonial 

(-) Ajustes de exercícios anteriores

(-) Superávit/Déficit do exercício
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES 

AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 

A CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO com sede em Iracemápolis SP, é constituída 

sob a forma de entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida entidade 

de utilidade pública municipal através da Lei Municipal nº 321 /1974 e CERTIFICADO 

DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CEBAS-EDUCAÇÃO – 

Portaria nº 50 de 12 de Fevereiro de 2019 – Processo nº 23000.024651/2018-28 

protocolado em 27/07/2018. 

 

OBJETIVOS DA ENTIDADE 

A Creche Lar Constante Ometto tem como objetivo principal promover a articulação entre 

o processo educativo e social. Oferecendo um atendimento inteiramente gratuito. 

Assegurando às crianças, com absoluta prioridade, proteção integral dos direitos da 

criança, respeitando sua individualidade e oferecendo-lhes condições para seu pleno 

desenvolvimento, na idade de 04 meses a 3 anos e 11 meses.  

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a 

entidade adotou a Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 e suas alterações 

promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos aspectos relativos à elaboração e 

divulgação das demonstrações contábeis. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, quanto às características qualitativas da informação contábil através 

da Resolução CFC nº 1.376/11 NBC TG 26 – que trata da Apresentação das 

Demonstrações Contábeis e outras normas emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, aplicáveis às Entidades sem fins lucrativos e especialmente a Resolução 

do Conselho nº 1.409/12 – ITG 2002 (R1) que estabelece novos critérios de avaliação e 

de reconhecimento dos valores patrimoniais e de escrituração das demonstrações 

contábeis das Entidades Sem Finalidade de Lucros. 

As demonstrações de 31 de dezembro de 2019 estão apresentadas de acordo com as novas 

práticas brasileiras destacando-se o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e 

Demonstração do Valor Adicionado. 

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

A CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO mantém um sistema de escrituração 

uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os 

registros contábeis contém número de identificação dos lançamentos relacionados ao 

respectivo documento de origem externa ou interna, ou, na sua falta, em elementos que 

comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações 

contábeis, incluindo as notas explicativas, elaborada por disposições legais e estatutárias, 

serão transcritas no “Diário” da Entidade e posteriormente registrado no Cartório de 

Registro de Pessoas Jurídicas. 

A documentação contábil da Creche Lar Constante Ometto é composta por todos os 

documentos, livros, papéis, registros e outras peças que apoiam e compõem a escrituração 

contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou 

extrínsecas essenciais, definidas na legislação técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e 

costumes”. A Entidade mantem em boa ordem a documentação contábil. 

 

NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas: 

a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do 

2019 2018

Receitas 4.362.552,10  4.209.693,55   

Município de Iracemápolis - Termo de Colaboração nº 003/2018 1.093.878,53  1.057.932,17   

Rendimento financeiro líquido Termo de Colaboração nº 003/2018 798,33           -                  

Receita de Convênio TJ/SP -                7.280,00          

Receita Convênio - Pessoa Jurídica -                50.000,00        

Doações de Pessoa Jurídica 19.440,00       22.060,00        

Doações de Pessoa Física 12.432,30       10.729,95        

Receitas com promoções e eventos 58.971,80       70.268,36        

Receita de Acordo de Coop nº 001/2018 - Mun. Iracemápolis 136.605,23     133.194,93      

Gratuidade - Bolsa de Estudos Integral - (100%) Não Carentes 1.537.845,27  1.753.703,23   

Gratuidade - Bolsa de Estudos Integral - (100%) Carentes 1.460.954,20  665.104,70      

Trabalho profissional voluntário -                145.352,26      

Receitas financeiras 2.040,87        2.722,32          

Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal -                226.081,05      

Receita de Subvenção exercício 2017 - PM Iracemápolis -                65.000,00        

Outras Receitas Operacionais 39.585,57       264,58            

VALOR ADICIONADO BRUTO 4.362.552,10  4.209.693,55   

(-) Depreciação e Amortização 4.457,41          

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 4.362.552,10  4.205.236,14   

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 4.385.614,66  4.042.344,88   

Despesas Administrativas 65.240,85       74.426,87        

Gratuidade - Bolsa de Estudos Integral - (100%) Não Carentes 1.537.845,27  1.753.703,23   

Gratuidade - Bolsa de Estudos Integral - (100%) Carentes 1.460.954,20  665.104,70      

Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal -                226.081,05      

Trabalho voluntário 42.894,07       145.352,26      

Despesas com Termo de Colaboração nº 003/2018 -                1.044.481,84   

Despesas trabalhistas e previdenciárias 1.434.365,68  -                  

Despesa de Acordo de Coop nº 001/2018 - Mun. Iracemápolis 136.605,23     133.194,93      

Variações patrimoniais (301.585,54)    -                  

Outras Despesas Operacionais 9.294,90        -                  

Déficit ou Superávit (23.062,56)      162.891,26      

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Em Reais)

DESCRIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto (Em Reais) ANO 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício 23.062,56      

(+) Depreciação 5.186,90        

(=) Lucro líquido ajustado 28.249,46      

(-) Aumento de Créditos Receber (2.001,65)       

(+) Aumento de Fornecedores 14.926,30      

(+) Aumento de Consignados a Recolher 87,73             

(-) Diminuição de Obrigações a Recolher (205,96)          

(-) Diminuição de Pessoal e Encargos a Pagar (19.799,75)     

(+) Aumento de Recursos de Projetos Repassados 424.187,89     

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 445.444,02     

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Aumento do Imobilizado (417.347,99)    

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (417.347,99)    

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(=) CAIXA LÍQUIDO ANTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (aumento ou diminuição) 28.096,03      

Disponibilidades no início do período 81.698,38      

Disponibilidades no final do período 109.794,41     
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Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda 

em caixa e depósitos a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as 

mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 

(noventa) dias e que estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. 

DISPONIBILIDADE E EQUIVALENTE DE CAIXA (EM REAIS) 

Contas 2019 2018 Variação 

Atividade de Educação Básica - Com Restrição 

Caixa e Bancos                     -                           -                              -    

Aplicações Financeiras              437,95                    84,17                     353,78  

Atividade de Educação Básica - Sem Restrição 

Caixa e Bancos           3.113,34             37.846,16               (34.732,82) 

Aplicações Financeiras       106.243,12             43.768,05                62.475,07  

Total           109.794,41             81.698,38                28.096,03  

 

b) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, 

acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data das demonstrações contábeis. 

c) CRÉDITOS A RECEBER 

Os créditos a receber da entidade referem-se a subvenções governamentais e estão em 

conformidade com seus efetivos valores reais incluindo as subvenções governamentais 

conforme NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamental. 

d) IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 

Os bens integrantes do ativo imobilizado e intangível estão demonstrados pelos custos de 

aquisição ou construção, corrigidos monetariamente, deduzidos das depreciações 

calculadas pelo método linear, pelas taxas estabelecidas pela Secretaria da Fazenda 

Federal. 

Outros gastos são imobilizados apenas quando há uma expectativa de benefícios 

econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no 

resultado como despesa quando incorrido. 

 

e) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 

Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos 

ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos, até a data das 

demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes estão registrados com 

base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. 

f) PRAZOS 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte 

foram classificados como circulantes. 

g) RECEITAS E DESPESAS 

As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

h) APURAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de 

serviços são mensuradas pelo valor justo acordado em contrato e reconhecidas quando 

for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser 

confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e 

Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado do período. 

i) SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES 

A entidade atua na área de Educação Básica e segrega as atividades conforme preceitua 

o artigo 13 e 14 da Lei Federal nº 12.101/09, em consonância com a Lei Federal nº 

9394/96. 

NOTA 5 – PASSIVO 

Este grupo está composto pelo seu valor nominal e representa o saldo das obrigações com 

fornecedores, fiscais, trabalhistas, tributárias, bem como obrigações com subvenções a 

realizar e provisões sociais. Essas obrigações têm seu prazo de vencimento até o término 

do exercício seguinte. 

NOTA 6 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

Provisão para contingências. Em 31/12/2019 não foi constituída provisão visto que não 

há processos em andamento contra a entidade. 

NOTA 7 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio 

Social, reduzido da reversão do ajuste de avaliação patrimonial pela depreciação dos 

imóveis, acrescido do resultado de superávit de 2019, no valor de R$ 199.593,31. 

NOTA 8 – RECEITAS 

As receitas da entidade oriundas de atividades meio e outras receitas, conforme Estatuto 

Social seguem o critério de somente serem reconhecidas quando for provável que os 

benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. Segue abaixo o 

montante de cada atividade/categoria de receita reconhecida durante o período: 

 

As atividades meio sustentáveis possuem previsão estatutária e os recursos obtidos por 

essas receitas são revertidos para atendimento de suas atividades fins. 

Descrição Saldo Inicial Aquisições Baixas Saldo Final

Com Restrição

Imobilizado 7.280,00       -               -               7.280,00       

Sem Restrição

Imobilizado 168.154,53    417.347,99    -               585.502,52    

Imobilizado Corrigido 175.434,53    417.347,99    -               592.782,52    

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL (Em Reais)

ORIGEM 2019 2018

Subvenções e Doações governamentais 136.605,23           133.194,93         

Receitas de atividades de Educação Básica ( com restrição) 1.093.878,53        1.182.470,20       

Receitas de atividades de Educação Básica ( sem restrição) 3.132.068,34        2.522.679,28       

Total do período 4.362.552,10        3.838.344,41       

RECEITA (em REAIS)
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NOTA 9 – SUBVENÇÕES E DOAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS 

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais 

e tem como objetivo principal operacionalizar projeto e atividades pré-determinadas. 

Periodicamente a entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos 

órgãos competentes, ficando a documentação à disposição para qualquer fiscalização. 

Os convênios firmados estão de acordo com o Estatuto Social da entidade as despesas de 

acordo com suas finalidades. 

 

NOTA 10 – VERBAS DE PROJETOS A LIQUIDAR 

Foi contabilizado no passivo circulante, o montante de R$ 94.045,04, relativo à receita de 

subvenção e convênio cuja realização de suas despesas correspondentes, ocorrerá após o 

término do exercício de 2019, sendo assim distribuído: 

VERBAS E PROJETOS A LIQUIDAR (em REAIS) 

Entidade Valor em R$ 

Termo de Colaboração nº 003/2018 - PM 

Iracemápolis 

                                           

94.045,04  

Total 

                                           

94.045,04  

 

NOTA 11 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

Outras receitas operacionais apresentadas na Demonstração do Resultado do Exercício 

estão discriminadas na tabela a seguir: 

 

NOTA 12 – DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais demonstrados 

pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.  

 

NOTA 13 – RESULTADO DO PERÍODO 

O superávit no período no valor de R$ 23.062,56 está incorporado ao Patrimônio Social 

em conformidade com as exigências legais. 

NOTA 14 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo Método Indireto. 

 

NOTA 15 – GRATUIDADES CONCEDIDAS 

A entidade atendeu de forma totalmente gratuita através de programas voltados para o 

ENSINO BÁSICO (Creche) conforme descrito: 

a) Segregação por crianças atendidas de famílias consideradas carentes, com 

renda per capta de até um salário mínimo e meio , como segue  

 

 

ORIGEM

Governo Municipal - T.Colaboração nº 003/2018

Governo Municipal - T.C.nº 003/2018-Rend aplic 798,33         -              

Governo Municipal  - Acordo Cooper. nº 001/2018 136.605,23  -              

Pessoas Jurídicas 411.888,00  19.440,00     

Pessoas Físicas -              12.432,30     

Total do período 1.643.170,09        31.872,30             

SUBVENÇÕES E DOAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS (EM REAIS)

COM RESTRIÇÃO SEM RESTRIÇÃO

1.093.878,53        -                       

ORIGEM 2019 2018

Receitas de Doações e Contribuições Voluntárias Recebidas 31.872,30             10.729,95           

Receitas com Promoções e Eventos 89.971,80             70.268,36           

Receitas de Aplicações Financeiras 2.021,26               548,46                

Beneficios obtidos - Renuncia Fiscal 258.691,45           226.081,05         

Gratuidade - Bolsa Integral 100% 2.998.799,47        2.418.807,93       

Receitas Diversas 4.038,90               264,58                

Total do período 3.385.395,18        2.726.700,33       

RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS RECEITAS (em REAIS)

Descrição 2019 2018

Remuneração Salarial e outras despesas com pessoal 1.011.973,43         944.975,89         

Vale alimentação - Ticket 96.606,00             99.953,90           

Estagiários e CIEE 24.200,71             13.598,47           

Material de uso e Consumo 17.611,77             11.420,40           

Serviços de Terceiros - P. Jurídica 28.137,85             18.662,35           

Combustivel e manut, mecânica 284,25                  2.304,50             

Despesas com telefone e internet 10.763,90             10.652,79           

Energia Eletrica 5.989,45               5.911,67             

Despesas de Cartório -                       326,92                

Despesas Financeiras 3.330,58               3.495,57             

Outras despesas administrativas 8.216,68               7.606,25             

Total 1.207.114,62         1.118.908,71       

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (em REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto (Em Reais) ANO 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício 23.062,56      

(+) Depreciação 5.186,90        

(=) Lucro líquido ajustado 28.249,46      

(-) Aumento de Créditos Receber (2.001,65)       

(+) Aumento de Fornecedores 14.926,30      

(+) Aumento de Consignados a Recolher 87,73             

(-) Diminuição de Obrigações a Recolher (205,96)          

(-) Diminuição de Pessoal e Encargos a Pagar (19.799,75)     

(+) Aumento de Recursos de Projetos Repassados 424.187,89     

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 445.444,02     

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Aumento do Imobilizado (417.347,99)    

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (417.347,99)    

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(=) CAIXA LÍQUIDO ANTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (aumento ou diminuição) 28.096,03      

Disponibilidades no início do período 81.698,38      

Disponibilidades no final do período 109.794,41     
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b) Segregação por crianças atendidas de famílias consideradas não carentes, 

com renda per capta superior a  um salário mínimo  e meio , como segue : 

 

 

NOTA 16 – TRABALHO VOLUNTÁRIO 

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou o ITG 2002, item 19, a entidade 

reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntário, que é 

composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de 

ações realizadas na entidade. 

 

NOTA 17 – ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDOS 

Do total de isenção de INSS cota patronal, tem-se a seguinte distribuição, por área de 

atuação: 

ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS 

Contribuições Isenção 

Contribuição Social Previdenciária - Pessoal 

                                         

249.284,47  

Contribuição Social Previdenciária - 

Autônomos                                                        -    

Contribuição Social - PIS Folha de Pagamento 

                                             

9.406,98  

Total 

                                         

258.691,45  

 

NOTA 18 – REQUISITOS PARA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 

A Creche Lar Constante Ometto é uma entidade que tem como objetivo principal 

promover a articulação entre o processo educativo e social. sem fins lucrativos e 

econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei nº 9.532/97 e artigo 1º da Lei 

12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social-

Educacional (isenta), na qual usufrui das seguintes características:  

- a isenção pode ser revogada a qualquer tempo, caso não sejam cumpridas as situações 

condicionadas em Lei. 

- existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada 

de pagar o tributo. 

ÁREA Exercício 2019

DIVISÃO total/ANO media/MÊS total/ANO

Berçario I  de 04 meses a 12 MESES 240 20 479.330,40R$           

Berçario II 01 ANO a 02 ANOS 421 35 420.410,60R$           

Maternal I 02 ANOS a 03 ANOS 224 19 223.686,40R$           

Maternal II 03 ANOS a 04 ANOS 338 28 337.526,80R$           

1223 102 1.460.954,20R$   

CRIANÇAS ATENDIDAS

BENEFÍCIO INTEGRAL  

CONCEDIDA / CUSTO

BOLSA INTEGRAL 100% - CRECHE

CRIANÇAS CARENTES

 (renda per capta  até 1,5 salário minimo)

faixa etária

Resultado

EDUCAÇÃO

ÁREA Exercício 2019

DIVISÃO total/ANO media/MÊS total/ANO

Berçario I  de 04 meses a 12 MESES 127 11 253.645,67R$           

Berçario II 01 ANO a 02 ANOS 306 26 305.571,60R$           

Maternal I 02 ANOS a 03 ANOS 548 46 547.232,80R$           

Maternal II 03 ANOS a 04 ANOS 432 36 431.395,20R$           

1413 118 1.537.845,27R$   

BOLSA INTEGRAL 100% - CRECHE
BENEFÍCIO INTEGRAL  

CONCEDIDA / CUSTO
CRIANÇAS  NÃO CARENTES 

(renda per capta acima de1,5 salário minimo)

EDUCAÇÃO CRIANÇAS ATENDIDAS

faixa etária

Resultado
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- há o direito (Governo) de instituir e cobra o tributo, mas ele não é exercido. 

NOTA 19 – REQUISITOS PARA MANTER A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 

Para usufruir da isenção tributária determinada em Lei, a Creche Lar Constante Ometto 

cumpre os seguintes requisitos: 

- não concede a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, 

remuneração, vantagens ou benefícios direta ou indiretamente, por qualquer forma ou 

título, em razão das competências, funções, ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos 

respectivos atos constitutivos; e 

- aplica sua renda, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, 

na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; e 

- não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de 

patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; e 

- 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. 

 Além desses requisitos, cumpre ainda: 

- possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos 

aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de 

regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

- mantém sua escrituração contábil regular que registre receitas e despesas, bem como a 

aplicação da gratuidade de forma segregada, em consonância com as formas emanadas 

do Conselho Federal de Contabilidade; e 

- conservam em boa ordem, pelo prazo legal os documentos que comprovem a origem e 

a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que implique 

modificação da situação patrimonial. 

NOTA 20 – SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES 

As atividades desempenhadas pela entidade foram segregadas exclusivamente em Ensino 

Básico (Creche). 

Iracemápolis SP, 31 de dezembro de 2019. 

  

 

Aviso de reabertura de Licitação - Tomada de Preços 01/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, com 

sede no Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, 

CEP 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público, para conhecimento de 

interessados, que se acha reaberta a Tomada de Preços 01/2020, que objetiva a contratação 

de empresa de engenharia para executar obras e serviços de recapeamento asfáltico de 

trechos de vias públicas, por empreitada e preço global, com fornecimento de materiais, 

mão de obra e equipamentos necessários, pelo tipo de menor preço global. Os elementos 

técnicos que servem de anexo ao edital poderão ser retirados diretamente no endereço 

supracitado, das 8:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. Poderão ser feitas consultas 

e download do edital pelo site www.iracemapolis.sp.gov.br. As informações e os 

questionamentos devem ser feitos somente pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. 

Será exigido cadastramento prévio. Os envelopes com a documentação e a proposta 

financeira deverão ser protocolizados até às 8:30 horas do dia 27/04/2020 sendo que a 

abertura dos mesmos será neste mesmo dia às 9:00 horas (horário de Brasília/DF). 

Iracemápolis/SP, 02/04/2020.  

Fábio Francisco Zuza,  

Prefeito Municipal. 

Abertura de Licitação - Tomada de Preços 02/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, com 

sede no Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, 

CEP 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público, para conhecimento de 

interessados, que se acha aberta a Tomada de Preços 02/2020, que objetiva a contratação 

de empresa de engenharia para executar obras e serviços de recapeamento asfáltico de 

trechos das vias públicas (Rua José dos Santos, Rua João Casemiro e Rua Sebastião 

Nicolau Pires), por empreitada e preço global, com fornecimento de materiais, mão de 

obra e equipamentos necessários. Os elementos técnicos que servem de anexo ao edital 

poderão ser retirados diretamente no endereço supracitado, das 8:00 às 17:00 horas, de 

segunda a sexta-feira. Poderão ser feitas consultas e download do edital pelo site 

www.iracemapolis.sp.gov.br. As informações e os questionamentos devem ser feitos 

somente pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. Será exigido cadastramento 

prévio. Os envelopes com a documentação e a proposta financeira deverão ser 

protocolizados até às 8:30 horas do dia 30/04/2020 sendo que a abertura dos mesmos será 

neste mesmo dia às 9:00 horas (horário de Brasília/DF). Iracemápolis/SP, 02/04/2020.  

Fábio Francisco Zuza  

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


