
 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 035 - ANO X Quarta - Feira, 09 de Março de 2022 
Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

www.iracemapolis.sp.gov.br 
 

PODER EXECUTIVO 
 

1 

 

EDITAL Nº 01/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, por intermédio de sua Diretora Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo aderido ao 

Programa Tempo de Aprender ofertado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria consolidada nº 280, de 19 de fevereiro de 2020, e da regulamentação dada pela 

resolução/MEC nº 06, de 20 de Abril de 2021, com a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do Brasil, torna público o Edital para a seleção de 

Assistentes de Alfabetização para atuarem, de forma voluntária, no Programa Tempo de Aprender, no âmbito da rede pública municipal de ensino. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. O Processo de Seleção de Assistentes de Alfabetização a que se destina o presente Edital, tem como meta o preenchimento de vagas para atuação no Programa Tempo de Aprender nas 

Unidades Escolares Municipais do Ensino Fundamental Iracemápolis/SP, selecionadas de acordo com critérios estipulados pelo Ministério da Educação (MEC).  

1.2. Os candidatos selecionados, convocados e designados atuarão pelo período de até 8 (oito) meses com início a ser estipulado pelas Escolas de acordo com os recursos repassados às 

unidades escolares aptas à participação junto ao programa.  

1.3. Os Assistentes de Alfabetização classificados e selecionados deverão realizar o curso online de Práticas de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender, a fim de garantir apoio e 

suporte pedagógico orientador e formativo para as escolas desenvolverem, com êxito, o processo de alfabetização. 

1.4. A atuação do Assistente de Alfabetização, no Programa Tempo de Aprender, é atividade de natureza voluntária, na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo 

obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário.  

1.5. Para o exercício de suas atividades, o Assistente de Alfabetização selecionado receberá a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, ajuda de custo de acordo 

com os critérios estabelecidos na Portaria/MEC nº 280, de 19 de fevereiro de 2020, regulamentada pela Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021, de acordo com o interesse e a conveniência 

da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares, objetos do respectivo programa e em nenhuma hipótese, configura-se como remuneração por serviços prestados.  

 

2. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

2.1. Programa Tempo de Aprender tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades escolares do ensino da rede pública municipal no processo de alfabetização, especialmente dos estudantes 

do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. 

 2.2. São objetivos do Programa Tempo de Aprender, conforme art. 6º da Portaria MEC nº 280/2020: 

I - Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da numeracia, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de abordagens 

cientificamente fundamentadas; 

II - Contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação, de que trata o Anexo à Lei nº 13.005, de 2014; 

III - Assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País; e 

IV - Impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em seus diferentes níveis e etapas. 

 

3. DA SELEÇÃO DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO 

3.1. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção de Assistentes de Alfabetização voluntários: 

I - Ser brasileiro; 

II - Ter 18 (dezoito) anos completos; 

III - Possuir experiência em atividades docentes ou apoio à docência; e 

IV - Preencher os requisitos de formação elencados no item 4.1 do presente Edital. 

3.2. O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização voluntários será executado pela Secretaria Municipal de Educação, com a participação da Comissão de Inscrição e 

Avaliação a ser designada, responsável por coordenar e executar todo o processo seletivo. 
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4. DO PERFIL DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO 

4.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte perfil: 

I - Professor com curso superior, graduação em licenciatura plena em pedagogia, licenciatura na área da educação ou curso normal superior, e com disponibilidade de carga horária; 

III - Professor com curso de magistério em nível médio e com disponibilidade de carga horária; e 

III - Estudantes Universitários dos grupos de Pedagogia ou Letras que estejam frequentando o ano final do curso e com disponibilidade de carga horária; 

4.2. Além de atender o perfil acima, são características desejáveis ao Assistente de Alfabetização: 

I - Liderança; 

II - Capacidade de Comunicação e diálogo; 

III - Capacidade de Mobilização; 

IV - Acolhimento e sensibilidade na realização das atividades com os alunos; 

V - Capacidade de manter controle sobre o trabalho pedagógico em desenvolvimento nas turmas e de desempenhar todas as atividades descritas no programa, sempre sob orientação do 

pessoal técnico da Secretaria Municipal da Educação. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA 

5.1. São atribuições do Assistente de Alfabetização: 

I - Participar integralmente e com aproveitamento no Curso oferecido pelo Programa Tempo de Aprender; 

II - Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na escola; 

III - Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa; 

IV - Auxiliar o professor alfabetizador da(s) turma(s) para a(s)(qual(s) for designado, nas atividades por ele estabelecidas e planejadas, podendo/devendo participar na construção dos 

planejamentos, estratégias e intervenções pedagógicas necessárias para o sucesso da aprendizagem e alfabetização dos discentes; 

V - Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência; 

VI - Elaborar e apresentar à Coordenação do Programa na escola, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente;  

 VII - Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa; 

VIII - Participar de outras formações eventualmente indicadas pelo MEC; 

IX - Ter disponibilidade de tempo, seja ele de modo integral, ou parcial (manhã ou tarde); ou tempo parcial (manhã e tarde em dias alternados); e 

X - Estar plenamente comprometido com o objetivo do Programa Tempo de Aprender que é o sucesso no processo da alfabetização;  

5.2. O Assistente de Alfabetização, apoiará o professor alfabetizador nas unidades escolares considerando os critérios estabelecidos neste Edital, conforme Portaria MEC nº 280/2020, bem 

como a Resolução/MEC nº 06/2021. 

5.3. A atividade do Assistente de Alfabetização junto ao professor alfabetizador dar-se-á por um período de (05) cinco horas semanais para unidades escolares não vulneráveis, ou (10) dez 

horas semanais para as unidades escolares vulneráveis, conforme critérios do art. 3º da Resolução/MEC nº 06/2021, ao longo de um ciclo correspondente a dois exercícios.  

5.4. Compete ao assistente de alfabetização a realização das atividades de acompanhamento pedagógico sob a coordenação e supervisão do professor alfabetizador, conforme orientações 

da Secretaria Municipal de educação e com o apoio da gestão escolar na realização de atividades, com vistas a garantir o processo de alfabetização de todos os estudantes.   

5.5. As atividades desempenhadas pelo Assistente de Alfabetização, serão consideradas de natureza voluntária, na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo 

obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário. 

5.6. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. 
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6. DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 6.2. A inscrição poderá ser realizada nos entre os dias 14e 18 de março de 2022, das 8h às 16h, na Coordenadoria Municipal de Educação de Iracemápolis, localizada na Rua José Emídio, 

nº 601, Centro, nesta cidade. 

6.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 

6.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

6.4.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras; e 

6.4.2. Cópias dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de autenticação: 

I - Carteira de Identidade (frente e verso); 

II - CPF; 

III - Comprovante de residência; 

IV - Declaração da Instituição Superior que conste que o candidato é estudante e que está cursando o período final de Pedagogia ou Letras;  

IV - Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso para candidatos graduados; 

V - Comprovante de escolarização para o candidato formado no curso de magistério em nível médio; 

VI - Comprovante de experiência docente ou na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização, através de CTPS, contrato de trabalho ou declaração da unidade escolar que 

tenha atuado ou esteja atuando, devidamente assinada e com identificação do declarante.  

6.4.3. A ficha de inscrição estará disponível na Secretaria Municipal de Educação, conforme modelo constante do Anexo I deste Edital, devendo ser preenchida no ato da inscrição. 

6.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Comissão de Inscrição e Avaliação no direito 

de excluí-lo, caso seja constatada ser inverídica a informação. 

6.6. Não será aceita inscrição por via postal, fax, e-mail, condicional, provisória, ou fora do período estabelecido no item 6.2. 

6.7. Será entregue ao candidato o comprovante de inscrição do Processo Seletivo Simplificado. 

6.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida. 

6.9. Depois de efetivada a inscrição, os dados e documentos constantes na ficha não poderão sofrer alterações. 

 

7. DAS VAGAS 

7.1. Os candidatos selecionados serão convocados pela Coordenadoria Municipal de Educação para atuarem no Programa Tempo de Aprender, sendo que as vagas serão disponibilizadas de 

acordo com o número de turmas, inserida e confirmada no Programa Tempo de Aprender, consideradas turmas com pelo menos dez matrículas de 1º ano e 2º ano do Ensino Fundamental 

(conforme § 4º do art. 7º da Resolução MEC nº 6/2021) de cada unidade escolar selecionada pelo Programa. 

7.2. As vagas serão preenchidas de modo a atenderem as unidades escolares de acordo com a quantidade de turmas formadas, ficando para cadastro reserva os Assistentes de Alfabetização 

classificados. Esses serão convocados, segundo a ordem de classificação, em casos de desistência e/ou necessidade de substituição do assistente. 

 

8. DA SELEÇÃO 

8.1. A seleção se dará através da análise de currículo comprovado em ficha de inscrição (Anexo I).  

8.2. A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos documentos que atestam a titularidade do candidato e pontuarão da seguinte forma: 

Documento referente a Pontuação 

Licenciatura em Pedagogia e/ou Licenciatura na área da educação 3 pontos 

Formação no Magistério em nível médio 2 pontos 

Estudantes Universitários dos grupos de Pedagogia ou Letras que estejam 2 pontos 
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frequentando o ano final do curso 

Experiência comprovada em alfabetização como docente 4 pontos cada ano 

Experiência comprovada em alfabetização como apoio à docência 2 pontos cada ano 

8.3.  A comprovação da experiência docente ou na área de apoio à docência, deverá ser feita através da apresentação da CTPS, contrato de trabalho ou declaração da unidade escolar que 

tenha atuado ou esteja atuando, devidamente assinada e com identificação do declarante. 

8.4. Somente será conferida pontuação para o ano de experiência docente ou na área de apoio à docência, se as atividades tiverem sido exercidas durante 1 (um) ano letivo completo, de 

acordo com o calendário escolar da unidade de atuação. 

8.5. A análise dos currículos será realizada no dia subsequente a finalização do prazo para inscrição, observados os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, publicidade e 

transparência. 

8.6. O candidato será eliminado caso não apresente a documentação exigida neste Edital. 

8.7. O resultado será divulgado no site da Prefeitura Municipal (www.iracemapolis.sp.gov.br) pela Coordenadoria Municipal de Educação, em até 02 (dois) dias úteis após concluída a 

análise dos currículos pela Comissão de Inscrição e Avaliação, por ordem de classificação. 

8.8. Se ocorrer empate na pontuação final terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

I - Tenha a maior experiência comprovada; 

II - Tenha a maior idade; 

III - Tenha o maior número de filhos. 

8.9. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados, constituindo assim o banco de Assistentes de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender da Coordenadoria Municipal 

da Educação. 

8.10. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do candidato, bem como a necessidade das unidades escolares. 

 

9. DA LOTAÇÃO 

9.1. A lotação obedecerá a ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 3 deste Edital. 

9.2. Será reservado o percentual de 2% (dois por cento) das vagas surgidas aos portadores de deficiência física, ficando a lotação vinculada à ordem decrescente de classificação dos 

deficientes físicos e à capacidade para exercício da função. 

9.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 3 deste Edital, assinarão Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário para prestar as atividades de 

Assistentes de Alfabetização, pelo prazo de até 8 (oito) meses, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC. 

9.4. O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao professor alfabetizador, terá carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma. 

9.5. Em caso de desistência, será convocado o candidato segundo a ordem decrescente de classificação.  

 

10. DO VALOR DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESTINADO AO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO, POR TURMA 

10.1. Cabe ao FNDE/MEC, de acordo com a Resolução nº 6, de 20 de abril de 2021, a transferência de recursos referentes à ajuda de custo a ser repassada aos Assistentes de Alfabetização, 

sem a qual o programa não ocorrerá. 

10.2. Os recursos de que trata o item 10.1 serão transferidos para as Unidades Executoras de cada unidade de ensino participante, que repassará ajuda de custo mensal aos Assistentes de 

Alfabetização nos seguintes valores: 

Unidades Escolares Carga Horária Semanal  
Valor por Turma Men-

sal  

Não Vulneráveis 5h R$ 150,00 

Vulneráveis 10h R$ 300,00 

10.3. A quantidade de turmas de cada Assistente de Alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar (vulnerável ou não vulnerável), do planejamento da escola para a atuação do 

Assistente de Alfabetização e da disponibilidade de tempo deste. 

10.4. Aos assistentes de alfabetização devem ser atribuídas no máximo (04) quatro turmas em escolas consideradas vulneráveis, (08) oito turmas em escolas não vulneráveis ou outra 

http://www.iracemapolis.sp.gov.br/
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combinação equivalente, em termos de quantidades de horas semanais.  

10.5. Os atendimentos de cada assistente a escolas vulneráveis e não vulneráveis, em qualquer combinação, não podem, somados, ultrapassar 40 (quarenta) horas semanais. 

10.6. A atuação como Assistente de Alfabetização é considerada atividade de natureza voluntária (na forma da Lei nº 9.608/1998), sendo que os selecionados receberão uma ajuda de custo 

mensal, para cada turma na qual atuarem, para fins de ressarcimento de despesas pessoais (alimentação e transporte).  

10.7. O ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos Assistentes de Alfabetização, será efetuado mediante apresentação de relatório e recibo mensal de atividades 

desenvolvidas pelo voluntário. 

10.8. O ressarcimento de despesas está condicionado à presença física dos assistentes de alfabetização na escola, para apoio ao professor regente, conforme estipulações da Secretaria 

Municipal de Educação e das respectivas unidades escolares. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Para manter-se ativo no Programa Tempo de Aprender, a frequência esperada do Assistente de Alfabetização é de 100% (cem por cento), salvo motivos de doença ou de outra ordem, 

que devem ser devidamente informados e comprovados. 

11.2. As listas de frequência deverão ser assinadas diariamente, nominalmente pelo Assistente de Alfabetização, com controle do gestor da unidade escolar. 

11.3. Será considerada evasão a ausência não informada e nem justificada do Assistente de Alfabetização por um prazo de até 3 (três) dias. 

11.4. Será desvinculado o Assistente de Alfabetização que durante a vigência do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário não corresponder aos requisitos básicos do Programa Tempo 

de Aprender. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. O presente Edital terá validade a partir da data da sua publicação. 

12.3. O Processo terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, por uma única vez.  

12.3. O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de não estar correspondendo as finalidade e objetivos do Programa, e/ou na prática de atos de indisciplina, 

maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional. 

12.4. A Coordenadoria Municipal de Educação não tem a obrigatoriedade de convocar todos os candidatos selecionados e classificados. Essa convocação será regida, exclusivamente, pelos 

critérios e de acordo com a demanda em cada unidade escolar do Programa Tempo de Aprender na rede municipal de ensino. 

12.5. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

13. DO CRONOGRAMA 

ETAPA DATAS 

Período de Inscrições, conforme item 6.2 do presente edital. 14 a 18 de março de 2022 

Análise e pontuação da Formação Acadêmica. Currículo 

profissional e qualificação técnica, por parte da Comissão 

julgadora. 

22 e 23 de março de 2022 

Publicação da classificação final dos candidatos. 25 de março de 2022 

Convocação dos Candidatos Classificados. 
A partir de 28 de março de 2022 e de 

acordo com as definições do programa. 

 

Iracemápolis/SP, 09 de março de 2022. 

 

VILCEIA SALVINO DA SILVA CORREA 

DIRETORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE IRACEMÁPOLIS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS 

TORNA PÚBLICO: 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
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NE 2021 2020

26.986,72        75.936,32        

CIRCULANTE 16.064,91        62.998,99        

DISPONIBILIDADES 3.652,83          54.753,58        

ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.652,83          54.753,58        

Sem Restrição 2.068,20          1.560,55          

Caixa e Bancos 9,65                  9,69                  

Aplicação Financeira 2.058,55          1.550,86          

Com Restrição 1.584,63          53.193,03        

Caixa e Bancos -                    -                    

Aplicação Financeira 1.584,63          53.193,03        

CRÉDITOS A RECEBER 12.412,08        8.245,41          

ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.412,08        8.245,41          

Com Restrição 12.412,08        8.245,41          

Termo de Colaboração 0006/2021 - P M Iracemápolis 12.412,08        -                    

Termo de Colaboração 0006/2020 - P M Iracemápolis -                    8.245,41          

NÃO CIRCULANTE 10.921,81        12.937,33        

IMOBILIZADO 10.921,81        12.937,33        

ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.921,81        12.937,33        

Sem Restrição 10.469,02        12.419,62        

Imobilizado 18.156,40        18.156,40        

(-) Depreciação Acumulada (7.687,38)         (5.736,78)         

Com Restrição 452,79             517,71             

Imobilizado 650,00             650,00             

(-) Depreciação Acumulada (197,21)            (132,29)            

26.986,72        75.936,32        

CIRCULANTE 12.834,63        65.007,91        

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 12.834,63        65.007,91        

ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.834,63        65.007,91        

Sem restrição 3.131,96          2.091,33          

Fornecedores 1.449,38          555,00             

Aluguel a Pagar 1.443,55          1.303,33          

Obrigações Previdenciárias -                    -                    

Outras Obrigações Tributárias 239,03             233,00             

Com restrição 9.702,67          62.916,58        

Fornecedores - Termo de Colaboração 4.706,62          4.449,52          

Terceiros a Pagar e Aluguel - Termo de Colaboração 4.896,34          

Fornecedores - Termo de Fomento 8.284,99          

Aluguel a Pagar - Termo de Fomento 3.500,00          

Outras Obrigações Tributárias - Termo de Colaboração 14,47                29,12                

PM Iracemápolis - Termo de Colaboração 3.033,95          0,04                  

Obrigações Previdenciárias 363,00             363,00             

Recursos de Projetos 1.584,63          41.393,57        

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 14.152,09        10.928,41        

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

DESCRIÇÃO

ATIVO

PASSIVO
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NE 2021 2020

RECEITAS TOTAIS 623.921,98      606.304,67      

RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 618.105,76      606.293,49      

Subvenções 178.991,47      88.653,86        

P M Iracemápolis Termo de Colaboração 006/2020 -                     88.653,86        

P M Iracemápolis Termo de Colaboração 006/2021 143.095,00      -                     

P M Iracemápolis Termo de Colaboração 009/2021 35.895,47        -                     

P M Iracemápolis Termo de Colaboração 006/2021-desconto obtido 1,00                   -                     

Convênios -                     114.470,59      

P M Iracemápolis Termo de Fomento -                     114.470,49      

P M Iracemápolis Termo de Fomento Desc Obtido -                     0,10                   

Doações 48.989,81        34.418,09        

Doações de Pessoas Físicas 16.119,77        22.958,33        

Doações de Pessoas Jurídicas 32.870,04        11.459,76        

Outras Receitas 390.124,48      368.750,95      

Receita de gratuidade atendimento a crianças e adolescentes 338.256,48      318.000,00      

Receitas de eventos e promoções 3.712,00           4.103,00           

Isenção de contribuição Social Usufruída INSS 4.356,00           4.107,95           

Trabalho Profissional Voluntário 43.800,00        42.540,00        

Bolsa Integral Atendimento a Crianças e Adolescentes

OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES 5.816,22           11,18                

Receitas Financeiras 44,13                11,18                

Rendimento líquido de Aplicação Financeira 44,13                11,18                

Receiitas não operacionais 5.772,09           -                     

Receitas diversas 5.772,09           -                     

DESPESAS TOTAIS 620.698,30      610.484,58      

DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL 619.043,24      608.538,78      

Despesas Administrativas 51.623,77        38.771,25        

Alimentação 3.246,34           1.826,14           

Aluguéis 17.178,18        23.587,24        

Energia Elétrica 861,30              78,97                

Água e Esgoto 297,55              -                     

Telefone e Internet 206,90              437,82              

Propaganda e Publicidade 3.684,00           493,00              

Manutenção de bens 1.253,30           1.321,80           

Combustíveis e lubrificantes 9.496,17           3.670,00           

Serviços prestados por terceiros - Pessoa Jurídica -                     275,00              

Serviços prestados por terceiros - Pessoa Física -                     800,00              

Remuneração -                     400,00              

Professores 1.520,00           460,00              

Material de uso e consumo 9.971,62           3.639,02           

Despesas diversas 1.740,17           1.782,26           

Impostos e taxas diversas 2.168,24           -                     

Depreciação e Amortização 2.015,52           1.995,13           

Depreciação 2.015,52           1.995,13           

Despesas com Projetos/Atividades 565.403,95      567.772,40      

P M Iracemápolis Termo de Colaboração 006/2019 -                     88.653,86        

P M Iracemápolis Termo de Fomento 001/2019 -                     114.470,59      

P M Iracemápolis Termo de Colaboração 006/2021 143.096,00      -                     

P M Iracemápolis Termo de Colaboração 009/2021 35.895,47        -                     

Bolsa Integral atendimento a crianças e adolescentes 338.256,48      318.000,00      

Trabalho Voluntário 43.800,00        42.540,00        

INSS Patronal - Benefício Fiscal 4.356,00           4.107,95           

DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES 1.655,06           1.945,80           

Despesas Financeiras 1.655,06           1.945,80           

Tarifas Bancárias 1.654,85           1.945,70           

Juros e Encargos Bancários 0,21                   0,10                   

RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.223,68           (4.179,91)         

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO
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2021 2020

10.928,41 15.108,32

                  -                     -   

(-) Ajustes de exercícios anteriores                   -                     -   

3.223,68 -4.179,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO 14.152,09 10.928,41

Patrimônio Social no início do período

(+) Ajustes de Avaliação Patrimonial 

(+) Superávit/Déficit do exercício

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO (Em Reais)

PATRIMÔNIO SOCIAL

2021 2020

193.532,89      280.012,31      

140.666,90      234.515,46      

-                     -                     

48.989,83        34.418,09        

164,16              285,13              

3.712,00           10.793,63        

(244.633,64)     (227.065,76)     

(105.995,45)     (116.879,95)     

(4.356,00)         (3.964,95)         

(2.487,30)         (3.797,72)         

Fornecedores (129.620,56)     (100.188,23)     

(2.174,33)         (2.234,91)         

(51.100,75)       52.946,55        

-                     (448,00)             

Recursos Recebidos pela Venda de Bens -                     -                     

Outros Rendimentos por Investimentos Realizados -                     -                     

Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo (448,00)             

(=) CAIXA LÍQUIDO ANTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -                     (448,00)             

-                     -                     

Recebimento de Empréstimos -                     -                     

Outros Recebimentos por Financiamentos -                     -                     

Pagamentos de Empréstimos -                     -                     

Pagamentos de Arrendamento Mercantil -                     -                     

-                     -                     

(51.100,75)       52.498,55        

Disponibilidades no início do período 54.753,58        2.255,03           

Disponibilidades no final do período 3.652,83           54.753,58        

Rendimentos Financeiros

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Direto (Em Reais)

PAGAMENTOS REALIZADOS

Aquisição de Bens e Serviços

Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo

Contribuições Sociais, Impostos e Taxas

Outros Pagamentos

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECURSOS RECEBIDOS

Entidades Governamentais

Entidades Privadas

Doações e Contribuições Voluntárias

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Variação (aumento ou diminuição) das Disponibilidades

Outros Eventos
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 

A Ágape Missões Urbanas 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 2.154 de 15/12/2014 e CEBAS Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Portaria nº 123 de 07/06/2018 – Protocolo nº 

71000.017117/2018-16.53613/2018. 

OBJETIVOS DA ENTIDADE 

A Ágape Missões Urbanas tem como objetivo principal promover o apoio à educação de nível profissional e técnico, ao ensino de esportes, dança, música, idiomas, arte e cultura, além de 

serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, com o objetivo de beneficiar a comunidade em geral. 

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 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. 

2021 2020

Receitas 623.921,98     606.304,67     

Município de Iracemápolis - Termo de Colaboração 178.991,47      88.653,86        

Receita de Termo de Fomento -                    114.470,59      

Ofertas, Dízimos, Doações, e Demais Eventos 52.701,81        38.521,09        

Receita Gratuidade - Atendimento 338.256,48      318.000,00      

Trabalho Profissional Voluntário 43.800,00        42.540,00        

Receitas Financeiras 44,13                11,18                

Isenção de Contribuição Social Usufruída - INSS 4.356,00          4.107,95          

Doação de Bens -                    -                    

Outras Receitas Operacionais -                    -                    

Receitas não Operacionais 5.772,09          -                    

VALOR ADICIONADO BRUTO 623.921,98     606.304,67     

(-) Depreciação e Amortização (2.015,52)         (1.995,13)         

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 621.906,46     604.309,54     

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 618.682,78     608.489,45     

Despesas Administrativas 51.623,77        38.771,25        

Honorários Profissionais Voluntários 43.800,00        42.540,00        

Despesa Termo de Colaboração 178.991,47      88.653,86        

Despesa Termo de Fomento -                    114.470,59      

Bolsa Integral - Atendimento de Crianças e Adolescentes 338.256,48      318.000,00      

Despesas Financeiras 1.655,06          -                    

INSS Patronal 4.356,00          -                    

Outras Despesas Operacionais -                    6.053,75          

Déficit ou Superávit 3.223,68          (4.179,91)         

DESCRIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Em Reais)
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As demonstrações de 31 de dezembro de 2021 estão apresentadas de acordo com as novas práticas brasileiras destacando-se o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado. 

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

A Ágape Missões Urbanas mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm 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. 

A documentação contábil da Ágape Missões Urbana 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 

mantém 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 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. 

 

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. 

 

2021 2020 Variação

-             -             -               

1.584,63     53.193,03    (51.608,40)     

9,65            9,69            (0,04)             

2.058,55     1.550,86     507,69          

Total 3.652,83     54.753,58    (51.100,75)     

DISPONIBILIDADE E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (EM REAIS)

Contas

Atividade de Assistência Social Com Restrição

Caixa e Bancos

Aplicações Financeiras

Atividade de Assistência Social Sem Restrição

Caixa e Bancos

Aplicações Financeiras
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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) PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS 

No exercício em análise, a entidade não possui pessoal com vínculo empregatício, porem à medida que houver esse tipo de despesa, ela será baseada nos direitos adquiridos pelos empregados 

até a data das demonstrações contábeis. 

h) RECEITAS E DESPESAS 

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

i) 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. 

j) SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES 

A entidade atua na área de Assistência Social e segrega as atividades conforme preceitua o artigo 33 da Lei nº 12.101/09. 

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 31/12/2021 não foi constituída provisão visto que não há processos em andamento contra a entidade. 

Saldo Inicial Aquisições Baixas Saldo Final

Com Restrição

650,00        -             -               650,00       

Sem Restrição

Imobilizado 18.156,40   -               18.156,40  

18.806,40   -             -               18.806,40  

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL (Em Reais)

Descrição 

Imobilizado

Imobilizado Corrigido 

Acum inicial No período Acum atual

Com Restrição

132,29        64,92          197,21          

Sem Restrição

3.806,57     3.880,81     7.687,38       

3.938,86     3.945,73     7.884,59       

DEPRECIAÇÃO (EM REAIS)

Descrição 

Imobilizado

Imobilizado

Total
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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 Do exercício, conforme demonstrado do DRE. 

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. 

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 Ativo Circulante como Créditos a Receber no montante de R$ 12.412,08 relativo a receita de Termo de Colaboração nº 0006/2021 – Município de Iracemápolis, cuja 

realização de suas despesas correspondentes ocorrerá após o término do exercício de 2021, conforme quadro abaixo: 

 

NOTA 11 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

Outras receitas operacionais apresentadas na Demonstração do Resultado do Exercício estão discriminadas na tabela a seguir: 

 

2021 2020

178.991,47  203.124,45    

444.930,51  403.180,22    

623.921,98  606.304,67    

RECEITAS (EM REAIS)

Subvenções e Doações governamentais (com restrição)

Receitas de atividade meio sustentáveis (sem restrição)

Total

Governo Estadual

SUBVENÇÕES E DOAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS (EM REAIS)

ORIGEM COM RESTRIÇÃO SEM RESTRIÇÃO

Governo Municipal 178.991,47                      -                                    

-                                  -                                    

Pessoas Físicas -                                  22.958,33                          

Total do período 178.991,47                      22.958,33                          

CRÉDITOS A RECEBER (EM REAIS)

Entidade Valor em R$

Termo de Colaboração 0006/2021 - Munic Iracemápolis 12.412,08                          

Total 12.412,08                          
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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$ 3.223,68 está demonstrado no grupo do 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 Direto. 

NOTA 15 – GRATUIDADES CONCEDIDAS 

A entidade atendeu de forma totalmente gratuita através de programas voltados para a assistência social conforme descrito: 

 

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. 

Assist Social Ativid Meio

48.989,81      -             

Receitas com promoções de eventos 3.712,00       -             

44,13            -             

Receita de gratuidade atendimento a crianças e adolescentes 338.256,48    

Trabalho Voluntário Profissional 43.800,00      -             

4.356,00       -             

Receiitas não operacionais 5.772,09       

444.930,51    -             

RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS RECEITAS (EM REAIS)

Receitas de doações e contribuições voluntários

Receitas de Aplicação Financeira

Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal

Total do período

Assist Social Ativid Meio

861,30        -               

206,90        -               

3.246,34     -               

9.496,17     -               

17.178,18    -               

3.684,00     -               

9.971,62     -               

2.015,52     -               

8.634,32     -               

55.294,35    -               

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Energia Elétrica

Telefone e Internet

Alimentação

Combustíveis e Lubrificantes

Aluguel

Propaganda e Publicidade

Material de consumo

Depreciação

Outras despesas administrativas

Total

Média Mês
 Custo/ Ano 

em R$ 

200 338.256,48    

200 338.256,48    

GRATUIDADES CONCEDIDAS

Área de atuação

 Atendimento 

Assistência Social

Total
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NOTA 17 – ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDOS 

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

 

NOTA 18 – REQUISITOS PARA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 

A Ágape é uma entidade de assistência 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 (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. 

- 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 Ágape 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; 

- Aplica sua renda, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

- não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;  

- 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 

- 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 assistência social. 

Iracemápolis SP, 31 de dezembro de 2021. 

Patrícia Cristina da Silva Lima   Odair Aparecido Alves 

Diretora Executiva    Técnico Contábil 

 

ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS

Contribuições Isenção

Contribuição Social Patronal 4.356,00                            

Total 4.356,00                            


