
Ano  XIX      24 a 30 de abril de  2020       Nº 1060      R$ 0,75CIDO BARBOSA  Diretor presidente acontecedigital.com.br

21 anos

Va
mo

s p
rot

eg
er 

 
qu

em
 no

s p
rot

eg
e

No
ss

a h
om

en
ag

em
 no

 Di
a d

o T
ra

ba
lh

ad
or



02 24 a 30 de abril de 2020 acontecedigital.com.br

JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 

BAIXADA SANTISTA Circulação  10 MIL EXEMPLARES Tiragem

REDAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE
Rua Guarujá, nº 13 - Jd. Sta Tereza - Cubatão -SP
Tronco chave: (13) 3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Os artigos assinados 
são de responsabilidade 
de seus autores e não 

refletem, necessariamente, 
a opinião do jornal.Publicado desde 1999

Acontece Comunicações 036993790001-68

REDE SOCIAL
Jornal Acontece

@AconteceDigital

@AconteceDigital

  13 99792-3789

Os ar� gos assinados são de responsabilidade 
de seus autores e não refl etem 

necessariamente a opinião do jornal

Respiradores foram 
Produzidos no Brasil

No começo de maio, 
estados e municípios 
começam a receber os 
primeiros respiradores 
produzidos no Brasil. 
A distribuição começa 
pelas regiões que estão 
em situação mais gra-
ve e necessitam com 
urgência dos equipa-
mentos para tratar pa-
cientes e habilitar lei-
tos de UTI. 

O Ministério da 
Saúde assinou con-
trato com grupo de 
empresas brasileiras 
para a produção de 
14.100 respiradores 
mecânicos. Atualmen-
te, o Brasil conta com 

65.411 respiradores/
ventiladores, sendo 
que 46.663 estão dispo-
níveis no SUS. 

Para a aquisição dos 
respiradores o Ministé-
rio da Saúde em parce-
ria com o Ministério da 
Economia realizou um 
mapeamento do par-
que industrial brasilei-
ro. O objetivo foi iden-
tifi car a capacidade de 
cada setor. O estudo 
apontou que as em-
presas tinham escala 
pequena de produção, 
no entanto, tinham ex-
pertise para contribuir 
e expandir as entregas 
em um menor tempo.

Menores de 2 anos: 
não recomendável

Pediatras recomen-
dam que crianças meno-
res de 2 anos não usem 
máscara de proteção 
contra o Covid-19. O uso 
pode causar difi culda-
des de respiração e au-
menta o risco de asfi xia. 
Além dos riscos, o uso 
da máscara nos peque-
nos pode causar efeito 
contrário. Eles podem 

se sentir incomodados e 
tocar mais no rosto, au-
mentando a possibilida-
de de contrair o vírus.

Também NÃO é re-
comendado o uso de 
máscara por pessoas 
que não sejam capazes 
de removê-la sem assis-
tência, inclusive adul-
tos, porque podem cau-
sar sufocamento.

Feira do Casqueiro agora 
em  novo local

A partir da próxi-
ma quarta (06), a Fei-
ra do Casqueiro será 
na Rua Olivia Peralta.
Na semana passada a Fei-
ra do Centro mudou para 
o Kartódromo Munici-
pal. As medidas facilitam 
o distanciamento, aju-
dando no combate à pro-
pagação do coronavírus. 

A Prefeitura fez parceria 
com a Sabesp para insta-
lação de pias para higie-
nização das mãos.

Aprovado – a mudan-
ça das feiras para locais 
amplos e com estrutura, 
teve reação positiva da 
população que tem elo-
giado e interagido pro-
pondo novas mudanças.

“Menos aglomeração e mais 
espaço, diminuindo as chances 
de transmissão. Segurança para 
os feirantes e comunidade”

Genaldo Santos, 
secretário de Finanças, 

VLI, Rumo e MRS 
oferecem Bolsa
Merenda para 
alunos pobres

Parte dos estudan-
tes da rede pública 
municipal e estadual 
receberá uma Bolsa 
Merenda, em forma 
de ticket alimentação, 
para a utilização por 
parte das famílias. O 
alvo do projeto são 
os 26 mil alunos de to-
das as idades (creche, 
pré-escolar, ensinos 
fundamental e mé-
dio), enquadrados en-
tre famílias na faixa de 
extrema pobreza, em 
Santos e Cubatão.

Os valores podem 
variar de R$ 55 a R$ 
101 por estudante, con-
forme a fase escolar. 
O benefício será enca-
minhado para a casa 
dos benefi ciados via 
correio com base no 

cadastro disponibiliza-
do pelas secretarias de 
educação dos municí-
pios. 

“Temos o compro-
misso de compartilhar 
valor com as comu-
nidades das áreas de 
atuação da VLI. Além 
da continuidade de 
projetos sociais que 
já desenvolvemos na 
baixada santista, es-
tamos ampliando as 
nossas iniciativas de 
ajuda humanitária. O 
momento pede ainda 
mais parceria e engaja-
mento entre empresas, 
poder público e socie-
dade com o propósito 
comum de superarmos 
esse grande desafi o”, 
destaca Ernesto Pousa-
da, presidente da VLI.

Pastores decidem não abrir
 igrejas em Cubatão

A liderança evan-
gélica de Cubatão, 
representada por 
pastores presidentes 
de igrejas com sede 
na cidade, decidiu 
orientar as igrejas 
para que não reali-
zem cultos ou reuni-
ões presenciais. Tam-
bém exortam seus 

membros na adesão ao 
isolamento social.

Exceções
O Conselho de pas-

tores considera que as 
demandas emergen-
ciais, seja espiritual 
ou social, ou de cunho 
administrativo, sejam 
atendidas, nas igrejas, 

Na próxima semana já será no novo local

Estrutura inclui pias, parceria com a Sabesp

SEM CULTO

através de plantões 
que respeitem as orien-
tações das autoridades 
públicas e sanitárias.

On line
O documento tam-

bém estimula a reali-
zação on line de cultos 
e demais atividades 
evangelizadoras.
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trabalhador

Como parte do Pla-
no Contingente de Co-
ronavírus, estações pú-
blicas de higienização 
foram instaladas em 
quatro locais estratégi-
cos da Cidade, sendo 
eles a Praça dos Expe-
dicionários, Praça Ho-
rácio Lafer, Praça 14 
Bis e em frente à UPA 
Matheus Santamaria, 
conhecida como PAM 
da Rodoviária. 

As estações contam 
com cinco pias, sabão e 
instruções sobre o mé-
todo certo de lavagem 
das mãos indicado pela 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Se-
gundo dados da insti-

Guarujá recebe quatro estações públicas de higienização
tuição, o ato de lavar as 
mãos pode reduzir em 
até 40% a contaminação 
por vírus. 

As estruturas mon-
tadas fazem parte da 
iniciativa da Prefeitura 
em parceria com a Or-
ganização Social (OS) 
Pró-Vida. Há a possi-
bilidade de implantar 
os equipamentos em 
outros locais da cidade, 
ainda.

Além das estações 
de higienização, postos 
volantes com carretas e 
tendas de descontami-
nação também fazem 
parte do Plano Conti-
gente de Coronavírus e 
atendem pacientes que 

apresentem sintomato-
logia respiratória. 

O posto volante ins-
talado em frente à UPA 
Matheus Santamaria 
totalizou, até a últi-
ma segunda (27), 3.182 
atendimentos. Já na es-
trutura em frente à UPA 
de Vicente de Carvalho 
foram realizados 1.782 
atendimentos, soman-
do 4.740 nos dois equi-
pamentos em 38 dias. 

As tendas de des-
contaminação, com 
duchas que desinfec-
tam as roupas a fi m de 
evitar a contaminação 
pelo novo coronavírus, 
realizaram 2.676 aten-
dimentos.
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@samanthaesteticista 

(13) 98142-1922 
Rua: Assembléia de Deus, 39 - sl 108 - Centro/ Cubatão
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COVID 19
Ademário amplia estrutura 

de combate ao vírus
O prefeito Ademário Oli-

veira investiu em insumos, 
equipamentos e ampliou o 
número de leitos de enfer-
maria e de UTIs do Hospi-
tal Municipal. São 25 novos 
leitos de enfermagem, já em 
funcionamento, e 10 de UTIs, 
que aguardam, apenas, a au-
torização do Ministério.

Os novos leitos se unem 
à estrutura já instalada no 
hospital de 75 leitos, sendo 
7 UTIs para adultos, 2 UTIs 
pediátricas e 6 UTIs neo na-
tal, além de leitos de enfer-
magem/cirurgia (36), ma-
ternidade (18) e pediatria (6).

 Os recursos vieram do 
Estado: 1.038.080,00 e do 
Ministério: R$ 259.220,00.

Postos volantes
Os contêineres instala-

dos na Av. Martins Fontes, 
no Centro, ao lado do PS-
Central, servem para dar 
apoio ao atendimento da 
população com sintomas 
respiratórios. São dois con-

sultórios médicos, sala de 
medicação e sala de hidra-
tação, além de triagem e 
recepção, com atendimento 
de 24h por dia. O principal 
objetivo é separar suspeitos 
de Covid-19 de pacientes 
com outros agravos ou que 
tenham comorbidades, pre-
venindo assim a dissemina-
ção do vírus.

Insumos e equipamento
Serão investidos R$ 

4.071.956,00 (milhões) em 
insumos, equipamentos e 
ampliação do atendimento 
de urgência e emergência. 
O valor vem de emendas 
impositivas direcionadas 
pelos vereadores.

EPI’s
Serão investidos, mais de 

R$ 1,3 milhões na compra 
de máscaras descartáveis, 
máscaras tipo N-95, óculos 
e gorros de proteção, aven-
tais descartáveis, agulhas, 
álcool em gel, álcool 70 etc.     

     Respiradores
Meio milhão vai para a 

compra ou locação de equi-
pamentos como monitores, 
respiradores, oxímetros e 
termômetros, entre outros.

Mais R$ 2.2 milhões, vão 
para o Instituto Alpha am-
pliar o atendimento de ur-
gência e emergência. 

Projeto máscaras 
O Projeto Corte e Costu-

ra, da Prefeitura, está con-
feccionando máscaras reu-
tilizáveis desde o início de 
Abril, no local onde ocor-
rem as aulas (Centro Voca-
cional Tecnológico –  Av. 
Dr. Fernando Costa, 1088 – 
Vila Couto).

Para participar, é preciso 
agendar (no local a capaci-
dade máxima é de seis pes-
soas, para evitar aglomera-
ção) pelo 3372.5494, das 9 
às 17 horas, de segunda a 
sexta-feira. Além de ter ex-
periência com máquina em 
costura, o voluntário deve 
levar tesoura. 
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social

Mangue realiza 
doação de marmitas

Em prol das famílias da Mantiqueira
Com o objetivo 

de arrecadar fundos 
para ajudar as famí-
lias do bairro da Man-
tiqueira, os cantores 
Felipão Santos e Fer-
nandinho Alves reali-
zaram live no último 
domingo.

O Encontro dos 
Bambas reuniu a famí-

Encabeçada por Wesley Ribei-
ro, proprietário do Mangue Steak 
Pub, a ação social colaborativa 
que entrega marmitas aos mora-
dores da Vila Noel está em sua 16ª 
edição.

Se você quiser participar dessa 
ação de empatia e amor ao pró-
ximo, o Mangue (Praça Januario 
Estevam Lara Dante, 216 na Vila 
Nova) recebe doações tanto de ali-
mentos, como material de higiene 
e embalagens de marmita, de terça 
a domingo a partir das 19 horas.

Após levantamento e cadastro 
das pessoas em situações de vul-
nerabilidade social e grupo de ris-
co, o grupo de amigos iniciou a 
campanha que é concentrada na 
Vila Noel.

lia cubatense para cur-
tir o melhor do samba e 
pagode virtualmente e 
além da festa, os parti-
cipantes puderam rea-
lizar doações através 
de vakinha online para 
compra de alimentos 
que serão doados às fa-
mílias carentes.

Para as pessoas que 

não conseguiram aju-
dar no dia, o site para 
doações continua ati-
vo: https://www.
vakinha.com.br/va-
quinha/live-solidaria-
-contribuicao-para-o-

-bairro-mantiqueira. 
Através desse link 
você pode contribuir.

A live continua dis-
ponível no canal Can-
tor Felipão Santos, no 
Youtube.

AS DOAÇÕES CONTINUAM
htt ps://www.vakinha.com.br/vaquinha/live-soli-

daria-contribuicao-para-o-bairro-manti queira

Parabéns

Serginho do Rotary

Ginasta 
Olivia
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ATIVO 2019 2018 PASSIVO 2019 2018 2019 2018 Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa
NOTA Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

ATIVO CIRCULANTE NOTA 12.163.365,90          10.560.484,79          PASSIVO CIRCULANTE NOTA 8.428.170,01      7.114.500,35           RECEITAS 6.799.056,72     6.304.939,61         
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÕES 4 2.075.382,76             2.111.680,26            OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 6A 637.920,49         581.649,83               CONVÊNIO/CONTRATOS PARCERIAS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - SEM RESTRIÇÕES 13 972.704,62         870.186,94            
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRIÇÕES 4 1.964.830,58             1.409.955,08            OBRIGAÇÕES SOCIAIS 6A 40.882,89            40.823,64                 CONVÊNIO/CONTRATOS PARCERIAS - SEM RESTRIÇÕES 13 1.251.640,34     1.119.959,17         
CLIENTES A RECEBER 5A 338.517,22                528.184,90                OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER 6A 2.798,08              3.343,19                   CONVÊNIO/CONTRATO ENTIDADES PÚBLICAS - COM RESTRIÇÕES 13 4.049.728,57     3.694.617,17         Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (+)
TERMOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E PROJETOS ENTIDADES PÚBLICAS 5E 7.700.340,01             6.446.677,77            FORNECEDORES A PAGAR 6A 36.504,30            34.861,07                 PROJETO MANTIQUEIRA ProcAc/SP - ZABELE 18 22.820,77           -                          
IMPOSTO A COMPENSAR - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 5F 6.813,38                    2.294,55                    CONTAS A PAGAR 6A 9.724,24              7.144,85                   TERMO DE CONTRATO - PPJA 6ª EDIÇÃO 18 -                      561.094,19            
ESTOOUE DE MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORMES APRENDIZES 5B 29.128,86                  34.418,97                  RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS PÚBLICOS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES 6A 7.700.340,01      6.446.677,77            TERMO DE FOMENTO 12/2018 - COM RESTRIÇÕES 19 155.000,00         -                          
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 5C 16.923,87                  4.219,00                    TERMO DE FOMENTO 40/2019 PROC 639/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 32.500,00           -                          
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS 5C 21.761,60                  13.756,11                  PASSIVO NÃO CIRCULANTE 28.331,03           3.911.999,12           TERMO DE FOMENTO 17/2019 PROC 742/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 60.000,00           -                          
DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS A APROPRIAR 5D 9.667,62                    9.298,15                    RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS PÚBLICOS A REALIZAR C/RESTRIÇÕES 6B 28.331,03            3.911.999,12            TERMO DE FOMENTO 19/2019 PROC 894/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 60.000,00           -                          Adiantamentos a Empregados - Férias (+/-)

TERMO DE FOMENTO 24/2019 PROC 925/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 25.000,00           -                          
ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.920.553,65            8.692.041,15            PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.627.418,51      8.226.026,47           TERMO DE FOMENTO 1279/2019 OFICINA DE IDEIAS 19 38.359,05           -                          
TERMOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E PROJETOS ENTIDADES PÚBLICAS 5E 28.331,03                  3.911.999,12            PATRIMÔNIO SOCIAL 7 5.366.274,76      5.003.479,45            TRABALHOS VOLUNTÁRIOS 14 97.953,71           30.631,65              
IMOBILIZADO 5G 4.888.414,65             4.780.042,03            AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 7 2.859.751,71      2.900.187,75            CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS 12 17.670,00           20.140,00              
INTANGÍVEL 5G 3.807,97                    -                             RESULTADO DO EXERCÍCIO 401.392,04         322.359,27               SEFAZ SP - NOTA FISCAL PAULISTA 1.356,73             6.658,44                
TOTAL DO ATIVO 17.083.919,55          19.252.525,94          TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.083.919,55    19.252.525,94         OUTRAS RECEITAS/PROCESSOS JUDICIAIS/EVENTUAIS/XEROX 470,71                1.652,05                

DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS 12 13.852,22           -                          
CUSTOS OPERACIONAIS COM PESSOAL (5.537.278,72)    (5.253.204,76)       Obrigações Fiscais (+/-)
SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO - P. JURÍDICA DIREITO PRIVADO (1.247.239,59)    (1.136.056,45)       

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017              4.472.254,89 -                             2.940.623,79                                                                                                SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO (2.074.795,91)    (1.808.889,72)       
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior                  451.373,56 -                             -                                                                                                                 SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO (533.900,51)       (520.724,51)           
Ajustes de Exercício Anterior 14                    39.414,96 -                             -                                                                                                                 SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - CAIXA DE PREVIDÊNCIA (148.581,49)       (116.208,15)           
Realização da Reserva de Reavaliação 7                    40.436,04 -                             (40.436,04)                                                                                                    SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT (31.852,53)         (27.086,14)             
Superávit do Exercício                                  -   -                             -                                                                                                                 SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO - CAMPC (30.074,74)         (26.049,97)             
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018              5.003.479,45 -                             2.900.187,75                                                                                                PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 5ª EDIÇÃO 18 -                      (195.626,41)           Caixa Líquido das Atividades de Investimento (+/-)
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior                  322.359,27 -                             -                                                                                                                 PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 6ª EDIÇÃO 18 (72.882,77)         (203.940,62)           
Realização da Reserva de Reavaliação 7                    40.436,04 -                             (40.436,04)                                                                                                    EQUIPE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 17 (240.034,93)       (236.744,11)           
Superávit do Exercício                                  -   -                             -                                                                                                                 EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO 17 (458.664,16)       (373.071,95)           
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019              5.366.274,76 -                             2.859.751,71                                                                                                EQUIPE PROJETO MANTIQUEIRA 18 -                      (1.161,58)               

EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 17 (518.978,19)       (455.309,09)           2019 % 2018 %
EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO 17 (131.865,06)       (115.474,03)           R$ R$
EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - CAIXA DE PREVIDÊNCIA 17 (38.920,15)         (28.584,62)             6.645.403,29        5.686.415,33        
EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT 17 (9.488,69)            (8.277,41)               972.704,62           870.186,94           
CUSTOS COM PROJETOS E PROGRAMAS (654.349,40)       (573.997,80)           1.251.640,34        1.119.959,17        
PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 5ª EDIÇÃO 18 -                      (75.635,59)             4.049.728,57        3.694.617,17        

Termos de Contratos - Convênios e Projetos 2019 Valor do Contrato Valor a Receber PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 6ª EDIÇÃO 18 (5.560,81)            (9.290,38)               155.000,00           -                         
Câmara Municipal de Cubatão Contrato 009/2015 - Aditivo 15/2018 1.107.271,20 0,00 TERMO DE FOMENTO 12/2018 - COM RESTRIÇÕES 19 (16.172,28)         -                          Termo de Fomento 40/2019 - com Restrições 32.500,00             -                         
Câmara Municipal de Cubatão Contrato 014/2019 976.794,00 670.075,83 TERMO DE FOMENTO 40/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 (32.500,00)         -                          Termo de Fomento 17/2019 - com Restrições 60.000,00             -                         
Prefeitura Municipal de Cubatão Contrato nº 087/2018 7.505.526,42 4.501.490,23 TERMO DE FOMENTO 17/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 (3.103,51)            -                          Termo de Fomento 19/2019 - com Restrições 60.000,00             -                         
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão  Ad. 
002/2017

588.510,72 0,00 TERMO DE FOMENTO 19/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 (810,68)               -                          Termo de Fomento 24/2019 - com Restrições 25.000,00             -                         
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 002/2019 626.716,80 422.816,17 PROJETO MANTIQUEIRA 18 -                      (506,00)                  38.359,05             -                         
Jovem Aprendiz Petrobrás 6º Edição 5825.0107503.18.4 2.449.027,80 2.103.450,11 PROJETO SALVADOR ARENA 18 -                      (587,95)                  470,71                   1.652,05               
Termo de Fomento nº 1278/2019 Condeca/SP 69.197,75 30.838,70 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CONEXÃO 17 (68.400,83)         (38.804,08)             809.560,95           658.451,93           
Termo de Fomento nº 12/2018 155.000,00 0,00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CIDADÃO CAMP 17 (87.403,94)         (69.285,55)             711.607,24           627.820,28           
Termo de Fomento nº 40/2019 32.500,00 0,00 SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO 17 (174.480,80)       (146.519,09)           97.953,71             30.631,65             
Termo de Fomento nº 17/2019 60.000,00 0,00 SOCIOAPRENDIZAGEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 17 (197.410,81)       (173.732,26)           5.835.842,34        5.027.963,40        
Termo de Fomento nº 19/2019 60.000,00 0,00 SOCIOAPRENDIZAGEM - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO 17 (49.058,58)         (45.033,69)             176.767,10           194.987,60           
Termo de Fomento nº 24/2019 25.000,00 0,00 SOCIOAPRENDIZAGEM - CAIXA DE PREVIDÊNCIA 17 (14.698,99)         (11.233,95)             163.252,47           179.360,78           
TOTAL 13.655.544,69 7.728.671,04 SOCIOAPRENDIZAGEM - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT 17 (3.563,56)            (3.369,26)               13.514,63             15.626,82             

OFICINA ARTES INTEGRADAS (1.184,61)            -                          5.659.075,24        4.832.975,80        
RESULTADO BRUTO 607.428,60        477.737,05            321.748,49           783.100,71           
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS (348.628,26)       (290.703,89)           168.095,06           164.576,43           
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO (69.897,95)         (67.442,30)             97.953,71             30.631,65             
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS (16.649,61)         (11.262,16)             Contribuições de Associados 17.670,00             20.140,00             
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS (874,52)               (2.007,00)               1.356,73               6.658,44               
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES (163.252,47)       (179.360,78)           22.820,77             -                         
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS 14 (97.953,71)         (30.631,65)             Programa Petrobrás Jovem Aprendiz - PPJA 6ª Edição -                         561.094,19           

Doações e Contribuição de Associados 2019 - (R$) 2018 - (R$) RESULTADO FINANCEIRO 142.591,70        135.326,11            Donativos - Pessoa Física/Jurídica 13.852,22             -                         
Doações Recebidas de Pessoa Jurídica 13.852,22 0,00 (-) RECEITAS FINANCEIRAS 168.095,06         164.576,43            5.980.823,73        5.616.076,51        
Contribuição de Associados 17.670,00 20.140,00 DESPESAS FINANCEIRAS (25.503,36)         (29.250,32)             5.980.823,73        5.616.076,51        
TOTAL 31.522,22 20.140,00 SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS 401.392,04        322.359,27            5.545.930,20        92,73% 5.233.701,69        93,19%

5.342.692,79        5.059.554,61        
203.237,41           174.147,08           

7.998,13               0,13% 30.765,23             0,55%
-                         23.444,45             

0,13                       1,08                       
Custos/Despesas Municipal -                         170,80                   

Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 458.664,16R$        7.998,00               7.148,90               
Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 21.004,69R$          25.503,36             0,43% 29.250,32             0,52%
Salário/Rescisões/Férias/13º Salário/Transporte - Aprendiz custeado pelo CAMP 28.710,25R$          25.503,36             29.250,32             
Uniforme 18.332,46R$          401.392,04           6,71% 322.359,27           5,74%
Cestas Básicas / Alimentação 51.187,10R$          
Seguro de Vida em Grupo 5.064,92R$            
Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 7.556,70R$            
PCMSO e PPRA 6.800,34R$            
Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 2.977,64R$            
Material de Higiene e Limpeza 3.328,79R$            
Materiais Descartáveis 1.593,72R$            
Materiais Esportivos 311,46R$               
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 17.140,39R$          
Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 3.963,64R$            
Software - Direito de Uso 4.957,37R$            
Atividades Culturais Eventos 3.985,95R$            
Energia Elétrica 8.666,34R$            
Água e Esgoto 3.496,93R$            
Telefone 8.741,65R$            

Caixa e Equivalentes de Caixa 2019 - (R$) 2018 - (R$) Internet 5.872,44R$            Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social - Remuneração e Encargos
Caixa (sem restrições)                      1.500,00                      1.500,00 Consumo de Gás 2.068,38R$            Alimentação
Banco Conta Movimento - recursos próprios (sem restrições)                    80.137,33                   10.038,78 Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 48.992,09R$          Cesta Básica
Poupança - recursos próprios (sem restrições)                  174.769,87                 164.795,63 Bens de Pequeno Valor 151,78R$               Seguro de Vida
Aplicações Financeiras - recursos próprios (sem restrições)              1.818.975,56              1.935.345,85 Despesas com Diárias, Viagens 431,81R$               Exames Médicos Periódicos
Total Caixa e Equivalentes de Caixa sem restrições              2.075.382,76              2.111.680,26 Publicações Legais 266,46R$               PCMSO e PPRA

                     1.688,82                         244,00 Locação de Equipamentos 1.456,86R$            Internet e Telefone
Aplicações Financeiras - recursos Convênios e Projetos (com restrição)              1.963.141,76              1.409.711,08 Combustíveis e Lubrificantes 5.207,71R$            Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas
Total Caixa e Equivalentes de Caixa com restrições              1.964.830,58              1.409.955,08 Valor TOTAL 720.932,03R$       Total
TOTAL              4.040.213,34              3.521.635,34 Convênios e Contratos, proveniente de empresas parceiras privadas sem restrições 972.704,62R$          

Prefeitura Municipal de Cubatão - com restrições 667.544,38R$          
Câmara Municipal de Cubatão - com restrições 170.138,11R$          Custos/Despesas
Caixa de Previdência - com restrições 53.016,73R$             Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 518.978,19R$        
Outras Receitas - Fotocópias / Xerox 470,71R$                  Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 28.140,86R$          
SEFAZ - Nota Fiscal Paulista 1.356,73R$               Uniforme 16.160,31R$          
Total ano 2019  R$      1.865.231,28 Cestas Básicas / Alimentação 55.158,77R$          

Seguro de Vida em Grupo 5.947,25R$            
Clientes a Receber 2019 - (R$) 2018 - (R$) Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 14.054,10R$          
Clientes por Convênios e Termos de Contratos                  399.714,87                 589.382,55 PCMSO e PPRA 2.676,27R$            
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa                  (61.197,65)                  (61.197,65) Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 3.523,48R$            
TOTAL                 338.517,22                 528.184,90 Material de Higiene e Limpeza 3.671,77R$            

Materiais Descartáveis 1.770,46R$            
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 16.949,91R$          
Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 4.370,12R$            
Software - Direito de Uso 5.785,86R$            

Estoque 2019 - (R$) 2018 - (R$) Atividades Culturais Eventos 3.295,59R$            
Estoques de uniformes e calçados                    29.128,86                   34.418,97 Energia Elétrica 10.583,28R$          
c) Adiantamentos concedidos aos empregados e fornecedores: Água e Esgoto 4.097,64R$            
Adiantamentos 2019 - (R$) 2018 - (R$) Telefone 10.347,80R$          
Adiantamento a Fornecedores                    16.923,87                      4.219,00 Internet 6.731,31R$            
Adiantamentos de Férias a Empregados                    21.761,60                   13.756,11 Consumo de Gás 2.330,94R$            
TOTAL                    38.685,47                   17.975,11 Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 57.519,91R$          

Publicações Legais 344,83R$               
Locação de Equipamentos 1.680,82R$            

Despesas Antecipadas  2019 - (R$)  2018 - (R$) Combustíveis e Lubrificantes 5.903,82R$            
Prêmios de Seguros a apropriar                      9.667,62                      9.298,15 Bens de Pequeno Valor 193,11R$               

Despesas com Diárias, Viagens 475,12R$               
TOTAL 780.691,52R$       

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Termos de Fomento

Outros Tributos / Contribuições / Taxas
Financiadores

141,36R$                                  
1.626,46R$                               
3.300,00R$                               

67.784,95R$                            
Custos/Despesas

 R$                            60.000,00 
 R$                            32.500,00 
 R$                          155.000,00 

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ENTIDADE – FINANCIADOS E CO-FINANCIADOS - NOTA 18 - a) Programa de
Aprendizagem Profissional Petrobrás Jovem Aprendiz - PPJA – O Programa PPJA no ano de 2019 tinha por objetivo promover a inclusão social de
adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 16 aos 18 anos, em situação de vulnerabilidade, por meio da qualificação social e profissional
nas áreas assistente técnico de tecnologia da informação e caldeiraria, respeitando a condição de indivíduo em desenvolvimento e contribuindo
para sua inserção no mundo do trabalho.
As ações objetivaram, entre outras questões, desenvolver habilidades específicas, de comunicação e escrita, conhecimento de direitos
trabalhistas e sociais, segurança e saúde, organização sindical, entre outros, além de potencializar o estímulo para construção de projetos de vida
pessoal e profissional e fortalecer os adolescentes e responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar, para o desenvolvimento integral
dos adolescentes.
Foram selecionados em 2018, 30 (trinta) adolescentes para participar da 6º edição do Programa, foi firmado aditamento do Termo de Convênio
suspendendo as atividades, tendo em vista o aguardo dos alinhamentos pertinentes na gestão do programa. Planilha de custo com o programa
demonstrado abaixo:

Programa de Aprendizagem Profissional Petrobrás Jovem Aprendiz -PPJA  6ª Edição
Descrição

 R$                            78.335,17 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mantiqueira
Termo de Parceria

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - NOTA 12 - Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou
jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, conforme demonstrativo em anexo:

 R$                            22.820,77 

As ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mantiqueira, ocorreram em 2019 em parceria com a Associação Sociocultural e
Educacional Zabelê, sendo que o CAMP exerceu o papel de Produtor Executivo. Foram atendidos, em média 40 crianças e adolescentes, de
ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 17 anos e suas famílias, residentes no território do bairro Mantiqueira e outros do município de
Cubatão/SP. Tendo como objetivo geral: Proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento de crianças e adolescentes e de processo de
formação cultural, por meio de atividades socioeducativas e de cultura popular, bem como promover e garantir o suporte às famílias, atuando
com equipe multidisciplinar, de maneira efetiva através de ações integradas com vistas ao enfrentamento das diversas situações de
enfraquecimento ou rompimento dos vínculos familiares. As atividades culturais, foram utilizadas como estratégia para alcançar as crianças,
adolescentes e famílias, visando agregar novas ações e ferramentas ao SCFV Mantiqueira, com o desenvolvimento de atividades no território
atendido e em outros espaços da cidade, contribuindo para promoção da convivência e a ressignificação das vivências dos atendidos. Foram
realizadas oficinas culturais de danças brasileira, música popular, ator brincante e artes visuais populares. A comunidade e famílias também
participaram diretamente das ações, colaborando com a pesquisa do patrimônio imaterial local, transmitindo oralmente saberes, fazeres,
memórias da comunidade e com outras ações, como contribuindo com as montagens cênicas, produção de cenários, figurinos entre outras.

NOTA 19 - Os recursos abaixo são provenientes de Termos de Fomento firmados com órgãos governamentais, visando a otimização do

atendimento e das ações desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Percursos Conexão e Cidadão CAMP com

objetivos e metas estabelecidas em Plano de Trabalho especifico. A entidade prestou conta de todos os fluxos financeiros e operacionais aos

órgãos competentes, ficando também toda a documentação à disposição para qualquer fiscalização, conforme legislação especifica.

APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - NOTA 02 - Para a elaboração das demonstrações
contábeis de 2019, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em
aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em
observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução Nº 1.374/11
(NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução Nº
1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que
aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de
avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as
informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

(12.704,87)                             
(8.005,49)                               

4 - Depreciação, Amortização e Exaustão

Sefaz - Nota Fiscal Paulista

Variação no Passivo Circulante e Não Circulante
Fornecedores (+/-) 14.538,17                                 

FGTS
Tributos

(2.185,97)                                  

Despesas Antecipadas 

-                                          

5.049.904,08                           

-                                                              

-                                                              
322.359,27                                                

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) - NOTA 10 - A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a
Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 –
Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

Trabalhos Voluntários

5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade

Remuneração

7 - Valor Adicionado Total a Distribuir

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do 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 à 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
insignificante risco de mudança de valor;
Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos
rendimentos pró-rata até a data do balanço e estão abaixo demonstrados:

Banco Conta Movimento - recursos de projetos (com restrição)

A entidade executou ações socioassistenciais, de forma planejada, continuada e permanente, indo ao encontro de sua missão institucional
de promover a transformação da realidade de crianças, adolescentes, jovens e famílias, garantindo e defendendo seus direitos, fortalecendo-
os para conquista da autonomia e enfrentamento de situações de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais. No exercício de 2019 a entidade
desenvolveu os Serviços, Programas e Projetos demonstrados abaixo:

No ano de 2019 foram atendidos no SCFV Percurso Conexão de forma direta e gratuita 301 (trezentos e um) adolescentes, distribuídos em
coletivos para a realização das oficinas, atividades e acompanhamento psicossocial e pedagógico. 
A metodologia utilizada contemplou a promoção de oficinas de formação político-cidadã, ações e direitos socioassistenciais,
autoconhecimento, orientação profissional, práticas esportivas, inclusão digital e uso seguro da internet. Além de visitas externas ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência da Assistência
Social – CRAS, Conselho Tutelar, Câmara Municipal de Cubatão, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas entre outras atividades que
abordaram temas, inerentes ao cotidiano dos adolescentes.

RESULTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOTA 13 - A origem dos recursos recebidos pela entidade vem de parcerias com entidades de direito
público Municipal, bem como, empresas de direito privado - parceiras/conveniadas que totalizam nº 27 estabelecimentos parceiros
(empresas privadas, órgãos públicos e de economia mista), sendo nº 25 de contratos indiretos e nº 02 de contratos diretos com
estabelecimentos parceiros da socioaprendizagem, os recursos são direcionados na íntegra em sua finalidade institucional, em conformidade
com seu Estatuto Social. O CAMP não aufere receitas cuja origem seja decorrente de qualquer forma de contraprestação dos usuários, ou
seja, os atendimentos são 100% (cem por cento) gratuitos.

No ano de 2019 foram atendidos no Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro, de forma gratuita 371 (trezentos e setenta e um)

adolescentes e jovens. Para o desenvolvimento das ações foram utilizados os recursos recebidos de empresas parceira que estão abaixo demonstrados:
Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Estabelecimentos Parceiros - Direito Privado

Descrição

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Prefeitura Municipal de Cubatão
Descrição

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - NOTA 17 - Visando atender seu objetivo principal que é
atuar no âmbito da proteção social básica, promovendo ações socioassistenciais que visem o fortalecimento de crianças, adolescentes,
jovens e famílias para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade, proporcionando a garantia de acesso a direitos, desenvolvimento
do protagonismo e incentivo a participação social. Foram desenvolvidos os Serviços, Programas e Projetos no exercício de 2019, que estão
abaixo demonstrados:

MENSURAÇÃO DE GASTOS RELACIONADOS COM ATIVIDADE SOCIAL - NOTA 16 - Mensuração de gastos e despesas relacionadas com a
Atividade Assistencial. Os recursos da Entidade são aplicados integralmente (100%) com o objetivo de cumprir as finalidades exigidas pelo
seu estatuto social.
a) a receita recebida de Convênios e Contratos sem restrições Pessoas Jurídicas de Direito Privado em 2019 a título de contribuição
institucional totalizou um montante de R$ 972.704,62 bem como os repasses recebidos para o gerenciamento dos aprendizes referente as
obrigações trabalhistas que englobam Salários, Férias, 13º Salários, Rescisões, transportes e alimentação/refeição dos aprendizes totalizou R$ 
1.251.640,34;
b) Os Convênios, Contratos e Projetos recebidos em 2019 com restrições de entidades públicas totalizou um montante de R$ 890.699,22, e

os repasses recebidos de entidades públicas para o gerenciamento dos aprendizes referente às obrigações trabalhistas que englobam

Salários, Férias, 13º Salários, Rescisões, transportes e alimentação/refeição dos aprendizes que totalizou R$ 3.159.029,35.

Origem dos Recursos
Receita/Descrição

a) Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são representadas por termos de contratos e convênios
firmados com empresas parceiras de direito privado e público e estão registradas pelo valor faturado, sendo os valores
possíveis de recebimento líquidos da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, e estão assim demonstrados:

O CAMP de Cubatão manteve articulação constante e ativa com a rede socioassistencial, atuando como parceiro no atendimento integral das
famílias, promovendo o seu fortalecimento e o empoderamento dos adolescentes para que conhecessem os seus direitos e as formas de
acessá-los e para fortalecimento das relações familiares e comunitárias. Em todos os momentos os adolescentes foram sensibilizados e
desafiados a refletir sobre a realidade social, cultural, econômica, ambiental e política de seu meio social, bem como sobre a importância de
se apropriar sobre seus direitos e formas de acessá-los.

d) Despesas Antecipadas: As despesas pagas antecipadamente referem-se a seguros de bens móveis e imóveis e estão abaixo
demonstradas.

e) Recursos de projetos e Convênios com entidades públicas: Os recursos recebíveis referente projetos e convênios em
execução foram registrados pela entidade no ativo circulante e não circulante e estão demonstrados abaixo:

4.796,00R$                               
602,40R$                                  

30,00R$                                    
54,00R$                                    

Descrição
Termo de Fomento nº 12/2018

Convênios/Termos de Contrato Aprendizes Sem Restrições - C. Institucional
1 - Receitas

540.225,29                               

Pessoal

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (+/-)

Outras Receitas - Processos Judiciais/Eventuais/Xerox

Projeto Mantiqueira ProAc/SP - ZABELLE

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
Variação Imobilizado Ajustado

Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalente de caixa

Trabalhos Voluntários

8 - Distribuição do Valor Adicionado

Caixa e equivalentes de caixa - início do ano

Depreciação

Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros

4.040.213,34                         
3.521.635,34                         

518.578,00                            

6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receitas Financeiras

(288.947,69)                           
(288.947,69)                           

39.414,96                                 
Recursos de Projetos Convênios e Contratos em Execução
Variação Ajustes Patrimoniais

Caixa e equivalentes de caixa - final do ano

Convênios/Termos de Contrato Entidades Públicas com Restrições

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - EXERCÍCIOS 2019 E 2018

 Valor (R$) 

Federais - PIS s/ Folha de Pagamento

Termo de Fomento nº 40/2019
Termo de Fomento nº 17/2019

Despesas Financeiras / Juros
Superávit do Exercício

Federais

(26.774,48)                               
(26.774,48)                                

39.414,96                                                  

7.864.252,24                                             

2.332,44                                   
(4.102,99)                                  

(13.756,11)                                
8.000,32                                   

(EM REAIS) (EM REAIS)

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO

(2.630.005,85)                        
2.579,39                                 

(5.024.214,60)                          
(2.601.614,50)                       

5.024.214,60                           
5.761,57                                   

2.630.005,85                         

807.525,69                            

CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MÁRIO DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31/12/2019 e 31/12/2018

Superávit dos Exercícios

451.373,56                                 

NOTA

(451.373,56)                                

-                                               
322.359,27                                 

Obrigações com Pessoal (+/-)
Obrigações Sociais (+/-)

(545,11)                                   

(26.054,71)                                

Outras Obrigações (+/-)
(5.784,54)                                  

CNPJ 44.952.901/0001-59

(Em reais)

5.290,11                                 

322.359,27                               
194.987,60                               

(369,47)                                   

59,25                                      
24.654,59                              

1.643,23                                 

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL TOTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2019 E 2018

Depreciação e Amortização (+)
Provisão Trabalhistas (+)

Estoques de Uniformes

Adiantamentos a Fornecedores/Outros (+/-)

Recursos de Projetos Convênios e Contratos em Execução

SUPERÁVIT DO PERÍODO

322.359,27                                 
(322.359,27)                                

2018
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIOS 2019 E 2018

(62.654,53)                                

44.994,82                                 
(4.989.040,67)                          

479.361,88                               
24.669,54                                 

31.616,07                              
176.767,10                            
401.392,04                            

Superávit do Período Ajustado
Variação no Ativo Circulante e Não Circulante
Contas a Receber - Clientes (+/-)

-                                          
609.775,21                            

189.667,68                            
2.799.364,98                         

2019
(Em Reais)

Impostos a Compensar - IRRF s/ Aplicações Financeiras (+/-)

-                                                              

-                                               

401.392,04                                                

5.433.283,49

Valor Recebido
844.546,20

3.004.036,19

-                                               -                                                              

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
8.627.418,51                                             401.392,04                                 

306.718,17

203.900,63

38.359,05

25.000,00
60.000,00
60.000,00
32.500,00

SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS PÚBLICOS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07) - NOTA 09 - São recursos financeiros
provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-
determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também
toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as
despesas de acordo com suas finalidades e estão abaixo demonstrados:

As ações da entidade são ofertadas de forma gratuita, continuada, permanente e planejada, sem discriminação, seja em função
de distinção ou restrição derivada de gênero, orientação sexual, etnia, raça, cultura, opinião político partidária, religião,
convicção, limitação pessoal ou qualquer outra – estão pautadas no ordenamento pátrio, em especial na Constituição Federal
(CF), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Resoluções dos Conselhos de Assistência Social, Resoluções dos Conselhos de
Direitos e demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, bem como Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/1990).

COBERTURA DE SEGUROS - NOTA 11 - Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de
seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da
Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

CONTEXTO OPERACIONAL - NOTA 01 - O CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA “MÁRIO DOS SANTOS”, também 
designado em seu Estatuto pela sigla CAMP, constituído em 01 de setembro de 1971, é uma pessoa jurídica de direito privado,
constituída na forma de associação de fins não econômicos e lucrativos, entidade de assistência social, de caráter beneficente,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. 44.952.901/0001-59, com sede na Rua José Vicente nº 440, Sítio
Cafezal, CEP 11505-010, no Município de Cubatão, Estado de São Paulo, por tempo indeterminado, tem sua finalidade
preponderante na área de Assistência Social, conforme o artigo 1º do Estatuto Social. Título de Utilidade Pública Estadual
conforme Decreto nº 9.650 de 04/04/1977, Título de Utilidade Pública Municipal conforme Lei nº 920/1972 de 24/08/1972,
possui Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme processo nº 71000.0544550/2018-06, publicado na
Portaria 307/2018, do Diário Oficial da União em 31/10/2018, com vigência pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020. O CAMP 
tem por finalidades estatutárias: a) a promoção da assistência social, atuando na promoção à infância, adolescência, juventude
e família e na integração ao mundo do trabalho, de forma articulada com demais políticas públicas; b) a promoção do pleno
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, a defesa e garantia de seus direitos; c) a promoção da educação
profissional, ciência e tecnologia, esporte e lazer; d) a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico; e) a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; f) a
promoção do voluntariado; g) a promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; h) a promoção da
ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, visando à construção de uma
sociedade livre, justa e solidária.

IMUNIDADES - NOTA 15 - 1) Contribuição Previdenciária: Imunidade Patronal referente ao exercício de 2019 de acordo com a ITG 2002 (R1) a 

entidade deixou de reconhecer como Receitas e Despesas Operacionais as imunidades patronais no montante de R$ 1.100.796,61;
2) No exercício de 2019 de acordo com a ITG 2002 (R1) a entidade deixou de reconhecer como Receitas e Despesas Operacionais as
Imunidades Federais no montante de R$ 303.973,29.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas
no “Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

(2.294,55)                                  (4.518,83)                               

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que
apoiam ou compõem a escrituração contábil.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 1.330/11 (NBC ITG 2000) - NOTA 03 - A Entidade mantém um sistema de
escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contém o
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.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na

técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

TRABALHOS VOLUNTÁRIOS - NOTA 14 - Reconhecimento do valor justo Trabalhos Voluntários: No exercício de 2019 em atendimento a
Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2002 (R1) a entidade reconheceu e registrou o trabalho voluntário dos membros integrantes da
Diretoria Administrativa no exercício de suas funções, pelo valor justo da prestação do serviço no montante de R$ 97.953,71.

357.645,56

345.577,69

155.000,00

Termo de Fomento 1279/2018 Projeto Oficina de Ideias

Convênios/Termos de Contrato Aprendizes Sem Restrições

3 - Valor Adicionado Bruto

Termo de Fomento 12/2018 - com Restrições

2 - Insumos Adquiridos de Terceiros

Amortização

3.521.635,34                           
3.008.184,53                           

513.450,81                               

401.392,04                                 

8.226.026,47                                             

A Entidade atendeu diretamente no total de 1.027 usuários e contabilizou 1.689 atendimentos multidisciplinar (nas áreas de serviço social,
pedagogia e psicologia) entre atendimentos com as crianças, adolescentes, jovens e famílias. 

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Percurso Conexão: O SCFV Percurso Conexão foi ofertado no âmbito
municipal, abrangendo todos os bairros da cidade de Cubatão e teve como público-alvo, adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de
15 a 17 anos. Tendo como objetivo geral: Proporcionar ambiente favorável ao desenvolvimento dos adolescentes e suas famílias por meio de
ações socioassistenciais, promovendo o acesso e garantia de direitos, oficinas de ampliação do universo informacional e acompanhamento
multidisciplinar. E objetivos específicos: a) Assegurar espaço de referência para o convívio grupal; b) Diagnosticar fragilidades e
potencialidades familiares que impactam no desenvolvimento integral dos adolescentes; c) Contribuir para a formação de um adolescente
crítico e cidadão; d) Garantir espaços aos adolescentes para o desenvolvimento de suas potencialidades com experiências lúdicas,
tecnológicas e comunitárias; e) Incluir os adolescentes ao mundo digital de forma prática e contemporânea; f) Fortalecer dos adolescentes e
responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS - NOTA 04 - Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas,
respeitando-se o regime contábil de competência. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimentos são
reconhecidas no resultado observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais;

b) Estoques (Resolução CFC No. 1.170/09 NBC TG 16) – Os estoques, compostos por uniformes e calçados, são avaliados ao

custo médio de aquisição ou doação, que não excede o valor de mercado. A administração da Associação efetuou uma análise

dos itens em estoque e não identificou a necessidade de constituição de provisão para obsolescência desses itens:

REPRESENTAÇÃO DOS VALORES RELEVANTES DOS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES - NOTA 05 - Os 
Ativos Circulantes e Não Circulantes: são apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável os rendimentos
auferidos ou despesas antecipadas ao custo.

Projetos e Convênios - Ativo Circulante 2019 - (R$) 2018 - (R$)
Contrato Prefeitura Municipal de Cubatão nº 087/2018 4.501.490,23 3.972.525,07
Contrato Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 394.485,14 247.505,90 Custos/Despesas
Câmara Municipal de Cubatão Termo Aditivo 14/2019 670.075,83 0,00 Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 131.865,06R$        
Câmara Municipal de Cubatão Termo Aditivo 15/2018 0,00 754.606,73 Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 6.949,24R$            
Termo de Fomento nº 1279/18 Oficina de Ideias 30.838,70 0,00 Uniformes 4.257,51R$            
Projeto Jovem Aprendiz 6ª Edição 2.103.450,11 1.317.040,07 Cestas Básicas / Alimentação 13.906,27R$          
Termo de Fomento nº 12/2018 ADM Prefeitura Municipal de Cubatão / FMAS 0,00 155.000,00 Seguro de Vida em Grupo 1.493,94R$            
TOTAL 7.700.340,01 6.446.677,77 Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 4.067,00R$            

PCMSO e PPRA 695,60R$               
Projetos e Convênios - Ativo Não Circulante 2019 - (R$) 2018 - (R$) Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 856,03R$               
Contrato Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 28.331,03 0,00 Material de Higiene e Limpeza 929,70R$               
Contrato Prefeitura Municipal de Cubatão 087/2018 0,00 3.125.589,08 Materiais Descartáveis 445,25R$               
Projeto Jovem Aprendiz 6ª Edição 0,00 786.410,04 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 3.964,55R$            
TOTAL 28.331,03 3.911.999,12 Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 1.089,79R$            

Software - Direito de Uso 1.434,40R$            
Atividades Culturais Eventos 819,56R$               

Impostos a Recuperar 2019 - (R$) 2018 - (R$) Energia Elétrica 2.597,32R$            
IRRF s/ Aplicação Financeira 6.813,38 2.294,55 Água e Esgoto 1.031,89R$            
TOTAL 6.813,38 2.294,55 Telefone 2.565,50R$            

Internet 1.685,01R$            
Consumo de Gás 576,84R$               
Publicações Legais 97,18R$                 
Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 14.301,67R$          
Locação de Equipamentos 415,74R$               

 2019 - (R$)  2018 - (R$) Combustíveis e Lubrificantes 1.475,48R$            
Imóveis Terrenos 2.263.000,00 2.263.000,00 Bens de Pequeno Valor 47,71R$                 
Imóveis Construção e Edificações 2.393.000,00 2.393.000,00 Despesas com Diárias, Viagens 123,09R$               
Veículos 136.241,00 136.241,00 TOTAL 197.691,33R$       
Máquinas e Equipamentos 193.273,02 201.529,45
Equipamentos de Informática 135.839,70 141.411,70 Custos/Despesas
Instalações                    17.922,00                   17.922,00 Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 38.920,15R$          
Móveis e Utensílios 189.168,80 201.652,60 Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 2.417,04R$            
Instrumentos Musicais 13.843,00 13.843,00 Cestas Básicas / Alimentação 3.997,33R$            
Telefone 5.125,00 5.125,00 Seguro de Vida em Grupo 454,87R$               
Máquinas Equipamentos (recurso projeto) 6.597,32 7.766,32 Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 677,40R$               
Equipamentos de Informática (recurso projeto) 44.606,06 44.606,06 PCMSO e PPRA 226,25R$               
Móveis e Utensílios (recurso projeto) 10.489,11 10.489,11 Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 255,47R$               
Termo de Fomento 12/2018 - Máquinas e Equipamentos 16.267,89 0,00 Material de Higiene e Limpeza 288,20R$               
Termo de Fomento 12/2018 - Equipamentos de Informática 99.081,68 0,00 Materiais Descartáveis 138,72R$               
Termo de Fomento 12/2018 - Móveis e Utensílios 18.998,16 0,00 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 1.230,21R$            
Termo de Fomento 19/2019 - Máquinas e Equipamentos 3.877,98 0,00 Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 332,47R$               
Termo de Fomento 19/2019 - Equipamentos de Informática 27.380,18 0,00 Custos/Despesas Software - Direito de Uso 447,87R$               
Termo de Fomento 19/2019 - Móveis e Utensílios 20.501,00 0,00 Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social outros 240.034,93R$          Atividades Culturais Eventos 256,06R$               
Termo de Fomento 19/2019 - Telefonia 7.142,00 0,00 Cursos e Treinamentos da Equipe 192,80R$                  Energia Elétrica 733,44R$               
Termo de Fomento 24/2019 - Móveis e Utensílios 17.937,00 0,00 Exames Médicos e Periódicos 7.024,50R$               Água e Esgoto 279,78R$               
Termo de Fomento 24/2019 - Máquinas e Equipamentos 7.048,00 0,00 PCMSO e PPRA 105,00R$                  Telefone 720,27R$               
Termo de Fomento 17/2019 - Equipamentos de Informática 56.818,74 0,00 Uniforme (camiseta) 4.071,97R$               Internet 525,48R$               
Depreciação Acumulada                (795.742,99)               (656.444,21) Lanches e Refeições (diário durante o percurso) 6.879,84R$               Consumo de Gás 165,36R$               
Total Líquido 4.888.414,65 4.780.142,03 Eventos, Formaturas e Homenagens 13.182,78R$             Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 4.461,52R$            

Publicações Legais 257,05R$                  Publicações Legais 28,21R$                 
 2019 - (R$)  2018 - (R$) Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 3.128,50R$               Locação de Equipamentos 132,01R$               

Total de Bens Intangíveis 4.480,00 0,00 Materiais Descartáveis  R$              1.418,18 Combustíveis e Lubrificantes 431,84R$               
Amortização                       (672,03) 0,00 Materiais Esportivos  R$                  417,66 Bens de Pequeno Valor 12,41R$                 
Total Líquido 3.807,97 0,00 Locação de Equipamentos  R$              1.451,51 Despesas com Diárias, Viagens 36,09R$                 

Bens de Pequeno Valor  R$                  259,58 TOTAL 57.168,45R$         
Software - Direito de Uso  R$              5.094,92 
Consumo de Gás  R$              2.113,03 
Material de Higiene e Limpeza  R$              2.658,23 Custos/Despesas
Combustíveis e Lubrificantes  R$              5.060,09 9.488,69R$            
Seguro de Vida em Grupo  R$              4.168,30 536,13R$               

a) Passivo Circulante 2019 - (R$) 2018 - (R$) Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis  R$              4.411,20 Cestas Básicas / Alimentação 989,17R$               
Obrigações com Pessoal 637.920,49 581.649,83 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis  R$            14.805,03 Seguro de Vida em Grupo 104,25R$               
Obrigações Sociais 40.882,89 40.823,64 Despesas com Diárias, Viagens  R$                  239,35 Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 171,70R$               
Obrigações Tributárias 2.798,08 3.343,19 Consumo de Telefone  R$              8.842,39 PCMSO e PPRA 48,60R$                 
Fornecedores 36.504,30 34.861,07 Consumo de Internet  R$              5.954,36 Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 60,27R$                                  Alex Ferreira dos Santos
Outras Obrigações a Pagar 9.724,24 7.144,85 Consumo de Energia Elétrica  R$              8.820,98 Material de Higiene e Limpeza 65,87R$                                             Presidente
Recursos de Projetos/Convênios/Contratos em Execução 7.700.340,01 6.446.677,77 Consumo de Água e Esgoto  R$              3.608,93 Materiais Descartáveis 31,63R$                                    CPF: 221.570.478-08
Total 8.428.170,01 7.114.500,35 Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas  R$            51.638,59 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 294,26R$               

TOTAL  R$          395.839,70 Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 83,32R$                 
b) Passivo Não Circulante Software - Direito de Uso 104,36R$               
Recursos de Convênios e Projetos Públicos a Realizar com Restrições 2019 - (R$) 2018 - (R$) Atividades Culturais Eventos 58,38R$                 
Contrato Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 28.331,03 0,00 Energia Elétrica 201,00R$               
Prefeitura Municipal de Cubatão Contrato 087/2018 0,00 3.125.589,08 Água e Esgoto 76,64R$                 
Projeto Jovem Aprendiz 6ª Edição 0,00 786.410,04 Telefone 193,09R$               
TOTAL 28.331,03 3.911.999,12 Tendo por objetivos específicos: Internet 121,47R$               

Consumo de Gás 41,45R$                 
Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 1.034,73R$            
Locação de Equipamentos 30,50R$                 
Publicações Legais 6,27R$                    
Combustíveis e Lubrificantes 111,52R$               Cubatão, 14 de abril de 2020.
Bens de Pequeno Valor 3,01R$                    
Despesas com Diárias, Viagens 8,02R$                    
TOTAL 13.864,33R$         

1.770.347,66R$    

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

 R$                            38.359,05 

Aquisição de utensílios de cozinha  R$                            11.406,14 
Software - Direito de Uso  R$                              4.480,00 
Total Aplicado Verba Termo de Fomento 12/2018  R$                          155.000,00 

Os Planos de Trabalho dos termos de fomento 12/2018, 17/2019, 19/2019, 24/2019 e 40/2019 para Otimização do atendimento e ações
desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – percursos Conexão e Cidadão CAMP, beneficiaram diretamente
586 adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 15 a 17 anos, residentes da cidade de Cubatão, prioritariamente os que se encontravam
em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Projeto "Oficinas de Ideias" - Termo de Fomento
Descrição  Valor (R$) 

RESERVA DE REAVALIAÇÃO - NOTA 08 - Conforme Lei 11.638/07, art. 6º e Resolução do CFC 1.152/09 (NBC TG 13) as contas

que abrigam essas reavaliações efetuadas sobre bens do ativo, terão seus saldos mantidos até a sua efetiva realização (através

da venda de bens, depreciação ou amortização). Em respeito ao Regime de Competência estão sendo realizados mensalmente

(depreciado, amortizado ou se for vendido) os bens reavaliados em data inferior ao exercício social de 31.12.2008. CPF: 263.685.878-49

RG: 8.406.193

Bens Intangíveis Termo de Fomento 12/2018

c) Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro – O Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro ofertado
pelo CAMP de Cubatão está atrelado à Política de Assistência Social e a defesa e garantia de direitos do adolescente, tendo por objetivo a
“promoção da integração ao mundo do trabalho”, estruturado em consonância com a legislação que rege a Aprendizagem Profissional, Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Resoluções do CNAS nº 27/2011 e nº 33/2011, Resolução
CONANDA nº 164/2014, Portaria MTE  723/2012 e demais normas aplicáveis.

1. Contribuir para formação de adolescentes e jovens críticos e cidadãos;
2. Proporcionar ambiente favorável a descobertas e desenvolvimento de potencialidades e competências pessoais, técnicas e profissionais.
Preparar o adolescente e o jovem para atuar profissionalmente em diversos segmentos do mundo do trabalho; 
3. Acompanhar e orientar o aprendiz durante o processo de aprendizagem, proporcionando seu desenvolvimento pessoal e profissional; 

CRISTAL SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI
CNPJ: 09.047.094/0001-29

CPF: 133.619.068-06

Aplicação dos Recursos Termo de Fomento 40/2019

Total Aplicado Verba Termo de Fomento 40/2019  R$                            32.500,00 

Descrição do objeto: Contribuir para o aprimoramento das ações desenvolvidas e ofertadas aos adolescentes e famílias inseridas nos Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, afiançando espaços adequados para o convívio grupal, proporcionando acolhida e bem-estar visando
proporcionar ambiente adequado para atendimento dos usuários.

 R$                            59.949,60 

Máquinas e Equipamentos de Informática  R$                            27.380,18 

 R$                            59.760,58 
 R$                                    48,74 

 R$                                  218,68 
 R$                            20.501,00 
 R$                              7.142,00 

Devolução de IRRF e IOF s/ Aplicação

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Câmara Municipal de Cubatão
Descrição

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Descrição

                              RG: 1.032.624

                           CPF: 121.331.388-03

Marilda Canelas
RG: 6.984.511-6

CPF: 883.717.198-68

Material de Informática  R$                                  592,00 

Aplicação dos Recursos Termo de Fomento 24/2019
 R$                              7.048,00 
 R$                            17.937,00 
 R$                                    21,05 

Aplicação dos Recursos Termo de Fomento 17/2019

Total Aplicado Verba Termo de Fomento 17/2019

Aplicação dos Recursos Termo de Fomento 19/2019

Total Aplicado Verba Termo de Fomento 19/2019

Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Devolução de IRRF e IOF s/ Aplicação

Termo de Fomento nº 24/2019

CRC: 1SP221.206/O-6

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - NOTA 07 - a) Patrimônio Líquido: é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio

Social, acrescido do resultado Superávit do Exercício anterior e em 2019 foi efetuado lançamento de transferência no montante

de R$ 40.436,04 da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial em conformidade com a legislação vigente.

4.�Fortalecer adolescentes, jovens e responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar, para o desenvolvimento integral;
O público atendido pelo programa foram adolescentes e jovens de ambos os sexos, na faixa etária dos 14 a 24 anos, residentes dos diversos

bairros do município de Cubatão, sendo priorizados os que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Companhia Municipal de Trânsito
Descrição

Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social
Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes

Total Custo - Programa Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro

NOTA 06 - Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores
originais, representados por obrigações a pagar em 2020 e estão demonstrados a seguir:

Com base em laudo técnico de Avaliação elaborado por empresa especializada os bens da entidade estão demonstrados ao
valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho
Federal de Contabilidade pela Resolução 1.177/09.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro de Aprendizagem Metódica e Prática Mário dos Santos – CAMP, no uso

das atribuições a eles conferidas conforme disposto no artigo 44, alínea "IV", do Estatuto Social, examinam o Balanço Geral e Demonstrativo da

Receita e Despesa, referentes ao exercício do ano de 2019, encerrado em 31 de dezembro, e, por acharem tudo em ordem e regularidade,

exaram o parecer para que os mesmos mereçam aprovação pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 23, alínea “II” do Estatuto Social.

Total recebido em 2019  R$                            38.359,05 

O Termo de Fomento acima tem por objetivo a execução do Projeto “Oficinas de Ideias”, com a aplicação de recursos captados pelo Fundo
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com o objetivo geral de “proporcionar espaços de convivência e promoção de
empoderamento, reflexão e discussão, através de ações socioassistenciais e de oficinas de inclusão digital, utilizando ferramentas tecnológicas
para desenvolver capacidades analíticas, críticas e técnicas contribuindo para a ampliação do universo informacional de forma criativa”. Parte do
recurso foi recebido em 2019, porém somente será utilizado no exercício de 2020.

Diretora Financeira Adjunta

 R$                            99.081,68 

 R$                            25.006,05 

4. Fortalecer adolescentes e responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar;

As ações realizadas pela equipe multidisciplinar tiveram por objetivo fortalecer vínculos familiares e comunitários, desenvolver e

potencializar habilidades gerais e competências específicas básicas, visando à construção de projeto de vida pessoal e profissional, além de

promover a integração e fortalecimento das relações entre a comunidade, escola, instituição, adolescente e família.
As intervenções aconteceram através de encontros temáticos, rodas de conversas, atendimentos individualizados e coletivos. A metodologia

utilizada contemplou a promoção de oficinas voltadas à formação político-cidadã e atividades de comunicação, técnicas de atendimento ao

cliente e administrativas, orientação profissional, inclusão digital voltado ao mundo do trabalho, dentre outras, que foram complementadas

por palestras, seminários e outras ações. Foram abordados temas transversais, tais como ética, cidadania e conteúdo que visam a construção

de projetos de vida, saúde e qualidade de vida, alimentação saudável, integração social, convivência, compreensão da realidade do mundo

do trabalho entre outros temas que permeiam o cotidiano do adolescente. Além de atividades externas, que promoveram o

reconhecimento e apropriação dos espaços públicos, territórios, órgãos públicos e outros estabelecimentos de relevância pública e inerentes

à comunidade.

Maria Erica Xavier Batista

Cubatão, 31 de dezembro de 2019.

Com a família foram realizadas ações de intervenção como encontros, encaminhamentos, reuniões, atendimentos coletivos e
individualizados que visaram o fortalecimento dos vínculos familiares e a conscientização de sua função e ação protetiva, assim como a
importância da convivência.
No ano de 2019 foram atendidos no SCFV Percurso Cidadão CAMP de forma direta e gratuita 285 (duzentos e oitenta e cinco) adolescentes,
distribuídos em coletivos para a realização das oficinas, atividades e acompanhamento psicossocial e pedagógico.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Percursos Conexão e Cidadão CAMP
Descrição

Total Aplicado Verba Termo de Fomento 24/2019

Aplicação dos Recursos Termo de Fomento 12/2018

 R$                            16.267,89 
Móveis e Utensílios  R$                            18.998,16 
Suporte Técnico Informática Manutenção e Programa  R$                              3.446,98 
Material de Informática  R$                              1.319,15 

NOTA 20 - CONTINGÊNCIAS ATIVAS - No exercício de 2019, a entidade ingressou com um processo de natureza judicial junto à União (Fazenda

Nacional) de Restituição de quantia paga referente PIS sobre folha de pagamento no montante de R$ 233.933,11 (duzentos e trinta e três mil,

novecentos e trinta e três reais e onze centavos). A opinião de seus advogados e consultores legais, a possibilidade de ganho provável.

Termo de Fomento 1279/2018 Termo de Fomento

 R$                          332.500,00 
 R$                            25.000,00 
 R$                            60.000,00 

Durante todo o percurso foi ofertado aos adolescentes: alimentação, material pedagógico, uniforme, acompanhamento psicossocial,
pedagógico e atividades de esportes lazer e cultura, conforme descrito abaixo:

5. Promover o reconhecimento do mundo do trabalho, suas perspectivas e desafios.

f) Impostos a recuperar: Em 2019, foi debitado pelas Instituições Financeiras IRRF s/ aplicação e está abaixo
demonstrado:

g) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação

calculada pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC

No. 1.177/09 NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse

item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

2. Despertar o senso crítico e reflexivo dos adolescentes, sobre a construção do projeto de vida pessoal e profissional;

O CAMP de Cubatão manteve articulação constante e ativa com a rede socioassistencial, atuando como parceiro no atendimento integral das
famílias, promovendo o seu fortalecimento e o empoderamento dos adolescentes para que conhecessem os seus direitos e as formas de
acessá-los e para fortalecimento das relações familiares e comunitárias. Em todos os momentos os adolescentes foram sensibilizados e
desafiados a refletir sobre a realidade social, cultural, econômica, ambiental e política de seu meio social, bem como sobre a importância de
se apropriar sobre seus direitos e formas de acessá-los.
Os adolescentes e suas famílias foram acompanhados efetivamente pela equipe multidisciplinar da instituição, durante todo o período de
participação no serviço. Com a família foram realizadas ações de intervenção como encontros de família, encaminhamentos, atendimentos
coletivos e individualizados que visaram o fortalecimento dos vínculos familiares e a conscientização de sua função e ação protetiva, assim
como a importância da convivência.
Durante todo o percurso foi ofertado aos adolescentes: alimentação, material pedagógico, uniforme, acompanhamento psicossocial,
pedagógico e atividades de esportes lazer e cultura, conforme descrito abaixo.
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Percurso Cidadão CAMP: O SCFV Percurso Cidadão CAMP foi ofertado no

âmbito municipal, abrangendo todos os bairros da cidade de Cubatão e teve como público-alvo, adolescentes de ambos os sexos na faixa

etária de 15 a 17 anos. Tendo como objetivo geral: Fortalecer vínculos familiares e comunitários e “potencializar o desenvolvimento de

habilidades gerais”, tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital, de modo a orientar os adolescentes para a escolha profissional

consciente, prevenindo a sua inserção precoce e desprotegida no mundo de trabalho. E como objetivos específicos:

1. Diagnosticar fragilidades e potencialidades familiares que impactam no desenvolvimento integral dos adolescentes;

Bens Imóveis e Móveis

Máquinas e Equipamentos de Informática
Máquinas e Equipamentos

 R$                              1.236,03 Material de Informática

Devolução de IRRF e IOF s/ Aplicação

Material para Manutenção de Bens e Instalações
Móveis e Utensílios
Equipamentos de Telefonia
Máquinas e Equipamentos  R$                              3.877,98 

 R$                              1.867,48 
 R$                            56.818,74 Máquinas e Equipamentos de Informática

Material para Manutenção de Bens e Instalações

Total recebido em 2019 

Material para Manutenção de Bens e Instalações  R$                            32.500,00 

 R$                                    27,35 

Termo de Fomento nº 19/2019

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos

Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas  operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Examinamos as demonstrações contábeis do CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MÁRIO DO SANTOS que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019,  as respectivas demonstrações do resultado do período, das  mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

Raimundo Valter Pinheiro 

CPF: 302.446.628-27

CLÁUDIA RENATA ALVES DE ALMEIDA
FUNÇÃO: CONTADORA

                     Waldemir Alves dos Santos

3. Garantir espaços aos adolescentes para o desenvolvimento de suas potencialidades com experiências lúdicas, tecnológicas e comunitárias;

São Paulo - SP, 13 de março de 2020.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP  2SP 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador

CRC/SP  187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
* Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

* Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
* Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
* Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
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ATIVO 2019 2018 PASSIVO 2019 2018 2019 2018 Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa
NOTA Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

ATIVO CIRCULANTE NOTA 12.163.365,90          10.560.484,79          PASSIVO CIRCULANTE NOTA 8.428.170,01      7.114.500,35           RECEITAS 6.799.056,72     6.304.939,61         
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÕES 4 2.075.382,76             2.111.680,26            OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 6A 637.920,49         581.649,83               CONVÊNIO/CONTRATOS PARCERIAS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - SEM RESTRIÇÕES 13 972.704,62         870.186,94            
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRIÇÕES 4 1.964.830,58             1.409.955,08            OBRIGAÇÕES SOCIAIS 6A 40.882,89            40.823,64                 CONVÊNIO/CONTRATOS PARCERIAS - SEM RESTRIÇÕES 13 1.251.640,34     1.119.959,17         
CLIENTES A RECEBER 5A 338.517,22                528.184,90                OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER 6A 2.798,08              3.343,19                   CONVÊNIO/CONTRATO ENTIDADES PÚBLICAS - COM RESTRIÇÕES 13 4.049.728,57     3.694.617,17         Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (+)
TERMOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E PROJETOS ENTIDADES PÚBLICAS 5E 7.700.340,01             6.446.677,77            FORNECEDORES A PAGAR 6A 36.504,30            34.861,07                 PROJETO MANTIQUEIRA ProcAc/SP - ZABELE 18 22.820,77           -                          
IMPOSTO A COMPENSAR - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 5F 6.813,38                    2.294,55                    CONTAS A PAGAR 6A 9.724,24              7.144,85                   TERMO DE CONTRATO - PPJA 6ª EDIÇÃO 18 -                      561.094,19            
ESTOOUE DE MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORMES APRENDIZES 5B 29.128,86                  34.418,97                  RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS PÚBLICOS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES 6A 7.700.340,01      6.446.677,77            TERMO DE FOMENTO 12/2018 - COM RESTRIÇÕES 19 155.000,00         -                          
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 5C 16.923,87                  4.219,00                    TERMO DE FOMENTO 40/2019 PROC 639/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 32.500,00           -                          
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS 5C 21.761,60                  13.756,11                  PASSIVO NÃO CIRCULANTE 28.331,03           3.911.999,12           TERMO DE FOMENTO 17/2019 PROC 742/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 60.000,00           -                          
DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS A APROPRIAR 5D 9.667,62                    9.298,15                    RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS PÚBLICOS A REALIZAR C/RESTRIÇÕES 6B 28.331,03            3.911.999,12            TERMO DE FOMENTO 19/2019 PROC 894/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 60.000,00           -                          Adiantamentos a Empregados - Férias (+/-)

TERMO DE FOMENTO 24/2019 PROC 925/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 25.000,00           -                          
ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.920.553,65            8.692.041,15            PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.627.418,51      8.226.026,47           TERMO DE FOMENTO 1279/2019 OFICINA DE IDEIAS 19 38.359,05           -                          
TERMOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E PROJETOS ENTIDADES PÚBLICAS 5E 28.331,03                  3.911.999,12            PATRIMÔNIO SOCIAL 7 5.366.274,76      5.003.479,45            TRABALHOS VOLUNTÁRIOS 14 97.953,71           30.631,65              
IMOBILIZADO 5G 4.888.414,65             4.780.042,03            AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 7 2.859.751,71      2.900.187,75            CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS 12 17.670,00           20.140,00              
INTANGÍVEL 5G 3.807,97                    -                             RESULTADO DO EXERCÍCIO 401.392,04         322.359,27               SEFAZ SP - NOTA FISCAL PAULISTA 1.356,73             6.658,44                
TOTAL DO ATIVO 17.083.919,55          19.252.525,94          TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.083.919,55    19.252.525,94         OUTRAS RECEITAS/PROCESSOS JUDICIAIS/EVENTUAIS/XEROX 470,71                1.652,05                

DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS 12 13.852,22           -                          
CUSTOS OPERACIONAIS COM PESSOAL (5.537.278,72)    (5.253.204,76)       Obrigações Fiscais (+/-)
SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO - P. JURÍDICA DIREITO PRIVADO (1.247.239,59)    (1.136.056,45)       

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017              4.472.254,89 -                             2.940.623,79                                                                                                SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO (2.074.795,91)    (1.808.889,72)       
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior                  451.373,56 -                             -                                                                                                                 SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO (533.900,51)       (520.724,51)           
Ajustes de Exercício Anterior 14                    39.414,96 -                             -                                                                                                                 SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - CAIXA DE PREVIDÊNCIA (148.581,49)       (116.208,15)           
Realização da Reserva de Reavaliação 7                    40.436,04 -                             (40.436,04)                                                                                                    SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT (31.852,53)         (27.086,14)             
Superávit do Exercício                                  -   -                             -                                                                                                                 SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO - CAMPC (30.074,74)         (26.049,97)             
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018              5.003.479,45 -                             2.900.187,75                                                                                                PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 5ª EDIÇÃO 18 -                      (195.626,41)           Caixa Líquido das Atividades de Investimento (+/-)
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior                  322.359,27 -                             -                                                                                                                 PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 6ª EDIÇÃO 18 (72.882,77)         (203.940,62)           
Realização da Reserva de Reavaliação 7                    40.436,04 -                             (40.436,04)                                                                                                    EQUIPE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 17 (240.034,93)       (236.744,11)           
Superávit do Exercício                                  -   -                             -                                                                                                                 EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO 17 (458.664,16)       (373.071,95)           
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019              5.366.274,76 -                             2.859.751,71                                                                                                EQUIPE PROJETO MANTIQUEIRA 18 -                      (1.161,58)               

EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 17 (518.978,19)       (455.309,09)           2019 % 2018 %
EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO 17 (131.865,06)       (115.474,03)           R$ R$
EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - CAIXA DE PREVIDÊNCIA 17 (38.920,15)         (28.584,62)             6.645.403,29        5.686.415,33        
EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT 17 (9.488,69)            (8.277,41)               972.704,62           870.186,94           
CUSTOS COM PROJETOS E PROGRAMAS (654.349,40)       (573.997,80)           1.251.640,34        1.119.959,17        
PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 5ª EDIÇÃO 18 -                      (75.635,59)             4.049.728,57        3.694.617,17        

Termos de Contratos - Convênios e Projetos 2019 Valor do Contrato Valor a Receber PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 6ª EDIÇÃO 18 (5.560,81)            (9.290,38)               155.000,00           -                         
Câmara Municipal de Cubatão Contrato 009/2015 - Aditivo 15/2018 1.107.271,20 0,00 TERMO DE FOMENTO 12/2018 - COM RESTRIÇÕES 19 (16.172,28)         -                          Termo de Fomento 40/2019 - com Restrições 32.500,00             -                         
Câmara Municipal de Cubatão Contrato 014/2019 976.794,00 670.075,83 TERMO DE FOMENTO 40/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 (32.500,00)         -                          Termo de Fomento 17/2019 - com Restrições 60.000,00             -                         
Prefeitura Municipal de Cubatão Contrato nº 087/2018 7.505.526,42 4.501.490,23 TERMO DE FOMENTO 17/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 (3.103,51)            -                          Termo de Fomento 19/2019 - com Restrições 60.000,00             -                         
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão  Ad. 
002/2017

588.510,72 0,00 TERMO DE FOMENTO 19/2019 - COM RESTRIÇÕES 19 (810,68)               -                          Termo de Fomento 24/2019 - com Restrições 25.000,00             -                         
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 002/2019 626.716,80 422.816,17 PROJETO MANTIQUEIRA 18 -                      (506,00)                  38.359,05             -                         
Jovem Aprendiz Petrobrás 6º Edição 5825.0107503.18.4 2.449.027,80 2.103.450,11 PROJETO SALVADOR ARENA 18 -                      (587,95)                  470,71                   1.652,05               
Termo de Fomento nº 1278/2019 Condeca/SP 69.197,75 30.838,70 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CONEXÃO 17 (68.400,83)         (38.804,08)             809.560,95           658.451,93           
Termo de Fomento nº 12/2018 155.000,00 0,00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CIDADÃO CAMP 17 (87.403,94)         (69.285,55)             711.607,24           627.820,28           
Termo de Fomento nº 40/2019 32.500,00 0,00 SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO 17 (174.480,80)       (146.519,09)           97.953,71             30.631,65             
Termo de Fomento nº 17/2019 60.000,00 0,00 SOCIOAPRENDIZAGEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 17 (197.410,81)       (173.732,26)           5.835.842,34        5.027.963,40        
Termo de Fomento nº 19/2019 60.000,00 0,00 SOCIOAPRENDIZAGEM - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO 17 (49.058,58)         (45.033,69)             176.767,10           194.987,60           
Termo de Fomento nº 24/2019 25.000,00 0,00 SOCIOAPRENDIZAGEM - CAIXA DE PREVIDÊNCIA 17 (14.698,99)         (11.233,95)             163.252,47           179.360,78           
TOTAL 13.655.544,69 7.728.671,04 SOCIOAPRENDIZAGEM - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT 17 (3.563,56)            (3.369,26)               13.514,63             15.626,82             

OFICINA ARTES INTEGRADAS (1.184,61)            -                          5.659.075,24        4.832.975,80        
RESULTADO BRUTO 607.428,60        477.737,05            321.748,49           783.100,71           
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS (348.628,26)       (290.703,89)           168.095,06           164.576,43           
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO (69.897,95)         (67.442,30)             97.953,71             30.631,65             
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS (16.649,61)         (11.262,16)             Contribuições de Associados 17.670,00             20.140,00             
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS (874,52)               (2.007,00)               1.356,73               6.658,44               
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES (163.252,47)       (179.360,78)           22.820,77             -                         
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS 14 (97.953,71)         (30.631,65)             Programa Petrobrás Jovem Aprendiz - PPJA 6ª Edição -                         561.094,19           

Doações e Contribuição de Associados 2019 - (R$) 2018 - (R$) RESULTADO FINANCEIRO 142.591,70        135.326,11            Donativos - Pessoa Física/Jurídica 13.852,22             -                         
Doações Recebidas de Pessoa Jurídica 13.852,22 0,00 (-) RECEITAS FINANCEIRAS 168.095,06         164.576,43            5.980.823,73        5.616.076,51        
Contribuição de Associados 17.670,00 20.140,00 DESPESAS FINANCEIRAS (25.503,36)         (29.250,32)             5.980.823,73        5.616.076,51        
TOTAL 31.522,22 20.140,00 SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS 401.392,04        322.359,27            5.545.930,20        92,73% 5.233.701,69        93,19%

5.342.692,79        5.059.554,61        
203.237,41           174.147,08           

7.998,13               0,13% 30.765,23             0,55%
-                         23.444,45             

0,13                       1,08                       
Custos/Despesas Municipal -                         170,80                   

Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 458.664,16R$        7.998,00               7.148,90               
Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 21.004,69R$          25.503,36             0,43% 29.250,32             0,52%
Salário/Rescisões/Férias/13º Salário/Transporte - Aprendiz custeado pelo CAMP 28.710,25R$          25.503,36             29.250,32             
Uniforme 18.332,46R$          401.392,04           6,71% 322.359,27           5,74%
Cestas Básicas / Alimentação 51.187,10R$          
Seguro de Vida em Grupo 5.064,92R$            
Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 7.556,70R$            
PCMSO e PPRA 6.800,34R$            
Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 2.977,64R$            
Material de Higiene e Limpeza 3.328,79R$            
Materiais Descartáveis 1.593,72R$            
Materiais Esportivos 311,46R$               
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 17.140,39R$          
Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 3.963,64R$            
Software - Direito de Uso 4.957,37R$            
Atividades Culturais Eventos 3.985,95R$            
Energia Elétrica 8.666,34R$            
Água e Esgoto 3.496,93R$            
Telefone 8.741,65R$            

Caixa e Equivalentes de Caixa 2019 - (R$) 2018 - (R$) Internet 5.872,44R$            Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social - Remuneração e Encargos
Caixa (sem restrições)                      1.500,00                      1.500,00 Consumo de Gás 2.068,38R$            Alimentação
Banco Conta Movimento - recursos próprios (sem restrições)                    80.137,33                   10.038,78 Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 48.992,09R$          Cesta Básica
Poupança - recursos próprios (sem restrições)                  174.769,87                 164.795,63 Bens de Pequeno Valor 151,78R$               Seguro de Vida
Aplicações Financeiras - recursos próprios (sem restrições)              1.818.975,56              1.935.345,85 Despesas com Diárias, Viagens 431,81R$               Exames Médicos Periódicos
Total Caixa e Equivalentes de Caixa sem restrições              2.075.382,76              2.111.680,26 Publicações Legais 266,46R$               PCMSO e PPRA

                     1.688,82                         244,00 Locação de Equipamentos 1.456,86R$            Internet e Telefone
Aplicações Financeiras - recursos Convênios e Projetos (com restrição)              1.963.141,76              1.409.711,08 Combustíveis e Lubrificantes 5.207,71R$            Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas
Total Caixa e Equivalentes de Caixa com restrições              1.964.830,58              1.409.955,08 Valor TOTAL 720.932,03R$       Total
TOTAL              4.040.213,34              3.521.635,34 Convênios e Contratos, proveniente de empresas parceiras privadas sem restrições 972.704,62R$          

Prefeitura Municipal de Cubatão - com restrições 667.544,38R$          
Câmara Municipal de Cubatão - com restrições 170.138,11R$          Custos/Despesas
Caixa de Previdência - com restrições 53.016,73R$             Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 518.978,19R$        
Outras Receitas - Fotocópias / Xerox 470,71R$                  Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 28.140,86R$          
SEFAZ - Nota Fiscal Paulista 1.356,73R$               Uniforme 16.160,31R$          
Total ano 2019  R$      1.865.231,28 Cestas Básicas / Alimentação 55.158,77R$          

Seguro de Vida em Grupo 5.947,25R$            
Clientes a Receber 2019 - (R$) 2018 - (R$) Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 14.054,10R$          
Clientes por Convênios e Termos de Contratos                  399.714,87                 589.382,55 PCMSO e PPRA 2.676,27R$            
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa                  (61.197,65)                  (61.197,65) Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 3.523,48R$            
TOTAL                 338.517,22                 528.184,90 Material de Higiene e Limpeza 3.671,77R$            

Materiais Descartáveis 1.770,46R$            
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 16.949,91R$          
Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 4.370,12R$            
Software - Direito de Uso 5.785,86R$            

Estoque 2019 - (R$) 2018 - (R$) Atividades Culturais Eventos 3.295,59R$            
Estoques de uniformes e calçados                    29.128,86                   34.418,97 Energia Elétrica 10.583,28R$          
c) Adiantamentos concedidos aos empregados e fornecedores: Água e Esgoto 4.097,64R$            
Adiantamentos 2019 - (R$) 2018 - (R$) Telefone 10.347,80R$          
Adiantamento a Fornecedores                    16.923,87                      4.219,00 Internet 6.731,31R$            
Adiantamentos de Férias a Empregados                    21.761,60                   13.756,11 Consumo de Gás 2.330,94R$            
TOTAL                    38.685,47                   17.975,11 Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 57.519,91R$          

Publicações Legais 344,83R$               
Locação de Equipamentos 1.680,82R$            

Despesas Antecipadas  2019 - (R$)  2018 - (R$) Combustíveis e Lubrificantes 5.903,82R$            
Prêmios de Seguros a apropriar                      9.667,62                      9.298,15 Bens de Pequeno Valor 193,11R$               

Despesas com Diárias, Viagens 475,12R$               
TOTAL 780.691,52R$       

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Termos de Fomento

Outros Tributos / Contribuições / Taxas
Financiadores

141,36R$                                  
1.626,46R$                               
3.300,00R$                               

67.784,95R$                            
Custos/Despesas

 R$                            60.000,00 
 R$                            32.500,00 
 R$                          155.000,00 

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ENTIDADE – FINANCIADOS E CO-FINANCIADOS - NOTA 18 - a) Programa de
Aprendizagem Profissional Petrobrás Jovem Aprendiz - PPJA – O Programa PPJA no ano de 2019 tinha por objetivo promover a inclusão social de
adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 16 aos 18 anos, em situação de vulnerabilidade, por meio da qualificação social e profissional
nas áreas assistente técnico de tecnologia da informação e caldeiraria, respeitando a condição de indivíduo em desenvolvimento e contribuindo
para sua inserção no mundo do trabalho.
As ações objetivaram, entre outras questões, desenvolver habilidades específicas, de comunicação e escrita, conhecimento de direitos
trabalhistas e sociais, segurança e saúde, organização sindical, entre outros, além de potencializar o estímulo para construção de projetos de vida
pessoal e profissional e fortalecer os adolescentes e responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar, para o desenvolvimento integral
dos adolescentes.
Foram selecionados em 2018, 30 (trinta) adolescentes para participar da 6º edição do Programa, foi firmado aditamento do Termo de Convênio
suspendendo as atividades, tendo em vista o aguardo dos alinhamentos pertinentes na gestão do programa. Planilha de custo com o programa
demonstrado abaixo:

Programa de Aprendizagem Profissional Petrobrás Jovem Aprendiz -PPJA  6ª Edição
Descrição

 R$                            78.335,17 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mantiqueira
Termo de Parceria

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - NOTA 12 - Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou
jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, conforme demonstrativo em anexo:

 R$                            22.820,77 

As ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mantiqueira, ocorreram em 2019 em parceria com a Associação Sociocultural e
Educacional Zabelê, sendo que o CAMP exerceu o papel de Produtor Executivo. Foram atendidos, em média 40 crianças e adolescentes, de
ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 17 anos e suas famílias, residentes no território do bairro Mantiqueira e outros do município de
Cubatão/SP. Tendo como objetivo geral: Proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento de crianças e adolescentes e de processo de
formação cultural, por meio de atividades socioeducativas e de cultura popular, bem como promover e garantir o suporte às famílias, atuando
com equipe multidisciplinar, de maneira efetiva através de ações integradas com vistas ao enfrentamento das diversas situações de
enfraquecimento ou rompimento dos vínculos familiares. As atividades culturais, foram utilizadas como estratégia para alcançar as crianças,
adolescentes e famílias, visando agregar novas ações e ferramentas ao SCFV Mantiqueira, com o desenvolvimento de atividades no território
atendido e em outros espaços da cidade, contribuindo para promoção da convivência e a ressignificação das vivências dos atendidos. Foram
realizadas oficinas culturais de danças brasileira, música popular, ator brincante e artes visuais populares. A comunidade e famílias também
participaram diretamente das ações, colaborando com a pesquisa do patrimônio imaterial local, transmitindo oralmente saberes, fazeres,
memórias da comunidade e com outras ações, como contribuindo com as montagens cênicas, produção de cenários, figurinos entre outras.

NOTA 19 - Os recursos abaixo são provenientes de Termos de Fomento firmados com órgãos governamentais, visando a otimização do

atendimento e das ações desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Percursos Conexão e Cidadão CAMP com

objetivos e metas estabelecidas em Plano de Trabalho especifico. A entidade prestou conta de todos os fluxos financeiros e operacionais aos

órgãos competentes, ficando também toda a documentação à disposição para qualquer fiscalização, conforme legislação especifica.

APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - NOTA 02 - Para a elaboração das demonstrações
contábeis de 2019, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em
aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em
observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução Nº 1.374/11
(NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução Nº
1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que
aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de
avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as
informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

(12.704,87)                             
(8.005,49)                               

4 - Depreciação, Amortização e Exaustão

Sefaz - Nota Fiscal Paulista

Variação no Passivo Circulante e Não Circulante
Fornecedores (+/-) 14.538,17                                 

FGTS
Tributos

(2.185,97)                                  

Despesas Antecipadas 

-                                          

5.049.904,08                           

-                                                              

-                                                              
322.359,27                                                

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) - NOTA 10 - A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a
Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 –
Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

Trabalhos Voluntários

5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade

Remuneração

7 - Valor Adicionado Total a Distribuir

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do 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 à 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
insignificante risco de mudança de valor;
Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos
rendimentos pró-rata até a data do balanço e estão abaixo demonstrados:

Banco Conta Movimento - recursos de projetos (com restrição)

A entidade executou ações socioassistenciais, de forma planejada, continuada e permanente, indo ao encontro de sua missão institucional
de promover a transformação da realidade de crianças, adolescentes, jovens e famílias, garantindo e defendendo seus direitos, fortalecendo-
os para conquista da autonomia e enfrentamento de situações de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais. No exercício de 2019 a entidade
desenvolveu os Serviços, Programas e Projetos demonstrados abaixo:

No ano de 2019 foram atendidos no SCFV Percurso Conexão de forma direta e gratuita 301 (trezentos e um) adolescentes, distribuídos em
coletivos para a realização das oficinas, atividades e acompanhamento psicossocial e pedagógico. 
A metodologia utilizada contemplou a promoção de oficinas de formação político-cidadã, ações e direitos socioassistenciais,
autoconhecimento, orientação profissional, práticas esportivas, inclusão digital e uso seguro da internet. Além de visitas externas ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência da Assistência
Social – CRAS, Conselho Tutelar, Câmara Municipal de Cubatão, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas entre outras atividades que
abordaram temas, inerentes ao cotidiano dos adolescentes.

RESULTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOTA 13 - A origem dos recursos recebidos pela entidade vem de parcerias com entidades de direito
público Municipal, bem como, empresas de direito privado - parceiras/conveniadas que totalizam nº 27 estabelecimentos parceiros
(empresas privadas, órgãos públicos e de economia mista), sendo nº 25 de contratos indiretos e nº 02 de contratos diretos com
estabelecimentos parceiros da socioaprendizagem, os recursos são direcionados na íntegra em sua finalidade institucional, em conformidade
com seu Estatuto Social. O CAMP não aufere receitas cuja origem seja decorrente de qualquer forma de contraprestação dos usuários, ou
seja, os atendimentos são 100% (cem por cento) gratuitos.

No ano de 2019 foram atendidos no Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro, de forma gratuita 371 (trezentos e setenta e um)

adolescentes e jovens. Para o desenvolvimento das ações foram utilizados os recursos recebidos de empresas parceira que estão abaixo demonstrados:
Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Estabelecimentos Parceiros - Direito Privado

Descrição

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Prefeitura Municipal de Cubatão
Descrição

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - NOTA 17 - Visando atender seu objetivo principal que é
atuar no âmbito da proteção social básica, promovendo ações socioassistenciais que visem o fortalecimento de crianças, adolescentes,
jovens e famílias para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade, proporcionando a garantia de acesso a direitos, desenvolvimento
do protagonismo e incentivo a participação social. Foram desenvolvidos os Serviços, Programas e Projetos no exercício de 2019, que estão
abaixo demonstrados:

MENSURAÇÃO DE GASTOS RELACIONADOS COM ATIVIDADE SOCIAL - NOTA 16 - Mensuração de gastos e despesas relacionadas com a
Atividade Assistencial. Os recursos da Entidade são aplicados integralmente (100%) com o objetivo de cumprir as finalidades exigidas pelo
seu estatuto social.
a) a receita recebida de Convênios e Contratos sem restrições Pessoas Jurídicas de Direito Privado em 2019 a título de contribuição
institucional totalizou um montante de R$ 972.704,62 bem como os repasses recebidos para o gerenciamento dos aprendizes referente as
obrigações trabalhistas que englobam Salários, Férias, 13º Salários, Rescisões, transportes e alimentação/refeição dos aprendizes totalizou R$ 
1.251.640,34;
b) Os Convênios, Contratos e Projetos recebidos em 2019 com restrições de entidades públicas totalizou um montante de R$ 890.699,22, e

os repasses recebidos de entidades públicas para o gerenciamento dos aprendizes referente às obrigações trabalhistas que englobam

Salários, Férias, 13º Salários, Rescisões, transportes e alimentação/refeição dos aprendizes que totalizou R$ 3.159.029,35.

Origem dos Recursos
Receita/Descrição

a) Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são representadas por termos de contratos e convênios
firmados com empresas parceiras de direito privado e público e estão registradas pelo valor faturado, sendo os valores
possíveis de recebimento líquidos da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, e estão assim demonstrados:

O CAMP de Cubatão manteve articulação constante e ativa com a rede socioassistencial, atuando como parceiro no atendimento integral das
famílias, promovendo o seu fortalecimento e o empoderamento dos adolescentes para que conhecessem os seus direitos e as formas de
acessá-los e para fortalecimento das relações familiares e comunitárias. Em todos os momentos os adolescentes foram sensibilizados e
desafiados a refletir sobre a realidade social, cultural, econômica, ambiental e política de seu meio social, bem como sobre a importância de
se apropriar sobre seus direitos e formas de acessá-los.

d) Despesas Antecipadas: As despesas pagas antecipadamente referem-se a seguros de bens móveis e imóveis e estão abaixo
demonstradas.

e) Recursos de projetos e Convênios com entidades públicas: Os recursos recebíveis referente projetos e convênios em
execução foram registrados pela entidade no ativo circulante e não circulante e estão demonstrados abaixo:

4.796,00R$                               
602,40R$                                  

30,00R$                                    
54,00R$                                    

Descrição
Termo de Fomento nº 12/2018

Convênios/Termos de Contrato Aprendizes Sem Restrições - C. Institucional
1 - Receitas

540.225,29                               

Pessoal

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (+/-)

Outras Receitas - Processos Judiciais/Eventuais/Xerox

Projeto Mantiqueira ProAc/SP - ZABELLE

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
Variação Imobilizado Ajustado

Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalente de caixa

Trabalhos Voluntários

8 - Distribuição do Valor Adicionado

Caixa e equivalentes de caixa - início do ano

Depreciação

Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros

4.040.213,34                         
3.521.635,34                         

518.578,00                            

6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receitas Financeiras

(288.947,69)                           
(288.947,69)                           

39.414,96                                 
Recursos de Projetos Convênios e Contratos em Execução
Variação Ajustes Patrimoniais

Caixa e equivalentes de caixa - final do ano

Convênios/Termos de Contrato Entidades Públicas com Restrições

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - EXERCÍCIOS 2019 E 2018

 Valor (R$) 

Federais - PIS s/ Folha de Pagamento

Termo de Fomento nº 40/2019
Termo de Fomento nº 17/2019

Despesas Financeiras / Juros
Superávit do Exercício

Federais

(26.774,48)                               
(26.774,48)                                

39.414,96                                                  

7.864.252,24                                             

2.332,44                                   
(4.102,99)                                  

(13.756,11)                                
8.000,32                                   

(EM REAIS) (EM REAIS)

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO

(2.630.005,85)                        
2.579,39                                 

(5.024.214,60)                          
(2.601.614,50)                       

5.024.214,60                           
5.761,57                                   

2.630.005,85                         

807.525,69                            

CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MÁRIO DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31/12/2019 e 31/12/2018

Superávit dos Exercícios

451.373,56                                 

NOTA

(451.373,56)                                

-                                               
322.359,27                                 

Obrigações com Pessoal (+/-)
Obrigações Sociais (+/-)

(545,11)                                   

(26.054,71)                                

Outras Obrigações (+/-)
(5.784,54)                                  

CNPJ 44.952.901/0001-59

(Em reais)

5.290,11                                 

322.359,27                               
194.987,60                               

(369,47)                                   

59,25                                      
24.654,59                              

1.643,23                                 

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL TOTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2019 E 2018

Depreciação e Amortização (+)
Provisão Trabalhistas (+)

Estoques de Uniformes

Adiantamentos a Fornecedores/Outros (+/-)

Recursos de Projetos Convênios e Contratos em Execução

SUPERÁVIT DO PERÍODO

322.359,27                                 
(322.359,27)                                

2018
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIOS 2019 E 2018

(62.654,53)                                

44.994,82                                 
(4.989.040,67)                          

479.361,88                               
24.669,54                                 

31.616,07                              
176.767,10                            
401.392,04                            

Superávit do Período Ajustado
Variação no Ativo Circulante e Não Circulante
Contas a Receber - Clientes (+/-)

-                                          
609.775,21                            

189.667,68                            
2.799.364,98                         

2019
(Em Reais)

Impostos a Compensar - IRRF s/ Aplicações Financeiras (+/-)

-                                                              

-                                               

401.392,04                                                

5.433.283,49

Valor Recebido
844.546,20

3.004.036,19

-                                               -                                                              

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
8.627.418,51                                             401.392,04                                 

306.718,17

203.900,63

38.359,05

25.000,00
60.000,00
60.000,00
32.500,00

SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS PÚBLICOS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07) - NOTA 09 - São recursos financeiros
provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-
determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também
toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as
despesas de acordo com suas finalidades e estão abaixo demonstrados:

As ações da entidade são ofertadas de forma gratuita, continuada, permanente e planejada, sem discriminação, seja em função
de distinção ou restrição derivada de gênero, orientação sexual, etnia, raça, cultura, opinião político partidária, religião,
convicção, limitação pessoal ou qualquer outra – estão pautadas no ordenamento pátrio, em especial na Constituição Federal
(CF), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Resoluções dos Conselhos de Assistência Social, Resoluções dos Conselhos de
Direitos e demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, bem como Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/1990).

COBERTURA DE SEGUROS - NOTA 11 - Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de
seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da
Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

CONTEXTO OPERACIONAL - NOTA 01 - O CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA “MÁRIO DOS SANTOS”, também 
designado em seu Estatuto pela sigla CAMP, constituído em 01 de setembro de 1971, é uma pessoa jurídica de direito privado,
constituída na forma de associação de fins não econômicos e lucrativos, entidade de assistência social, de caráter beneficente,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. 44.952.901/0001-59, com sede na Rua José Vicente nº 440, Sítio
Cafezal, CEP 11505-010, no Município de Cubatão, Estado de São Paulo, por tempo indeterminado, tem sua finalidade
preponderante na área de Assistência Social, conforme o artigo 1º do Estatuto Social. Título de Utilidade Pública Estadual
conforme Decreto nº 9.650 de 04/04/1977, Título de Utilidade Pública Municipal conforme Lei nº 920/1972 de 24/08/1972,
possui Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme processo nº 71000.0544550/2018-06, publicado na
Portaria 307/2018, do Diário Oficial da União em 31/10/2018, com vigência pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020. O CAMP 
tem por finalidades estatutárias: a) a promoção da assistência social, atuando na promoção à infância, adolescência, juventude
e família e na integração ao mundo do trabalho, de forma articulada com demais políticas públicas; b) a promoção do pleno
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, a defesa e garantia de seus direitos; c) a promoção da educação
profissional, ciência e tecnologia, esporte e lazer; d) a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico; e) a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; f) a
promoção do voluntariado; g) a promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; h) a promoção da
ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, visando à construção de uma
sociedade livre, justa e solidária.

IMUNIDADES - NOTA 15 - 1) Contribuição Previdenciária: Imunidade Patronal referente ao exercício de 2019 de acordo com a ITG 2002 (R1) a 

entidade deixou de reconhecer como Receitas e Despesas Operacionais as imunidades patronais no montante de R$ 1.100.796,61;
2) No exercício de 2019 de acordo com a ITG 2002 (R1) a entidade deixou de reconhecer como Receitas e Despesas Operacionais as
Imunidades Federais no montante de R$ 303.973,29.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas
no “Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

(2.294,55)                                  (4.518,83)                               

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que
apoiam ou compõem a escrituração contábil.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 1.330/11 (NBC ITG 2000) - NOTA 03 - A Entidade mantém um sistema de
escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contém o
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.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na

técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

TRABALHOS VOLUNTÁRIOS - NOTA 14 - Reconhecimento do valor justo Trabalhos Voluntários: No exercício de 2019 em atendimento a
Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2002 (R1) a entidade reconheceu e registrou o trabalho voluntário dos membros integrantes da
Diretoria Administrativa no exercício de suas funções, pelo valor justo da prestação do serviço no montante de R$ 97.953,71.

357.645,56

345.577,69

155.000,00

Termo de Fomento 1279/2018 Projeto Oficina de Ideias

Convênios/Termos de Contrato Aprendizes Sem Restrições

3 - Valor Adicionado Bruto

Termo de Fomento 12/2018 - com Restrições

2 - Insumos Adquiridos de Terceiros

Amortização

3.521.635,34                           
3.008.184,53                           

513.450,81                               

401.392,04                                 

8.226.026,47                                             

A Entidade atendeu diretamente no total de 1.027 usuários e contabilizou 1.689 atendimentos multidisciplinar (nas áreas de serviço social,
pedagogia e psicologia) entre atendimentos com as crianças, adolescentes, jovens e famílias. 

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Percurso Conexão: O SCFV Percurso Conexão foi ofertado no âmbito
municipal, abrangendo todos os bairros da cidade de Cubatão e teve como público-alvo, adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de
15 a 17 anos. Tendo como objetivo geral: Proporcionar ambiente favorável ao desenvolvimento dos adolescentes e suas famílias por meio de
ações socioassistenciais, promovendo o acesso e garantia de direitos, oficinas de ampliação do universo informacional e acompanhamento
multidisciplinar. E objetivos específicos: a) Assegurar espaço de referência para o convívio grupal; b) Diagnosticar fragilidades e
potencialidades familiares que impactam no desenvolvimento integral dos adolescentes; c) Contribuir para a formação de um adolescente
crítico e cidadão; d) Garantir espaços aos adolescentes para o desenvolvimento de suas potencialidades com experiências lúdicas,
tecnológicas e comunitárias; e) Incluir os adolescentes ao mundo digital de forma prática e contemporânea; f) Fortalecer dos adolescentes e
responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS - NOTA 04 - Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas,
respeitando-se o regime contábil de competência. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimentos são
reconhecidas no resultado observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais;

b) Estoques (Resolução CFC No. 1.170/09 NBC TG 16) – Os estoques, compostos por uniformes e calçados, são avaliados ao

custo médio de aquisição ou doação, que não excede o valor de mercado. A administração da Associação efetuou uma análise

dos itens em estoque e não identificou a necessidade de constituição de provisão para obsolescência desses itens:

REPRESENTAÇÃO DOS VALORES RELEVANTES DOS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES - NOTA 05 - Os 
Ativos Circulantes e Não Circulantes: são apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável os rendimentos
auferidos ou despesas antecipadas ao custo.

Projetos e Convênios - Ativo Circulante 2019 - (R$) 2018 - (R$)
Contrato Prefeitura Municipal de Cubatão nº 087/2018 4.501.490,23 3.972.525,07
Contrato Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 394.485,14 247.505,90 Custos/Despesas
Câmara Municipal de Cubatão Termo Aditivo 14/2019 670.075,83 0,00 Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 131.865,06R$        
Câmara Municipal de Cubatão Termo Aditivo 15/2018 0,00 754.606,73 Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 6.949,24R$            
Termo de Fomento nº 1279/18 Oficina de Ideias 30.838,70 0,00 Uniformes 4.257,51R$            
Projeto Jovem Aprendiz 6ª Edição 2.103.450,11 1.317.040,07 Cestas Básicas / Alimentação 13.906,27R$          
Termo de Fomento nº 12/2018 ADM Prefeitura Municipal de Cubatão / FMAS 0,00 155.000,00 Seguro de Vida em Grupo 1.493,94R$            
TOTAL 7.700.340,01 6.446.677,77 Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 4.067,00R$            

PCMSO e PPRA 695,60R$               
Projetos e Convênios - Ativo Não Circulante 2019 - (R$) 2018 - (R$) Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 856,03R$               
Contrato Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 28.331,03 0,00 Material de Higiene e Limpeza 929,70R$               
Contrato Prefeitura Municipal de Cubatão 087/2018 0,00 3.125.589,08 Materiais Descartáveis 445,25R$               
Projeto Jovem Aprendiz 6ª Edição 0,00 786.410,04 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 3.964,55R$            
TOTAL 28.331,03 3.911.999,12 Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 1.089,79R$            

Software - Direito de Uso 1.434,40R$            
Atividades Culturais Eventos 819,56R$               

Impostos a Recuperar 2019 - (R$) 2018 - (R$) Energia Elétrica 2.597,32R$            
IRRF s/ Aplicação Financeira 6.813,38 2.294,55 Água e Esgoto 1.031,89R$            
TOTAL 6.813,38 2.294,55 Telefone 2.565,50R$            

Internet 1.685,01R$            
Consumo de Gás 576,84R$               
Publicações Legais 97,18R$                 
Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 14.301,67R$          
Locação de Equipamentos 415,74R$               

 2019 - (R$)  2018 - (R$) Combustíveis e Lubrificantes 1.475,48R$            
Imóveis Terrenos 2.263.000,00 2.263.000,00 Bens de Pequeno Valor 47,71R$                 
Imóveis Construção e Edificações 2.393.000,00 2.393.000,00 Despesas com Diárias, Viagens 123,09R$               
Veículos 136.241,00 136.241,00 TOTAL 197.691,33R$       
Máquinas e Equipamentos 193.273,02 201.529,45
Equipamentos de Informática 135.839,70 141.411,70 Custos/Despesas
Instalações                    17.922,00                   17.922,00 Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 38.920,15R$          
Móveis e Utensílios 189.168,80 201.652,60 Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 2.417,04R$            
Instrumentos Musicais 13.843,00 13.843,00 Cestas Básicas / Alimentação 3.997,33R$            
Telefone 5.125,00 5.125,00 Seguro de Vida em Grupo 454,87R$               
Máquinas Equipamentos (recurso projeto) 6.597,32 7.766,32 Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 677,40R$               
Equipamentos de Informática (recurso projeto) 44.606,06 44.606,06 PCMSO e PPRA 226,25R$               
Móveis e Utensílios (recurso projeto) 10.489,11 10.489,11 Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 255,47R$               
Termo de Fomento 12/2018 - Máquinas e Equipamentos 16.267,89 0,00 Material de Higiene e Limpeza 288,20R$               
Termo de Fomento 12/2018 - Equipamentos de Informática 99.081,68 0,00 Materiais Descartáveis 138,72R$               
Termo de Fomento 12/2018 - Móveis e Utensílios 18.998,16 0,00 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 1.230,21R$            
Termo de Fomento 19/2019 - Máquinas e Equipamentos 3.877,98 0,00 Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 332,47R$               
Termo de Fomento 19/2019 - Equipamentos de Informática 27.380,18 0,00 Custos/Despesas Software - Direito de Uso 447,87R$               
Termo de Fomento 19/2019 - Móveis e Utensílios 20.501,00 0,00 Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social outros 240.034,93R$          Atividades Culturais Eventos 256,06R$               
Termo de Fomento 19/2019 - Telefonia 7.142,00 0,00 Cursos e Treinamentos da Equipe 192,80R$                  Energia Elétrica 733,44R$               
Termo de Fomento 24/2019 - Móveis e Utensílios 17.937,00 0,00 Exames Médicos e Periódicos 7.024,50R$               Água e Esgoto 279,78R$               
Termo de Fomento 24/2019 - Máquinas e Equipamentos 7.048,00 0,00 PCMSO e PPRA 105,00R$                  Telefone 720,27R$               
Termo de Fomento 17/2019 - Equipamentos de Informática 56.818,74 0,00 Uniforme (camiseta) 4.071,97R$               Internet 525,48R$               
Depreciação Acumulada                (795.742,99)               (656.444,21) Lanches e Refeições (diário durante o percurso) 6.879,84R$               Consumo de Gás 165,36R$               
Total Líquido 4.888.414,65 4.780.142,03 Eventos, Formaturas e Homenagens 13.182,78R$             Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 4.461,52R$            

Publicações Legais 257,05R$                  Publicações Legais 28,21R$                 
 2019 - (R$)  2018 - (R$) Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 3.128,50R$               Locação de Equipamentos 132,01R$               

Total de Bens Intangíveis 4.480,00 0,00 Materiais Descartáveis  R$              1.418,18 Combustíveis e Lubrificantes 431,84R$               
Amortização                       (672,03) 0,00 Materiais Esportivos  R$                  417,66 Bens de Pequeno Valor 12,41R$                 
Total Líquido 3.807,97 0,00 Locação de Equipamentos  R$              1.451,51 Despesas com Diárias, Viagens 36,09R$                 

Bens de Pequeno Valor  R$                  259,58 TOTAL 57.168,45R$         
Software - Direito de Uso  R$              5.094,92 
Consumo de Gás  R$              2.113,03 
Material de Higiene e Limpeza  R$              2.658,23 Custos/Despesas
Combustíveis e Lubrificantes  R$              5.060,09 9.488,69R$            
Seguro de Vida em Grupo  R$              4.168,30 536,13R$               

a) Passivo Circulante 2019 - (R$) 2018 - (R$) Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis  R$              4.411,20 Cestas Básicas / Alimentação 989,17R$               
Obrigações com Pessoal 637.920,49 581.649,83 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis  R$            14.805,03 Seguro de Vida em Grupo 104,25R$               
Obrigações Sociais 40.882,89 40.823,64 Despesas com Diárias, Viagens  R$                  239,35 Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 171,70R$               
Obrigações Tributárias 2.798,08 3.343,19 Consumo de Telefone  R$              8.842,39 PCMSO e PPRA 48,60R$                 
Fornecedores 36.504,30 34.861,07 Consumo de Internet  R$              5.954,36 Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 60,27R$                                  Alex Ferreira dos Santos
Outras Obrigações a Pagar 9.724,24 7.144,85 Consumo de Energia Elétrica  R$              8.820,98 Material de Higiene e Limpeza 65,87R$                                             Presidente
Recursos de Projetos/Convênios/Contratos em Execução 7.700.340,01 6.446.677,77 Consumo de Água e Esgoto  R$              3.608,93 Materiais Descartáveis 31,63R$                                    CPF: 221.570.478-08
Total 8.428.170,01 7.114.500,35 Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas  R$            51.638,59 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 294,26R$               

TOTAL  R$          395.839,70 Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 83,32R$                 
b) Passivo Não Circulante Software - Direito de Uso 104,36R$               
Recursos de Convênios e Projetos Públicos a Realizar com Restrições 2019 - (R$) 2018 - (R$) Atividades Culturais Eventos 58,38R$                 
Contrato Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 28.331,03 0,00 Energia Elétrica 201,00R$               
Prefeitura Municipal de Cubatão Contrato 087/2018 0,00 3.125.589,08 Água e Esgoto 76,64R$                 
Projeto Jovem Aprendiz 6ª Edição 0,00 786.410,04 Telefone 193,09R$               
TOTAL 28.331,03 3.911.999,12 Tendo por objetivos específicos: Internet 121,47R$               

Consumo de Gás 41,45R$                 
Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 1.034,73R$            
Locação de Equipamentos 30,50R$                 
Publicações Legais 6,27R$                    
Combustíveis e Lubrificantes 111,52R$               Cubatão, 14 de abril de 2020.
Bens de Pequeno Valor 3,01R$                    
Despesas com Diárias, Viagens 8,02R$                    
TOTAL 13.864,33R$         

1.770.347,66R$    

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

 R$                            38.359,05 

Aquisição de utensílios de cozinha  R$                            11.406,14 
Software - Direito de Uso  R$                              4.480,00 
Total Aplicado Verba Termo de Fomento 12/2018  R$                          155.000,00 

Os Planos de Trabalho dos termos de fomento 12/2018, 17/2019, 19/2019, 24/2019 e 40/2019 para Otimização do atendimento e ações
desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – percursos Conexão e Cidadão CAMP, beneficiaram diretamente
586 adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 15 a 17 anos, residentes da cidade de Cubatão, prioritariamente os que se encontravam
em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Projeto "Oficinas de Ideias" - Termo de Fomento
Descrição  Valor (R$) 

RESERVA DE REAVALIAÇÃO - NOTA 08 - Conforme Lei 11.638/07, art. 6º e Resolução do CFC 1.152/09 (NBC TG 13) as contas

que abrigam essas reavaliações efetuadas sobre bens do ativo, terão seus saldos mantidos até a sua efetiva realização (através

da venda de bens, depreciação ou amortização). Em respeito ao Regime de Competência estão sendo realizados mensalmente

(depreciado, amortizado ou se for vendido) os bens reavaliados em data inferior ao exercício social de 31.12.2008. CPF: 263.685.878-49

RG: 8.406.193

Bens Intangíveis Termo de Fomento 12/2018

c) Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro – O Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro ofertado
pelo CAMP de Cubatão está atrelado à Política de Assistência Social e a defesa e garantia de direitos do adolescente, tendo por objetivo a
“promoção da integração ao mundo do trabalho”, estruturado em consonância com a legislação que rege a Aprendizagem Profissional, Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Resoluções do CNAS nº 27/2011 e nº 33/2011, Resolução
CONANDA nº 164/2014, Portaria MTE  723/2012 e demais normas aplicáveis.

1. Contribuir para formação de adolescentes e jovens críticos e cidadãos;
2. Proporcionar ambiente favorável a descobertas e desenvolvimento de potencialidades e competências pessoais, técnicas e profissionais.
Preparar o adolescente e o jovem para atuar profissionalmente em diversos segmentos do mundo do trabalho; 
3. Acompanhar e orientar o aprendiz durante o processo de aprendizagem, proporcionando seu desenvolvimento pessoal e profissional; 

CRISTAL SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI
CNPJ: 09.047.094/0001-29

CPF: 133.619.068-06

Aplicação dos Recursos Termo de Fomento 40/2019

Total Aplicado Verba Termo de Fomento 40/2019  R$                            32.500,00 

Descrição do objeto: Contribuir para o aprimoramento das ações desenvolvidas e ofertadas aos adolescentes e famílias inseridas nos Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, afiançando espaços adequados para o convívio grupal, proporcionando acolhida e bem-estar visando
proporcionar ambiente adequado para atendimento dos usuários.

 R$                            59.949,60 

Máquinas e Equipamentos de Informática  R$                            27.380,18 

 R$                            59.760,58 
 R$                                    48,74 

 R$                                  218,68 
 R$                            20.501,00 
 R$                              7.142,00 

Devolução de IRRF e IOF s/ Aplicação

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Câmara Municipal de Cubatão
Descrição

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Descrição

                              RG: 1.032.624

                           CPF: 121.331.388-03

Marilda Canelas
RG: 6.984.511-6

CPF: 883.717.198-68

Material de Informática  R$                                  592,00 

Aplicação dos Recursos Termo de Fomento 24/2019
 R$                              7.048,00 
 R$                            17.937,00 
 R$                                    21,05 

Aplicação dos Recursos Termo de Fomento 17/2019

Total Aplicado Verba Termo de Fomento 17/2019

Aplicação dos Recursos Termo de Fomento 19/2019

Total Aplicado Verba Termo de Fomento 19/2019

Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Devolução de IRRF e IOF s/ Aplicação

Termo de Fomento nº 24/2019

CRC: 1SP221.206/O-6

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - NOTA 07 - a) Patrimônio Líquido: é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio

Social, acrescido do resultado Superávit do Exercício anterior e em 2019 foi efetuado lançamento de transferência no montante

de R$ 40.436,04 da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial em conformidade com a legislação vigente.

4.�Fortalecer adolescentes, jovens e responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar, para o desenvolvimento integral;
O público atendido pelo programa foram adolescentes e jovens de ambos os sexos, na faixa etária dos 14 a 24 anos, residentes dos diversos

bairros do município de Cubatão, sendo priorizados os que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Companhia Municipal de Trânsito
Descrição

Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social
Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes

Total Custo - Programa Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro

NOTA 06 - Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores
originais, representados por obrigações a pagar em 2020 e estão demonstrados a seguir:

Com base em laudo técnico de Avaliação elaborado por empresa especializada os bens da entidade estão demonstrados ao
valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho
Federal de Contabilidade pela Resolução 1.177/09.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro de Aprendizagem Metódica e Prática Mário dos Santos – CAMP, no uso

das atribuições a eles conferidas conforme disposto no artigo 44, alínea "IV", do Estatuto Social, examinam o Balanço Geral e Demonstrativo da

Receita e Despesa, referentes ao exercício do ano de 2019, encerrado em 31 de dezembro, e, por acharem tudo em ordem e regularidade,

exaram o parecer para que os mesmos mereçam aprovação pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 23, alínea “II” do Estatuto Social.

Total recebido em 2019  R$                            38.359,05 

O Termo de Fomento acima tem por objetivo a execução do Projeto “Oficinas de Ideias”, com a aplicação de recursos captados pelo Fundo
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com o objetivo geral de “proporcionar espaços de convivência e promoção de
empoderamento, reflexão e discussão, através de ações socioassistenciais e de oficinas de inclusão digital, utilizando ferramentas tecnológicas
para desenvolver capacidades analíticas, críticas e técnicas contribuindo para a ampliação do universo informacional de forma criativa”. Parte do
recurso foi recebido em 2019, porém somente será utilizado no exercício de 2020.

Diretora Financeira Adjunta

 R$                            99.081,68 

 R$                            25.006,05 

4. Fortalecer adolescentes e responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar;

As ações realizadas pela equipe multidisciplinar tiveram por objetivo fortalecer vínculos familiares e comunitários, desenvolver e

potencializar habilidades gerais e competências específicas básicas, visando à construção de projeto de vida pessoal e profissional, além de

promover a integração e fortalecimento das relações entre a comunidade, escola, instituição, adolescente e família.
As intervenções aconteceram através de encontros temáticos, rodas de conversas, atendimentos individualizados e coletivos. A metodologia

utilizada contemplou a promoção de oficinas voltadas à formação político-cidadã e atividades de comunicação, técnicas de atendimento ao

cliente e administrativas, orientação profissional, inclusão digital voltado ao mundo do trabalho, dentre outras, que foram complementadas

por palestras, seminários e outras ações. Foram abordados temas transversais, tais como ética, cidadania e conteúdo que visam a construção

de projetos de vida, saúde e qualidade de vida, alimentação saudável, integração social, convivência, compreensão da realidade do mundo

do trabalho entre outros temas que permeiam o cotidiano do adolescente. Além de atividades externas, que promoveram o

reconhecimento e apropriação dos espaços públicos, territórios, órgãos públicos e outros estabelecimentos de relevância pública e inerentes

à comunidade.

Maria Erica Xavier Batista

Cubatão, 31 de dezembro de 2019.

Com a família foram realizadas ações de intervenção como encontros, encaminhamentos, reuniões, atendimentos coletivos e
individualizados que visaram o fortalecimento dos vínculos familiares e a conscientização de sua função e ação protetiva, assim como a
importância da convivência.
No ano de 2019 foram atendidos no SCFV Percurso Cidadão CAMP de forma direta e gratuita 285 (duzentos e oitenta e cinco) adolescentes,
distribuídos em coletivos para a realização das oficinas, atividades e acompanhamento psicossocial e pedagógico.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Percursos Conexão e Cidadão CAMP
Descrição

Total Aplicado Verba Termo de Fomento 24/2019

Aplicação dos Recursos Termo de Fomento 12/2018

 R$                            16.267,89 
Móveis e Utensílios  R$                            18.998,16 
Suporte Técnico Informática Manutenção e Programa  R$                              3.446,98 
Material de Informática  R$                              1.319,15 

NOTA 20 - CONTINGÊNCIAS ATIVAS - No exercício de 2019, a entidade ingressou com um processo de natureza judicial junto à União (Fazenda

Nacional) de Restituição de quantia paga referente PIS sobre folha de pagamento no montante de R$ 233.933,11 (duzentos e trinta e três mil,

novecentos e trinta e três reais e onze centavos). A opinião de seus advogados e consultores legais, a possibilidade de ganho provável.

Termo de Fomento 1279/2018 Termo de Fomento

 R$                          332.500,00 
 R$                            25.000,00 
 R$                            60.000,00 

Durante todo o percurso foi ofertado aos adolescentes: alimentação, material pedagógico, uniforme, acompanhamento psicossocial,
pedagógico e atividades de esportes lazer e cultura, conforme descrito abaixo:

5. Promover o reconhecimento do mundo do trabalho, suas perspectivas e desafios.

f) Impostos a recuperar: Em 2019, foi debitado pelas Instituições Financeiras IRRF s/ aplicação e está abaixo
demonstrado:

g) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação

calculada pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC

No. 1.177/09 NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse

item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

2. Despertar o senso crítico e reflexivo dos adolescentes, sobre a construção do projeto de vida pessoal e profissional;

O CAMP de Cubatão manteve articulação constante e ativa com a rede socioassistencial, atuando como parceiro no atendimento integral das
famílias, promovendo o seu fortalecimento e o empoderamento dos adolescentes para que conhecessem os seus direitos e as formas de
acessá-los e para fortalecimento das relações familiares e comunitárias. Em todos os momentos os adolescentes foram sensibilizados e
desafiados a refletir sobre a realidade social, cultural, econômica, ambiental e política de seu meio social, bem como sobre a importância de
se apropriar sobre seus direitos e formas de acessá-los.
Os adolescentes e suas famílias foram acompanhados efetivamente pela equipe multidisciplinar da instituição, durante todo o período de
participação no serviço. Com a família foram realizadas ações de intervenção como encontros de família, encaminhamentos, atendimentos
coletivos e individualizados que visaram o fortalecimento dos vínculos familiares e a conscientização de sua função e ação protetiva, assim
como a importância da convivência.
Durante todo o percurso foi ofertado aos adolescentes: alimentação, material pedagógico, uniforme, acompanhamento psicossocial,
pedagógico e atividades de esportes lazer e cultura, conforme descrito abaixo.
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Percurso Cidadão CAMP: O SCFV Percurso Cidadão CAMP foi ofertado no

âmbito municipal, abrangendo todos os bairros da cidade de Cubatão e teve como público-alvo, adolescentes de ambos os sexos na faixa

etária de 15 a 17 anos. Tendo como objetivo geral: Fortalecer vínculos familiares e comunitários e “potencializar o desenvolvimento de

habilidades gerais”, tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital, de modo a orientar os adolescentes para a escolha profissional

consciente, prevenindo a sua inserção precoce e desprotegida no mundo de trabalho. E como objetivos específicos:

1. Diagnosticar fragilidades e potencialidades familiares que impactam no desenvolvimento integral dos adolescentes;

Bens Imóveis e Móveis

Máquinas e Equipamentos de Informática
Máquinas e Equipamentos

 R$                              1.236,03 Material de Informática

Devolução de IRRF e IOF s/ Aplicação

Material para Manutenção de Bens e Instalações
Móveis e Utensílios
Equipamentos de Telefonia
Máquinas e Equipamentos  R$                              3.877,98 

 R$                              1.867,48 
 R$                            56.818,74 Máquinas e Equipamentos de Informática

Material para Manutenção de Bens e Instalações

Total recebido em 2019 

Material para Manutenção de Bens e Instalações  R$                            32.500,00 

 R$                                    27,35 

Termo de Fomento nº 19/2019

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos

Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas  operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Examinamos as demonstrações contábeis do CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MÁRIO DO SANTOS que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019,  as respectivas demonstrações do resultado do período, das  mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

Raimundo Valter Pinheiro 

CPF: 302.446.628-27

CLÁUDIA RENATA ALVES DE ALMEIDA
FUNÇÃO: CONTADORA

                     Waldemir Alves dos Santos

3. Garantir espaços aos adolescentes para o desenvolvimento de suas potencialidades com experiências lúdicas, tecnológicas e comunitárias;

São Paulo - SP, 13 de março de 2020.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP  2SP 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador

CRC/SP  187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
* Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

* Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
* Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
* Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião sobre as demonstrações contábeisExaminamos as demonstrações 
contábeis do CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MÁRIO 
DO SANTOS que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 
2019,  as respectivas demonstrações do resultado do período, das  mutações do 
patrimônio líquido, e dos fl uxos de caixa, para o exercício fi ndo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.     
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi -
nanceira da Entidade, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 
operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil.   
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis   
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Outros Assuntos      
Demonstração do valor adicionado   
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício fi ndo em 31 
de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da 
Entidade, e apresentada como informação suplementar para fi ns de IFRS, foi 
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria 
das demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contá-
beis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está 
de acordo com os critérios defi nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - De-
monstração do Valor Adicionado.     
Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamen-
te elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios defi nidos 
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto.     
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro.    
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas  operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações.       
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabili-
dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis       
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações con-
tábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são con-
sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo 
profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:   
* Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de bur-
lar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas 
intencionais.      
* Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos contro-
les internos da Entidade.     
* Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
* Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contá-
bil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti-
das, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional.     
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cati-
vas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. 
 

São Paulo - SP, 13 de março de 2020.
     

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP  2SP 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador

CRC/SP  187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

editais de casamento
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILVAN MONTEIRO DOS SANTOS 
e VIVIANE ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, viúvo, motorista, RG n.º 209567636 - SSP/SP, CPF n.º 10824749839, com 
50 anos de idade, natural de SALOÁ - PE, nascido no dia treze de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e nove (13/12/1969), residente na RUA Treze, 
170, casa 11 C, Bolsão 09, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JÚLIO CANDIDO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de SERAFINA MONTEIRO DOS SANTOS, fa-
lecida há 6 anosViúvo de Ivane Maria Silva de Souza dos Santos, falecida aos 
04/04/2016, conforme termo nº162621, lavrado às fl s.189, do Livro C-256, 
no 1ºSubdistrito de Santos-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, viúva, depiladora, RG n.º 475490009 - SSP/SP, CPF n.º 38234182897, 
com 35 anos de idade, natural de MANHUAÇU - MG, nascida no dia dezes-
sete de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (17/07/1984), residente 
na RUA Treze, 170, casa 11 C, Bolsão 09, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
RUBENS DA SILVA, falecido há 10 anos e de ELIZABETE ALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Viúva de Edinaldo Mar� ns de Paula Filho, falecido aos 08/11/2017, 
conforme termo nº20824, lavrado às fl s.253, no Livro C-64, em Cubatão-SP.  
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 08 de abril de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ QUINTINO DA SILVA 
FILHO e MICHELLE CARDOSO MOURA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 34646477 - SSP/SP, CPF n.º 
37851490855, com 32 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nasci-
do no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e sete (12/05/1987), 
residente na AVENIDA das Américas, 91, casa 1, Jardim Casqueiro, Cuba-
tão - SP, fi lho de JOSÉ QUINTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de 
ADELAIDE MARIA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, RG n.º 54740883 - SSP/SP, 
CPF n.º 06289984659, com 35 anos de idade, natural de CARATINGA - MG 
(Santa Rita de Minas-MG  Livro nº 20, fl s. nº 162, Termo nº 4341), nascida 
no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e cinco (07/03/1985), re-
sidente na AVENIDA das Américas, 91, casa 1, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lha de BOLIVAR DA COSTA MOURA, pedreiro, com 61 anos de idade, 
residente em CARATINGA - MG e de LÚCIA DA PENHA CARDOSO MOURA, 
aposentada, com 56 anos de idade, residente em CARATINGA - MG. Se al-
guem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WASHINGTON DA 
SILVA GOMES e VITÓRIA ALCANTARA DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, lavador de caminhões, RG 
n.º 39143214X - SSP/SP, CPF n.º 47676075823, com 19 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de agosto de dois mil 
(18/08/2000), residente na Rua Elias Zarzur, 26, Água Fria, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de AMARO JOSÉ DO REGO GOMES, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 59605256X - SSP/
SP, CPF n.º 49379649843, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia sete de janeiro de dois mil e um (07/01/2001), residente 
na Rua Elias Zarzur, 558, Água Fria, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
IVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MICHELE PEREIRA DE 
ALCANTARA, de nacionalidade brasileira, atendente, com 39 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

 
Cubatão, 13 de abril de 2020

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LEANDRO DE OLIVEIRA e PATRICIA 
DE SÁ MORENO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
do, proté� co dentário, RG n.º 323782929 - SSP/SP, CPF n.º 28703859860, 
com 41 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e sete de 
abril de mil novecentos e setenta e oito (27/04/1978), residente na RUA Ma-
ria das Dores Santana, 574, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: oleandro973@
gmail.com, fi lho de ARLINDO DE OLIVEIRA, falecido há 08 anos e de MARCIA 
MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SPDivorciado de Kelly Cris� na Cardoso, confor-
me sentença datada de 20/10/2016, proferida pela Juíza da 3ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº1000660-35.2016.8.26.0157. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, motorista, RG n.º 450548247 
- SSP/SP, CPF n.º 37553949876, com 30 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(23/04/1989), residente na RUA Maria das Dores Santana, 574, Vale Verde, 
Cubatão - SP, E-mail: patricia24159@gmail.com, fi lha de LUIZ CARLOS MORE-
NO, de nacionalidade brasileira, balanceiro, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA LUCIENE DE SÁ MORENO, de nacionalidade 
brasileira, aux. de limpeza, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP.  
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

 Cubatão, 15 de abril de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EZEQUIEL RODRIGO DO NASCI-
MENTO e LAIS SALES MOREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador portuário, RG n.º 379485151 - SSP/SP, CPF n.º 
48729936837, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
seis de maio de dois mil (06/05/2000), residente na Rua Caminho Santo Ono-
fre, 1619, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: ezequielrodrigoo@hotmail.
com, fi lho de LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MONICA 
ALBERTINA DA SILVA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, operadora de caixa n.º 39704835X - SSP/SP, CPF 
n.º 48702548836, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia treze de maio de mil novecentos e noventa e nove (13/05/1999), residen-
te na Rua Caminho Santo Onofre, 1619, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
lalah.moreira@hotmail.com, fi lha de ADEMIR MOREIRA, de nacionalidade 
brasileira, eletricista, com 40 anos de idade, residente em FLORIANÓPOLIS 
- SC e de ADEILDA RITA SALES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 38 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi -
xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

  Cubatão, 16 de abril de 2020
  O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADRIEL DA SILVA SENA e 
CAMILE ROBERTA PONCIANO DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.º 501057171 - SSP/
SP, CPF n.º 45476069860, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 207, fl s. nº 75, Termo nº 64557), nascido no dia vinte 
e quatro de março de dois mil e um (24/03/2001), residente na Rua 8, 26, 
Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lho de ANDRÉ LUIZ DA SILVA SENA, de 
nacionalidade brasileira, policial militar, com 44 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA SOCORRO DA SILVA SENA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
531767553 - SSP/SP, CPF n.º 49085583888, com 17 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 215, fl s. nº 82, Termo nº 67748), 
nascida no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dois (25/09/2002), 
residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, bloco 04, apt. 61, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lha de ROBERTO MARTINS DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, borracheiro, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ARACI PONCIANO MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
acessora, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de abril de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FABRICIO FERNANDES DE OLIVEIRA e 
AMANDA LUNA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, vendedor, RG n.º 473428647 - SSP/SP, CPF n.º 37301186843, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de março de mil 
novecentos e noventa e um (25/03/1991), residente na Rua São Luiz, 380, casa 02, 
Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de VICENTE DE OLIVEIRA FILHO, de nacio-
nalidade brasileira, mecânico, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de KATIA MARIA FERNANDES DA SILVA, falecida há 14 anosDivorciado de Carolyn 
Gil dos Santos, conforme sentença datada de 22/06/2017, proferida pela 2ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1002533-36.2017.8.26.0157.. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, advogada, RG n.º 437903801 
- SSP/SP, CPF n.º 33562412819, com 35 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP, 
nascida no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (11/02/1985), 
residente na Rua São Luiz, 380, casa 02, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de ANTONIO DE JESUS DA COSTA, falecido há 20 anos e de MARLENE LUNA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em GUARUJÁ 
- SP. Divorciada de Pedro Mathias Leite da Silva, conforme sentença datada de 
22/09/2014, proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara de Família e das Sucessões da 
Comarca de Guarujá-SP, nos autos de nº1004406-72.2014.8.26.0223.   Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

 Cubatão, 17 de abril de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CRHYSTIAN CEZAR GOUVÊA XICHEI-
RO e SABRINA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, farmacêu� co, RG n.º 46004996 - SSP/SP, CPF n.º 37387317844, 
com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 126, fl s. nº 120, Termo nº 76694), nascido no dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (05/12/1988), residente na Rua Jornalista Donato 
Ribeiro, 316, Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho de CLAUDIO AMADEU FERREIRA 
XICHEIRO, de nacionalidade brasileira, técnico de segurança do trabalho, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SUÉLEN CRISTINE VENTURA 
GOUVÊA XICHEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 387673842 - SSP/SP, CPF n.º 39342534821, com 23 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Guarujá-SP  Livro nº 73, fl s. nº 164, 
Termo nº 49748), nascida no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e sete (05/02/1997), residente na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 316, 
Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA, de 
nacionalidade brasileira, marceneiro, com 50 anos de idade, residente em GUA-
RUJÁ - SP e de CATIA SILENE DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 47 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 20 de abril de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUCAS DE JESUS LIMA e 
LAUANNY NUNES DE ARAÚJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de logís� ca, RG n.º 479000214 - SSP/SP, CPF 
n.º 47537621810 , com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Cubatão  Livro nº 186, fl s. nº 274, Termo nº 56398), nascido no dia três 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (03/02/1998), residente 
na Rua Manoel Ventura Silva, 74, casa 2, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: 
lucas_ lima1405@outlook.com, fi lho de REGIANE DE JESUS LIMA, de nacio-
nalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 36 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
este� cista, RG n.º 431638020 - SSP/SP, CPF n.º 45008244809, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 175, fl s. nº 56, Ter-
mo nº 51802), nascida no dia oito de março de mil novecentos e noventa e 
seis (08/03/1996), residente na Avenida Manoel dos Santos Mesquita, 185, 
casa 2, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: nunes_laau@hotmail.com, fi lha de 
LAILTON PIRES DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, supervisor de pá-
� o, natural de IRAMAIA - IRAMAIA, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ROSELANE NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
monitora escolar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se al-
guem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

 Cubatão, 22 de abril de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MANOEL MESSIAS SILVA e 
GESSILEIDE SANTOS DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, assistente administra� vo, RG n.º 19483818 - SSP/SP, CPF n.º 
58150765972, com 53 anos de idade, natural de JEQUIÉ - BA (Jequié-Distrito 
Boaçu 1 Ofi cio Sede  Livro nº 36, fl s. nº 22, Termo nº 16605), nascido no dia 
três de junho de mil novecentos e sessenta e seis (03/06/1966), residente na 
Rua Elias Zarzur, 378, Água Fria, Cubatão - SP, E-mail: mmessias29@hotmail.
com, fi lho de DURVAL SILVA, falecido há 14 anos e de MARIA DE LOURDES 
FRANCISCA SILVA, do lar, com 79 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG 
n.º 525841052 - SSP/SP, CPF n.º 88589536491, com 47 anos de idade, natural 
de JOÃO PESSOA - PB (João Pessoa 2 Ofi cio  Livro nº 18, fl s. nº 69, Termo nº 
15228), nascida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e setenta e 
dois (29/07/1972), residente na Rua Elias Zarzur, 378, Água Fria, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, marceneiro, com 65 anos de 
idade, residente em JOÃO PESSOA - PB e de MARIA DO SOCORRO HONORATO 
DOS SANTOS, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

 Cubatão, 25 de abril de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DANIEL RODRIGO ROZENDO COE-
LHO DE OLIVEIRA e INGRID SILVA DE SOUZA ARAÚJO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 32915195 - SSP/SP, CPF n.º 
27674186806, com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP (São Vicente  Livro 
nº 111, fl s. nº 115, Termo nº 91895), nascido no dia vinte de outubro de mil 
novecentos e setenta e nove (20/10/1979), residente na Avenida Felicia Olivieri 
Trombino, 625, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de JOSÉ RO-
BERTO MUNIZ COELHO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 72 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de RAQUEL ROZENDA 
AGUIAR, de nacionalidade brasileira, professora, com 64 anos de idade, residen-
te em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, 
professora, RG n.º 22916793 - SSP/SP, CPF n.º 21859693822, com 39 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e sete de março de mil nove-
centos e oitenta e um (27/03/1981), residente na Avenida Felicia Olivieri Trom-
bino, 625, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de HUMBERTO ALVES 
DE SOUZA, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
HELENA FELIX DA SILVA SOUZA, aposentada, com 64 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP.  Viúva de Geovandro Araújo da Silva conforme termo lavrado às 
fl s.351, do livro C-62 sob nº20126 do Cartório de Cubatão-SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 28 de abril de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ SEGUNDO DO NAS-
CIMENTO e LAURA MONTEIRO RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 563396118 - SSP/SP, CPF n.º 
08282484865, com 53 anos de idade, natural de ITAPIPOCA - CE, nascido 
no dia nove de junho de mil novecentos e sessenta e seis (09/06/1966), 
residente na Avenida Principal, 1634, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de FRANCISCO ROCHA DO NASCIMENTO, aposentado, com 66 
anos de idade, residente em ITAPIPOCA - CE e de ANTONIA SEGUNDO DO 
NASCIMENTO, aposentada, com 78 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 215221382 - SSP/SP, CPF n.º 13386385800, com 59 anos de idade, na-
tural de LINHARES - ES, nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos 
e sessenta e um (02/01/1961), residente na Avenida Principal, 1634, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MIGUEL RIBEIRO, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 25 anos e de DARCILA MONTEIRO, de na-
cionalidade brasileira, falecida há 25 anos. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 29 de abril de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: JOABE CLEYTON BARROS SILVA e ROSEMERE DA SILVA GUI-
MARÃES. Sendo o pretendente, residente na Rua Libânia de Lima Croock, 619, Planalto Bela 
Vista, SÃO VICENTE - SP, e não como equivocadamente constou; e sendo a pretendente, re-
sidente na Rua José Gonçalves Torres, 451, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, e não como 
equivocadamente constou. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

 Cubatão, 22 de abril de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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R$180.000,00
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão
13 336-4894 | 3372-7409
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Em sua 25ª edição, 
a Operação Inverno 
terá início amanhã (1) 
no Polo Industrial de 
Cubatão. A abertura 
das atividades, nor-
malmente realizadas 
nas instalações do 
Cide e Ciesp Cubatão, 
foi feita no último dia 
28, por meio de vi-
deoconferência, entre 
os representantes das 
indústrias e o gerente 
regional da Cetesb no 
município, Marcos Ci-
priano.

Com o objetivo de 
contribuir para a boa 
qualidade do ar na re-
gião industrial, a ope-
ração atua na limpeza 
das principais vias de 
acesso ao Polo e às 
empresas, para evitar 
a dispersão de parti-
culados (poeira) acu-
mulados nas estradas, 
principalmente por 
conta da movimenta-
ção de veículos, inten-
sifi cada pela variável 
climática que aconte-
ce no inverno.

O fenômeno, co-
nhecido como inver-

Começa a Operação Inverno
no Polo Industrial

são térmica, faz com 
que os particulados se 
concentrem na super-
fície e não dispersem 
por conta da tempe-
ratura mais fria. Já 
no verão, a superfície 
terrestre permanece 
aquecida, o ar quente 
eleva-se e os ventos 
dissipam a poeira. Na 
estação mais fria do 
ano na cidade, costu-

Para Marcos Ci-
priano, o apoio das 
indústrias é funda-
mental para o sucesso 
da ação. “Mesmo com 
a redução das ativi-
dades industriais du-
rante a pandemia, a 
operação ainda se faz 
importante. A intensi-
fi cação de movimen-
tação nas vias é uma 
preocupação neste pe-
ríodo do ano e conta-
mos com o auxílio do 
Condomínio para que 
alcancemos mais um 
resultado positivo, as-
sim como nos anos an-
teriores.

“Traba lharemos 
para que a Operação 
Inverno deste ano seja 
mais um marco em 
nosso compromisso 
com a gestão ambien-
tal no Polo e região. 
Com o apoio das in-
dústrias e da Cetesb, 
nos empenharemos 
para concluir este pe-
ríodo dentro dos pa-
drões de qualidade do 
ar”, afi rma o diretor 
executivo do Cide, Ri-
cardo Salgado.

Indústria

mam-se ocorrer pou-
cas chuvas e ventos, 
o que favorece a con-
centração.

A ação preventiva, 
também conhecida 
como Banho de Rua, 
ocorrerá entre os me-
ses de maio e setem-
bro, com a coordena-
ção do Cide e apoio 
do Ciesp Cubatão e 
demais indústrias do 

Condomínio Indus-
trial. São realizadas 
limpeza e umectação 
nas principais estra-
das e avenidas locali-
zadas no Polo, como 
a Rodovia Cônego 
Domênico Rangoni, 
Avenida Engº Plínio 
de Queiróz, Estrada 
Renê Fonseca e outros 
acessos próximos às 
unidades industriais 

e pátios reguladores.
A limpeza é feita 

por meio de varredu-
ra nas estradas e, em 
seguida, conta com 
umectações de água 
de reuso com cami-
nhão-pipa, em ope-
ração por 12 horas 
diárias, durante todo 
o período da campa-
nha. Em 2019, foram 
coletados cerca de 82 
toneladas de resíduos, 
como lama, garrafas 
pet, borrachas, pneus 
e peças de veículos.

Desde 1994, a ci-
dade não apresenta 
episódios críticos e 
fora dos padrões pre-
conizados pela legis-
lação. Os índices de 
qualidade do ar são 
monitorados por três 
estações medidoras 
da Cetesb, localiza-
das no Polo Indus-
trial e na área urbana 
de Cubatão, e encon-
tram-se disponíveis 
para consulta no site 
do órgão com dados 
atualizados de hora 
em hora, todos os dias 
da semana. 

Desde março, indústrias 
do Polo de Cubatão estão 
contribuindo de forma in-
tegrada para a higieniza-
ção de ambientes públicos 
da cidade. A empresa Uni-
par forneceu cerca de 110 
mil litros de água sanitá-
ria para a ação, que estão 
sendo aplicados pelas em-
presas Cesari, Terracom e 
Transportadora Meca.

Condomínio Industrial doa
EPIs à Secretaria de Saúde

Desinfecção de vias públicas

Mais de 50 mil equi-
pamentos de proteção 
individual (EPIs) fo-
ram doados pelo Cide 
à Secretaria Municipal 
de Saúde de Cubatão 
para combate e pre-
venção ao novo coro-
navírus (Covid-19).

Em atendimento ao 
pedido do poder pú-
blico para auxílio aos 
profi ssionais em atua-
ção na pandemia, fo-
ram oferecidas 24 mil 
máscaras de proteção 
respiratória e 30 mil 
luvas descartáveis.

A última leva de 

materiais foi recebi-
da pessoalmente pelo 
prefeito municipal, 
Ademário Oliveira, 
que agradeceu o apoio 
das empresas. ” A 
parceria entre o Poder 
Público e a Indústria 
é de grande impor-
tância para combate 
ao novo coronavírus. 
Ações como esta do 
condomínio fazem a 
diferença”, enfatiza 
Ademário.

Para o diretor exe-
cutivo do Cide, Ri-
cardo Salgado, o foco 
deve ser direcionado 

à diminuição do risco 
de transmissão. “En-
tendemos sobre a im-
portância destes ma-
teriais para ajuda aos 
profi ssionais de saúde 
que estão na de linha 
de frente e, com isso, 
auxiliaremos no que 
for possível para o 
combate à pandemia. 
As indústrias também 
estão concentradas 
em ações de preven-
ção e monitoramento 
entre os colaborado-
res das empresas, ga-
rantindo uma opera-
ção segura”.

A abertura foi realizada por videoconferência no último dia 28

Ademário Oliveira, prefeito de Cubatão, recebeu pessoalmente os EPIs 
doados à Secretaria de Saúde


