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Botucatu, Quarta-feira, 06 de abril de 2022

Iniciciou a aplicação da 
quarta dose da vacina 
contra covid-19 para 

profissionais de saúde
Página 8

Iniciativa cria agrofloresta e produção 
de orgânicos próximo ao Ribeirão 
Lavapés, no Centro de Botucatu

Onde antes havia apenas um extenso 
pasto, há algum tempo, abandonado, ho-
je se planta banana, alfaces, couve, bata-
tas, cebolas, curcuma, alho-poró, café e flo-
res, muitas flores. Pode até parecer, mas 
não estamos falando de uma área na zona 
rural, estamos falando de uma agroflores-
ta urbana e um espaço botânico localiza-
do há poucos quarteirões da Rua Amando 
de Barros, principal artéria viária do Cen-
tro de Botucatu.

Localizado mais precisamente na Vila 
Regina, a direita do Rio Lavapés, o local on-
de toda essa transformação agroecológica 
acontece, desde 2019, chama-se NUME e é 
idealizado e liderado pelo casal Lenise Baldi-
ni e Guilherme Araújo. Agrônoma e de uma 
família produtora de hortaliças da região, 
Lenise, além da Gestão, dedica seu traba-
lho às dezenas de espécies de flores e plan-
tas ornamentais, enquanto Guilherme cui-
da diretamente da terra com toda a equi-
pe, prepara-a, planta e colhe os alimentos 
mais variados possíveis – de raízes a hortali-
ças, passando pelas leguminosas – sem uso 
de qualquer agrotóxico ou insumos quími-
cos, o que garantiu o certificado de produ-
ção orgânica em 2021.

A área total do NUME é de aproxima-
damente 8,5 hectares, dos quais 2 já foram 
transformados em uma agrofloresta em ple-
no desenvolvimento. “O sistema agroflores-
tal é altamente vantajoso para o meio am-
biente e para nós produtores. Ele melhora 
muito a qualidade do solo e as plantas se 
desenvolvem de modo sintrópico, em co-
laboração uma com as outras, permitindo 
o cultivo de alimentos e o crescimento de 
outras espécies, como frutíferas raras e na-
tivas. Além de manter, por exemplo, o solo 
local sempre bem protegido e adubado”, co-
menta Guilherme Araújo.

Do barracão, onde novas mudas são pre-
paradas, a colheita é beneficiada e as flores 
são transformadas em buquês e arranjos, Le-
nise pode observar o crescimentos das plan-
tas ornamentais mantidas em estufa, ou das 
suculentas, e também o Centro da cidade. 
“Estar localizado dentro de Botucatu é uma 
grande vantagem, mas muitas pessoas ain-
da não fazem ideia de que um Espaço Botâ-
nico como o nosso, com Agrofloresta, Bos-
que e Estufas, existe e pode ser visitado”, 
frisa a agricultora. 

A produção no NUME respeita as esta-
ções e ciclos de cada planta, então durante 
todo ano há uma variedade grande do que 

se colhe. Atualmente, tudo é comercializa-
do através do delivery de Cestas de alimen-
tos orgânicos, além de produtos desidrata-
dos, lembranças florais, arranjos, plantas 
ornamentais e buquês. Durante a semana, 
em horário comercial, Lenise, Guiherme e 
outros membros da equipe NUME estão a 
disposição para receber visitantes e mostrar 
um pouco do que é feito ali. 

O endereço é Rua Capitão José Rezende 
Leite, chácara sem número ao final da rua. 
Para agendar sua visita ou mais informações 
o WhatsApp é (14) 99820-9821.
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Região norte concentra os casos de 
dengue no município. Mesmo com to-
das as ações da VAS é necessário con-
tinuar eliminando possíveis criadouros 
do mosquito.

Para frear o ciclo de transmissão da 
dengue no Jardim Paraíso, região nor-
te da Cidade, a Vigilância Ambiental em 
Saúde (VAS) de Botucatu fez a nebuli-
zação (aplicação de inseticida) em mais 
10 quarteirões do bairro.

A atividade complementa as ações 
de nebulização e pulverização que ocor-
reram nos últimos dias, por conta dos 
casos positivos e suspeitos de dengue 
no bairro. A aplicação do inseticida será 
realizada por meio de um nebulizador 
costal (equipamento portátil).

Além da nebulização, os agentes tra-
balharam na eliminação de criadouros 
de mosquitos e busca ativa de novos 
casos suspeitos.

É importante que a população pro-
cure atendimento médico ao apare-
cimento de sintomas como febre al-
ta, dor de cabeça, dor no fundo dos 
olhos, dores musculares, manchas 
vermelhas na pele, cansaço e indis-
posição, pois se houver a suspeita de 
dengue ou de outra arbovirose (Chi-
kungunya e Zika vírus) o caso será no-
tificado e as ações para quebrar o ci-
clo de transmissão destas doenças se-
rão desencadeadas oportunamente.

Sobre a nebulização
A atividade de nebulização consis-

te na aplicação de inseticida a ultra 
baixo volume que tem por objetivo ma-
tar os mosquitos adultos possivelmen-
te infectados com o vírus da dengue.

O produto agirá apenas no mo-
mento da aplicação, portanto a eli-
minação de condições favoráveis a 
proliferação do Aedes aegypti, atra-

Vigilância Ambiental em Saúde prosseguiu com 
atividade de nebulização no Jardim Paraíso 

vés da manutenção adequada de re-
cipientes com água parada, ainda é a 
melhor forma de combater a dengue.

Os agentes de combate às ende-
mias visitarão os imóveis previamen-
te e orientarão os moradores quanto 
a preparação do ambiente para rece-
ber a aplicação do inseticida. Após 
20 minutos, os agentes retornarão 
para confirmar se o ambiente já es-
tá preparado para o bombista aplicar 
o produto.

O tempo mínimo de espera para re-
tornar ao imóvel após a aplicação do in-
seticida deverá ser de 30 minutos. Em 
hipótese alguma, os bombistas retorna-
rão aos imóveis que estiverem fechados 
ou não preparados para receber o inse-
ticida, portanto é importante que a pre-
paração do ambiente seja seguida den-
tro do prazo estipulado.

Como preparar o imóvel para rece-
ber a nebulização:

 - Guarde em local fechado ou man-
tenha cobertos os alimentos, utensílios 
de cozinha, roupas limpas ou pendura-
das no varal, bebedouros de animais e 
aquários;

- Retire ou mantenha levantadas 
roupas de cama e toalhas de mesa pa-
ra que o inseticida possa atingir todos 
os locais;

- Mantenha abertas as portas, jane-
las e cortinas para facilitar a entrada 
do inseticida;

- Retire ou mantenha em cômodo fe-
chado os animais domésticos (cães, ga-
tos, aves, entre outros)

- Pessoas impossibilitadas de aguar-
darem a aplicação do inseticida do la-
do de fora, deverão permanecer em cô-
modo com portas e janelas fechadas.
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ATIVO NE 2021 2020 PASSIVO  E  PATRIMONIO SOCIAL NE 2021 2020

CIRCULANTE 430.945,33 259.605,07 CIRCULANTE 11 134.994,28 8.656,45

   EQUIVALENCIA DE CAIXA 03 381.307,75 206.656,37    DÉBITOS MERCANTIS/FINANCEIROS 0,00 3.750,00

      Caixa 1.101,35 1.537,91       Fornecedores 0,00 3.750,00

      Bancos Conta Movimento 123.317,28 84.642,07    OBRIGAÇÕES SOCIAS/ FISCAIS 11 15.204,98 4.906,45

      Aplicações Financeiras 04 256.889,12 120.476,39       INSS a Recolher 5.375,70 4.454,95

   VALORES A RECEBER 05 49.637,58 52.948,70       IRRF a Recolher 1.852,26 451,50

      Adiantamento a Funcionários 13.190,84 16.501,96       ISS, INSS, RET 4,65% 1.818,19 0,00

      Contribuições a Recuperar 446,74 446,74       FGTS a Recolher 6.158,83 0,00

      Outros Créditos 05 36.000,00 36.000,00    OBRIG. C/PESSOAL A PAGAR 11 119.789,30 39.530,38

      Ordenados e Salários 0,00 0,00

NÃO CIRCULANTE 10 1.264.919,31 1.129.397,22       Provisões de Natureza Trabalhista 06 119.789,30 39.530,38

NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00

   IMOBILIZADO 10 990.405,36 825.713,49

      Predios 343.252,16 343.252,16

      Terrenos 24.403,30 24.403,30 PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO 14 1.560.870,36 1.340.815,46

      Veículos 77.939,80 77.939,80    RESERVAS 604.023,86 604.023,86

      Equip. e Instrumentos Musicais 262.935,99 148.560,09       Patrimonio  Social 438.164,34 438.164,34

      Móveis, Utensílios e Instalações 101.819,68 89.721,84       Reservas e Subvenções Patrimoniais 2.466,37 2.466,37

      Equipamentos de Informática 141.673,03 104.796,31       Reservas de Doação 163.393,15 163.393,15

      Equipamentos Diversos 38.381,40 37.039,99    SUPERAVIT/DÉFICIT 956.846,50 736.791,60

   IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 489.126,90 432.322,90      Superávit/Déficit Acumulado 736.791,64 540.328,83

   Construções em andamento 489.126,90 432.322,90      Superávit/Déficit do Exercício 20 220.054,86 196.462,77

     (-) Depreciação Acumulada -214.612,95 -128.639,17

TOTAL DO ATIVO 1.695.864,64 1.389.002,29 TOTAL DO PASSIVO 1.695.864,64 1.389.002,29

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO
CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021/2020 (EM R$)                         

O workshop ocorreu no 
auditório da Pinacoteca 
e teve duração de 8 horas.

Na última terça-feira, 22, a Secre-
taria Adjunta de Turismo promoveu o 
Workshop “Gerenciamento de Riscos 
no Turismo”, ministrado pela ONG Fé-
rias Vivas.

Os participantes tiveram a oportuni-
dade de simular casos reais para iden-
tificarem os riscos associados a ativida-
des de lazer (trilhas, eventos, atrativos 
turísticos) e mensurar o nível de risco 
e soluções para prevenção.

“Essa atividade faz parte de um mo-
vimento contínuo para construirmos 
um turismo mais seguro em nosso mu-
nicípio. No ano passado, realizamos 3 
atividades dentro da mesma temática e 
todas foram exitosas. Temos que inves-
tir na qualificação de nosso trade para 
fazermos essa mudança de forma mais 
ampla” afirma Roberta Sogayar, Secre-

Turismo realizou oficina para Gerenciamento de Riscos

tária Adjunta de Turismo de Botucatu.
O guia de turismo Walter Contesso-

ti, que participou do evento, enfatiza: 
“ pudemos agregar novos conhecimen-
tos que facilitam nosso entendimento 
sobre a segurança em nosso trabalho, 
visando o bem-estar do nosso cliente e 
tranquilidade para trabalharmos”.

Sobre a ONG Férias Viva
Instituição com 20 anos de experi-

ência no mapeamento de acidentes em 
turismo e também em ações de preven-
ção a nível nacional e internacional. Sua 
fundadora, Silvia Basile, é colaboradora 
das normas de segurança ABNT e tem 
sido uma referência nesse segmento.
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO  FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NE Atividades 
Apoio e Adm. 

     Assistencia 
Social TOTAL Atividades 

Apoio e Adm. 
     Assistencia 

Social TOTAL 

RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL 8 Em Reais - R$ Em Reais - R$ Em Reais - R$ Em Reais - R$ Em Reais - R$ Em Reais - R$

Com Restrições
Receita CMDCA - Som & Luz  -  94.000,00 94.000,00  - 64.080,00 64.080,00
Receita CMDCA - IRPF  -  51.086,32 51.086,32  - 43.450,00 43.450,00
Receita Conselho Est de Criança e Adolescente (CONDECA)  -  107.099,00 107.099,00  - 0,00 0,00
Receita SMAS - SCVF  -  57.350,52 57.350,52  - 57.350,52 57.350,52
Receita SMAS - ACESSUAS  -  80.000,00 80.000,00  - 9.362,71 9.362,71
Receita SMAS - Emenda Guiga Peixoto (SALDO 2020)  -  6.015,06 6.015,06  - 50.000,00 50.000,00
Receita SMAS - Emenda Rodrigo Agostinho  -  90.000,00 90.000,00  - 150.000,00 150.000,00
Receita Secretaria de Desenvolvimento de SP  40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
Receita Secretaria da Educação - CEI AZIZE FADEL  -  768.894,00 768.894,00  - 432.000,00 432.000,00
Receita Secretaria da Educação - CONTRA TURNO  -  180.000,00 180.000,00  - 180.000,00 180.000,00
Receita Secretaria de ESPORTES  -  9.914,40  9.914,40  - 9.914,40 9.914,40
Receita Banda Marcial - MINC / PRONAC (Repasse e saldo de 2020)  -  76.678,94  76.678,94  - 145.250,00 145.250,00
Receita FUNARTE - Banda Macial  150.000,00  150.000,00 0,00 0,00
Instituto Embraer - PPS  -  35.000,00 35.000,00  - 0,00 0,00
Receitas de Projetos - Empresa  Privada - CREDICITRUS  -  40.000,00 40.000,00  - 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.786.038,24 1.786.038,24 0,00 1.141.407,63 1.141.407,63
RECEITAS DE DOAÇÕES E AUXILIOS 8
Sem Restrições 
Doações  -  18.589,93  18.589,93  -  4.765,89  4.765,89 
Receita de Eventos  -  49.818,34  49.818,34  -  36.639,30  36.639,30 
Receita de Mensalidades  -  39.786,02  39.786,02  -  33.867,20  33.867,20 
Receitas de Aluguel  -  15.480,00  15.480,00  -  22.640,00  22.640,00 
Nota Fiscal Paulista  -  11.325,02  11.325,02  -  9.870,43  9.870,43 
RECEITA LÍQUIDA - OBTENÇÃO DE FUNDOS - ATIV. MEIOS 0,00 134.999,31 134.999,31 0,00 107.782,82 107.782,82
(-) CUSTOS E DESPESAS SOCIO ASSISTENCIAIS 8
Despesas com Pessoal e Encargos 0,00 -1.106.216,91 -1.106.216,91 0,00 -609.463,71 -609.463,71
Despesas Gerais 0,00 -7.885,52 -7.885,52 0,00 -6.690,92 -6.690,92
Despesas com Alimentação 0,00 -13.630,50 -13.630,50 0,00 -7.789,46 -7.789,46
Despesas com Material, Higiene e Limpeza 0,00 -21.946,17 -21.946,17 0,00 -3.961,46 -3.961,46
Água, Gás, Luz,Telefone e Internet 0,00 -33.615,50 -33.615,50 0,00 -20.328,47 -20.328,47
Materiais de Expediente, Informatica e de Consumo 0,00 -34.694,90 -34.694,90 0,00 -17.854,54 -17.854,54
Despesa com Ocupação 0,00 -38.310,77 -38.310,77 0,00 -21.380,51 -21.380,51
Despesas com Bens de Natureza não Permanente -18.319,11 0,00 -18.319,11 0,00 -12.027,83 -12.027,83
Despesas com Seviços PJ -39.728,61 0,00 -39.728,61 -49.699,59 0,00 -49.699,59
Despesas com Serviços PF -23.797,72 0,00 -23.797,72 -26.095,09 0,00 -26.095,09
Despesas com Material de Atividades/Didáticos -2.945,58 0,00 -2.945,58 0,00 -1.663,58 -1.663,58
Despesas com Publicidade e Eventos -25.805,35 0,00 -25.805,35 0,00 0,00 0,00
Cursos, Aula, Palestras e Trein. Pessoal 0,00 -130.579,89 -130.579,89 0,00 -98.660,07 -98.660,07
(-) Depreciação de Bens 0,00 -85.973,78 -85.973,78 0,00 -71.207,05 -71.207,05
TOTAL DESPESAS BENEFICIENTES -110.596,37 -1.472.853,94 -1.583.450,31 -75.794,68 -871.027,60 -946.822,28
( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8
Pessoal e Encargos Sociais e Trabalhistas -103.817,80 0,00 -103.817,80 -83.141,75 0,00 -83.141,75
Monitoramento e Segurança -6.370,80 0,00 -6.370,80 -3.141,52 0,00 -3.141,52
Despesas com Ocupação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Seguro -9.358,19 0,00 -9.358,19 -5.923,09 0,00 -5.923,09
Materiais de Expediente, Informatica e de Consumo -493,84 0,00 -493,84 -8.220,25 0,00 -8.220,25
Tributos, Taxas e Serviços Públicos -2.326,37 0,00 -2.326,37 -2.724,05 0,00 -2.724,05
Despesas com Isenções Contribuições Usufruidas 18 0,00 -204.749,90 -204.749,90 0,00 -151.391,18 -151.391,18
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS -122.367,00 -204.749,90 -327.116,90 -103.150,66 -151.391,18 -254.541,84
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS 
Receitas Financeiras 8 11.612,91 0,00 11.612,91 892,53 0,00 892,53
Despesas Financeiras 8 -6.778,29 0,00 -6.778,29 -3.647,27 0,00 -3.647,27
Recuperação de Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Isenções Contribuições Usufruidas 18 0,00 204.749,90 204.749,90 0,00 151.391,18 151.391,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS 4.834,62 204.749,90 209.584,52 -2.754,74 151.391,18 148.636,44
SUPERÁVIT DO PERÍODO 14/20 -228.128,75 448.183,61 220.054,86 -181.700,08 378.162,85 196.462,77

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO
CNPJ: 05.439.594/0001-55

Sede: Rua Donato Di Creddo, nº 796 - Vila Ferroviaria  - CEP 18.608-541 - Botucatu - São Paulo - Brasil                                      
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HISTÓRICO Patrimônio Social Reserva de Doação Superávit do Período Patrimônio Liquido
Saldo em 31/12/2018 812.395,47 165.859,52 94.445,49 1.072.700,48
Incorporação ao patrimônio líquido  94.445,49  (94.445,49)
Ajustes Credores Exercícios Anteriores  1.010,98  1.010,98 
Ajustes Devedores Exercícios Anteriores
Reservas Patrimoniais
Reserva de Doação
Superávit do período  69.501,23  69.501,23 
Saldo em 31/12/2019 907.851,94 69.501,23 1.143.212,69
Incorporação ao patrimônio líquido  69.501,23  (69.501,23)
Ajustes Credores Exercícios Anteriores  1.140,00  1.140,00 
Ajustes Devedores Exercícios Anteriores
Reservas Patrimoniais
Reserva de Doação
Superávit do período  196.462,77  196.462,77 
Saldo em 31/12/2020 978.493,17 196.462,77 1.340.815,46
Incorporação ao patrimônio líquido  196.462,77  (196.462,77)
Ajustes Credores Exercícios Anteriores
Ajustes Devedores Exercícios Anteriores
Reservas Patrimoniais
Reserva de Doação
Superávit do período  220.054,86  220.054,86 
Saldo em 31/12/2021 1.174.955,94 220.054,86 1.560.870,32

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO
CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021/2020  -  (Em R$)                

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO
CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021/2020 (EM R$)

31/12/2021 31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit/Déficit do exercício  220.055  196.463 
Ajustado por:

Depreciação do exercício  85.974  71.207 
Ajuste de exercícios anteriores  -  1.140 

(Aumento)/diminuição dos ativos
Diminuição (aumento) dos estoques  - 
Aumento (diminuição) das demais contas a receber  161.094  (2.718)

Aumento (diminuição) dos passivos
(Diminuição) Aumento de fornecedores  (3.750)  2.777 
 Diminuição (Aumento) das obrigações trabalhistas  (77.524)  (1.170)
Aumento (Diminuição) das obrigações fiscais  10.298  479 
Aumento (diminuição) das demais contas a pagar  -  - 
Aumento (diminuição) das demais obrigações  -  - 

Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades operacionais  396.147  268.178 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de bens tangíveis  (221.496)  (145.524)

Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades de investimentos  (221.496)  (145.524)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimentos compromissos contratados  -  - 

Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades de financiamentos  -  - 

Aumento/Diminuição das disponibilidades  174.652  122.654 

Disponibilidades no início do exercício  206.656  84.002 
Disponibilidades no final do exercício  381.308  206.656 

Aumento/Diminuição das disponibilidades  174.652  122.654 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

     O Conselho Fiscal da Associação Fraternal Pelicano - AFRAPE, reunidos na sede social à Rua Donato Di Credo nº 796 – Vila Ferroviária, na cidade de Botucatu, 
Estado de São Paulo, com o objetivo de examinar os livros, documentos e demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos 
signatários, razão pela qual opina pela sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.   

Botucatu, 10 de março de 2021

Thomas Jorge Feketti                         Carlos Roberto Rizzo                                      José Sergio Parada

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO
CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO
CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

I - CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 – A ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO, fundado em 30 de setembro de 2002, na cidade de 
Botucatu – SP, é uma organização da sociedade civil constituída sob a forma de associação civil, sem fins 
lucrativos, de assistência social, educativo e educacional, de caráter beneficente, não tendo relação de 
dependência com qualquer outra instituição congênere no país, visa assistir e orientar aos desamparados 
e aos menos favorecidos pela sorte, buscando assegurar-lhes futuro digno no meio em que convivem em 
consonância com o seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

II – BASE PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 02 – As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações, e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades 
sem finalidade de lucros.
a) Declaração de Conformidade
Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas 
alterações, a ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas 
as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações 
e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, relacionados a seguir:
i. Resolução CFC n. ° 750/93 e suas alterações – dispões sobre os princípios de Contabilidade;
ii. Resolução CFC n. ° 1.330/11 aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil;
iii. Resolução CFC n. ° 1.374/11 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório-Financeiro;
iv. Resolução CFC n. ° 1.185/09 e suas alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis;
v. Resolução CFC n. ° 1.409/12 – aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro;
vi. Resolução CFC n. ° 1.255/09 e suas alterações – aprova NBC TG 1000 – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas;
vii. Demais NBC TGs completas, quando aplicáveis.
b) Base de Mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com 
exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio de resultado. As propriedades para 
investimento são mensuradas a valor justo.
c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real ($), que é a moeda funcional do ambiente 
econômico onde a ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO atua.
d) Formalidade da Escrituração Contábil Resolução 1.330/11 (ITG 2000)
A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por 
meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm 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. As demonstrações contábeis, 
incluindo notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Livro 
Diário” que é posteriormente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do município 
de Botucatu-SP. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, 
registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas 
as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
NOTA 03 - 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 sub-grupo 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;
NOTA 04- Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores 
originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pro-rata até a data do balanço;
NOTA 05 - Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte 
são classificados como circulantes;
NOTA 06 - Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos 
empregados até a data do balanço;
NOTA 07 - As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência; 
Receitas de subvenções custeio
As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos 
objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos 
incorridos.
Periodicamente, a Entidade presta contas de todo fluxo financeiro e operacional aos órgãos competente, 
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.
Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº 1305 do 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC TG 07-ITG 2002. 
NOTA 08 - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas 
de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou 
a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade 

e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e 
Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
NOTA 09 - Estimativas Contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação 
e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o 
valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a 
empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes 
dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as 
estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

IV - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)
NOTA 10 – Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, 
deduzidos a depreciação do período, originando o valor liquido contábil. 
Movimentação do Custo

2020          2021

         CONTAS Saldo Final      Adições     Baixas     Saldo Final

Terrenos 24.403,30 0,00             0,00   24.403,30

Prédios 343.252,16 0,00             0,00 343.252,16

Moveis e Utensílios Diversos   89.721,84 14.677,84     2.580,00   101.819,68

Equipamentos de Informática 104.796,31 36.876,72             0,00 141.673,03 

Instrumentos Musicais 148.560,09 114.375,90             0,00 262.935,99

Máquinas e Equipamentos  37.039,99 1.341,41             0,00  38.381,40

Imobilizado em andamento
Veículos
Depreciação

  432.322,90
77.939,80 

(128.639,17)

56.804,00
           0,00

     (85.973,78)

              0,00
            0,00

   489.126,90
77.939,80 

   (214.612,95)

Total do Custo 1.129.397,22    138.102,09 2.580,00 1.264.919,31

V - PASSIVO
NOTA 11 – Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes 
são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – 
Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, 
sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são 
registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

VI - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 
NOTA 12 – A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o 
objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes, relacionadas aos objetivos 
estatutários da Entidade, sendo que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A Instituição presta 
conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da entidade para quaisquer 
verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos da Resolução CFC nº 1.305/2010 que 
aprovou a NBC T 19.4 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo os valores recebidos conforme quadro:

Exercício Concedente Valor Recebido 
em R$

Valor Aplicado 
em R$

2021 Prefeitura Municipal de Botucatu-SP 1.711.038,24 1.711.038,24
    TOTAL

VII - SUBVENÇÕES PROPRIAS       
NOTA 13 – Os recursos públicos foram captados para aplicação em custeio de projetos específicos, sendo 
que a Entidade complementa os custos como contrapartida que são considerados como gratuidades nas 
Atividades Assistenciais conforme legislação, e no ano de 2021 foi aplicado o montante de R$ 95.500,00.

VIII - PATRIMÔNIO LÍQUIDO      
NOTA 14 - O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, 
acrescido do resultado do exercício (superávit) ocorrido.

IX - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL E SOCIAL
NOTA 15 – OBRIGAÇÕES DA ÁREA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL  
No que tange a atuação na Assistência Social, a Entidade atua na Proteção Social Básica. Neste sentido em 
atendimento a Resolução do CNAS Nº 109/09 e Decreto Nº 6.308/07 exerceu suas atividades conforme 
a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, executando suas ações de forma continuada, 
permanente, planejada e gratuita, aos usuários em situação de vulnerabilidade social e pessoal, no 
atendimento ao desenvolvimento dos seus objetivos institucionais. A Entidade apresenta a documentação 
quanto à comprovação na Área de Assistência Social em conformidade com o disposto na Portaria MDS nº 

continua
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353, de 23/12/2011, e suas Demonstrações Contábeis evidenciam os custos envolvidos nas atividades.

 NOTA 16 - FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS
A Entidade no desenvolvimento de suas ações socioassistenciais formaliza em cada serviço: os objetivos 
do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; tipificados  nos serviços a serem executados (conforme 
Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, 
recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da 
forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas 
etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.
NOTA 17 - TIPIFICAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E CUSTOS ENVOLVIDOS  
A Entidade em atendimento a Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07 tipificou suas 
atividades executou suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e relacionados com 
o desenvolvimento (objetivos institucionais) em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal de 
assistência social conforme quadro:

SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO ALVO Nº DE 

ATENDIDOS
CUSTOS 

ENVOLVIDOS

Serviço de Proteção Social 
Básica

Crianças, adolescentes, jovens 
e adultos 593 R$ 1.786.038,24

        
  
X- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENÇÃO)
NOTA 18 – INSS e Pis sobre Folha
A entidade Associação Fraternal Pelicano, na condição de entidade de fins filantrópicos, goza da 
imunidade tributária por força do art. 150, Inciso VI, alínea”C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 
7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, no que se refere ao seu patrimônio, renda e 
serviços para o desenvolvimento de seus objetivos, atendendo aos requisitos legais que asseguram esta 
imunidade, estando sujeita à inspeção e aceitação pelas autoridades competentes por períodos variáveis 
de tempo e a eventuais lançamentos adicionais.
A Associação Fraternal Pelicano é uma instituição de Assistência Social sem fins lucrativos e econômicos, 
de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei Nº 9.532/97 e artigo 1º da Lei Nº 12.101/09, e por isso 
é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui de isenção 
tributaria da COFINS sobre as receitas e do INSS Cota Patronal a partir de julho/2015 conforme Portaria 
26/2018, item 118, de 29 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União – DOU- de 31/01/2018, 
com validade até 29/07/2023.
O valor relativo à isenção previdenciária, como se devida fosse gozada no exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2021, foi de R$ 197.304,44 (cento e noventa e sete mil, trezentos e quatro reais e quarenta 

e quatro centavos), tendo sido totalmente aplicado nos Programas para a manutenção de serviços gratuitos.
O valor relativo à isenção do Pis, como se devida fosse gozada no exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, 
foi de R$ 7.445,45 (sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), tendo sido 
totalmente aplicado nos Programas para a manutenção de serviços gratuitos.

XI - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)
NOTA 19 - A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC 
Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a 
Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade 
optou foi o INDIRETO.

XII – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      
NOTA 20 - O Superávit do exercício 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as 
exigências Legais, estatutárias e de acordo com a Resolução 877/2000 que aprovou a NBC T 10.19 em especial 
no item 10.19.2.7 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit 
ou Déficit do Exercício enquanto não provado pela assembléia dos associados e após a sua aprovação, deve ser 
transferido para a conta do Patrimônio Social.

XIII - DOAÇÕES
NOTA 21 - A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No exercício de 2021, a entidade 
recebeu as seguintes doações: Pessoa Físicas e/ou Jurídicas: R$ 18.589,93 (dezoito mil quinhentos e oitenta e 
nove reais e noventa e três centavos).

IX - DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN
NOTA 22 - A Entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento 
de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu Estatuto, art. 33;
NOTA 23 - Os dirigentes, conselheiros, ou associados, instituidores, benfeitores, ou equivalentes, não percebem 
remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou 
atividades que lhes são atribuídas estatutariamente; a Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, 
conforme previsto no seu Estatuto Social, conforme art. 34;
NOTA 24 - A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 
que asseguram sua exatidão, conforme mencionado na Nota 02.

XX - TRABALHO VOLUNTÁRIO 
NOTA 25 - Conforme Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo 
valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por 
pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na entidade. No ano de 2021 não 
foi realizado trabalho voluntario devido a COVID-19. 

XXI - IMPACTO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELACIONADO A PANDEMIA DE CORONA VÍRUS 
(COVID-19)
NOTA 26 - Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma 
nova doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de 
Wuhan. No dia 9 de janeiro de 2020, foi anunciado pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo 
devido a um novo Coronavírus, tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars).
Esse evento acabou afetando a economia mundial e, certamente, poderá gerar impactos que devem ser 
refletidos em alguma extensão, nos demonstrativos contábeis e financeiros das empresas brasileiras e outras 
espalhadas pelo mundo. A Administração entende que não é possível mensurar os efeitos econômicos 
decorrentes da propagação do Coronavírus (COVID19) e das medidas governamentais tomadas para evitá-la, 
porém, nesse momento, está tomando medidas internas para avaliação dos impactos a nível de negócio.
A Administração da Entidade vem acompanhando atentamente as informações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) bem como do Ministério da Saúde do Brasil e as noticias acerca do Novo Coronavírus, assim como 
as relações dos negócios em razão da expectativa de desaquecimento da econômica global.

Botucatu, 31 de dezembro de 2021.

        Luiz Carlos Devienne de Almeida                                                                        Manuel L. Dallacqua                                                                   
                          Presidente                                                                                                      CRC  1SP107053/O-2                                                                                       
                   CPF  018.477.788-79                                                                                                               
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Serviços 
Desenvolvidos Ações Desenvolvidas

2020 2021
Pessoas Pessoas Pessoas Atendimentos

Proteção 
Social Básica

Som e Luz – CMDCA Contra Turno 89 89 69 51
Fortalecimento de Vinculo 25 25 25 41
Instituto Embraer 0 0 100 100
Via para o Trabalho 0 0 0 0
CEI Azize Fadel Camargo - AFRAPE 120 120 180 180
Secretaria de Educação – Contra Turno 50 50 50 41
Som & Luz – CMDCA Cultural 89 89 69 51
Secretaria de Esportes 50 50 50 73
Banda Marcial 71 71 40 40
SMAS – Emenda Parlamentar 25 25 15 16
Total 510 510 598 593

O atleta Daniel Ciryaco, representando o Instituto Suman/ 
Incas Botucatu, conquistou o índice necessário para participar 
do Troféu Brasil de Atletismo na prova do Decatlo (10 provas). A 
conquista aconteceu no início de março na Copa Paulista de Pro-
vas Combinadas, no Centro Olímpico de Pesquisa, em São Paulo

O Troféu Brasil, principal competição de clubes da América 
do Sul, será realizado entre os dias 23 e 26 de junho, no Estádio 
Nilton Santos no Rio de Janeiro (RJ).

Nos dias 9 e 10 de abril, Daniel Ciryaco participa da Copa Bra-
sil de Provas Combinadas na cidade de Bragança Paulista (SP).

Daniel Ciryaco iniciou sua carreira nas escolinhas de atletis-
mo do Projeto Futuro da Cuesta em 2018. Atualmente, mora e 
treina no Centro de Excelência do Estado de São Paulo e conta 
com o apoio do Município de Botucatu para competições da Fe-
deração e Confederação Brasileira de atletismo. Ciryaco repre-
senta Botucatu por meio do Instituto Suman/ Incas Botucatu, 
instituição conveniada com a Secretaria de Esportes e Promo-
ção da Qualidade de Vida.

Turismo realizou oficina para 
Gerenciamento de Riscos
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A vacina contra Covid-19 
pode ser administrada de 
maneira simultânea ou com 
qualquer intervalo com as de-
mais vacinas do Calendário 
Nacional de Vacinação.

Já está disponível a quarta dose da va-
cina contra covid-19 para profissionais de 
saúde com 18 anos ou mais. Desde o dia 30 
de março, todas as Unidades de Saúde do 
Município, além da Sala de Vacinação No-
turna, estarão abertas para aplicar a dose 
de reforço do imunizante em trabalhado-
res que tenham tomado a 3ª dose há pelo 
menos 4 meses.

As Unidades de Saúde funcionam de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Já a Sa-
la de Vacinação Noturna, instalada no Cen-
tro de Saúde Escola (Vila dos Lavradores), 
funciona de segunda a sexta-feira, das 18 
às 22h.

 Os profissionais deverão comparecer ao 

Iniciciou a aplicação da quarta dose da vacina 
contra covid-19 para profissionais de saúde

local de vacinação portando documento de 
identificação (RG, CNH ou Passaporte), CPF, 
e a carteirinha de vacinação, ou comprovan-
te digital disponível nos aplicativos do Pou-

patempo ou ConecteSUS.
Mais informações: Secretaria Munici-

pal de Saúde. Rua Major Matheus, 07, Vi-
la dos Lavradores. Telefone: (14) 3811-1100

Entre as novas modalidades estão: Nata-
ção, Atletismo e Atividades desportivas vol-
tadas para Pessoa com Deficiência.

A Prefeitura de Botucatu, por meio da 
Secretaria de Esportes e Promoção de Quali-
dade de Vida realiza novo Chamamento Pú-
blico para seleção de Organizações da So-
ciedade Civil, sem fins lucrativos, voltadas 
às práticas esportivas e de lazer, para firmar 
parcerias com o Município.

O objetivo é oferecer, gratuitamente, 
mais 9 (nove) atividades físicas e desporti-
vas para a promoção da qualidade de vida 
dos botucatuenses: Ciclismo; Futsal mascu-
lino e feminino; Skate; Voleibol masculino e 
feminino; Atletismo PCD (Pessoas Com De-
ficiência); Natação PCD e Atividade Física/
Desportiva para PCD.

As organizações interessadas têm até o 
dia 26 de abril para inscrever seu projeto. Os 
envelopes com as propostas deverão ser la-
crados e entregues no protocolo da Prefei-
tura, endereçados à Divisão de Convênios-
-Terceiro Setor. A abertura dos envelopes se-
rá no dia 27 de abril, no auditório Cyro Pi-
res, no Prédio da Prefeitura, com a presen-

Prefeitura de Botucatu abre chamamento público 
para novas modalidades esportivas

ça dos participantes.
Todos os resultados, parciais e finais, se-

rão publicados no Diário Oficial e no site da 
Prefeitura, de acordo com o cronograma 
previsto no Edital.

Mais informações: Secretaria de Espor-
tes e Promoção da Qualidade de Vida - Rua 
Maria Joana Felix Diniz 1585 - Vila Auxilia-
dora (Ginásio Municipal Mario Covas Junior)

Telefone: (14) 3811-1525


	_Hlk478064272
	_Hlk67065435
	_Hlk67065231

