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Juros de cartões de loja podem
chegar em até 875% ao ano

Os cartões de marcas próprias, também conhecidos como private label, são cada vez mais populares entre os
consumidores, porém, os juros podem ser abusivos.
Proteste, associação dos consumidores, avaliou 37
cartões e constatou que eles não são tão vantajosos
quanto aparentam. Por trás das facilidades, a associação encontrou juros extremamente altos. Os juros dos
cartões das redes Riachuelo e Sonda foram considerados os
maiores: 875,25% ao ano.
Há como driblar estas taxas, mas é preciso entender como
este sistema funciona em primeiro lugar. Cartões como os
da C&A e Renner podem ser usados tanto nas lojas próprias
(nesse caso, private label) quanto em outros estabelecimentos (são os híbridos). Entretanto, isso não quer dizer que a
transação seja feita apenas entre o lojista e o consumidor.
Nessa relação, existem ainda as financeiras, responsáveis
pela liberação do crédito usado para refinanciar a fatura,
como prevê a legislação.
A anuidade dos cartões também foi um fator avaliado pela
Proteste. Para este aspecto, as instituições, na maioria das
vezes, prometem não cobrar dos consumidores, porém, em
análises mais profundas a entidade constatou que não é bem

A

assim. Os únicos cartões avaliados que realmente não possuem
anuidade, por exemplo, são os da Riachuelo, Renner (ambos
para os cartões que só permitem comprar na própria loja),
Petrobras e Saraiva (estes são cobranded).
Geralmente a taxa de anuidade é cobrada dos consumidores conforme seu uso. Por exemplo, o “Meu Cartão”, da
Renner, cobra R$ 118, com esse cartão, também é possível
comprar em outras lojas. O Shell, operado pelo Santander,
tem anuidade isenta só nos três primeiros meses, depois o
valor é alterado de acordo com o gasto efetuado nas faturas.
A estas informações o consumidor deve estar atento.
Tipos de cartões:
• Private Label - Cartões de marca própria que servem
para comprar na loja que os fornecem. São atraentes
pela “ausência” de custos, facilidade em adquiri-los e
possibilidade de adiar o pagamento em até 40 dias, em
média;
• Híbrido – São cartões de marca própria que também têm

a função crédito. Com ele, é possível comprar tanto na
loja que o forneceu quanto nas redes que aceitam a sua
bandeira (Visa e Mastercard), com limites diferenciados;
• Co-branded – São cartões emitidos por uma instituição
financeira em parceria com um estabelecimento comercial
(postos, supermercados, etc.). O objetivo é fidelizar os
clientes, oferecendo diversas vantagens.
Concluindo, nos cartões clientes os consumidores devem
aproveitar as partes boas, tal como os descontos e alertas
para promoções específicas.
Também é recomendável evitar pagar anuidades ou assegurar que o uso que fazem compensa o custo e, finalmente,
evitar a todo custo utilizar o crédito desses cartões, especialmente os mais caros.
A Proteste continua a criticar a falta de intervenção do poder
legislativo e de supervisão nestas taxas de juro e defende a
criação de um máximo para este tipo de crédito. Para mais
informações (www.proteste.org.br).
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Total do Ativo

2017
1.303.256,74
703.256,74
703.256,74
600.000,00
600.000,00
53.625.513,05
44.099.513,05
922.546,40
43.176.966,65
9.526.000,00
9.526.000,00

2016
1.036.120,65
236.120,65
236.120,65
800.000,00
800.000,00
53.740.760,34
44.209.673,06
922.546,40
43.287.126,66
9.531.087,28
9.531.087,28

54.928.769,79

54.776.880,99

Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sociais
Obrigações Fiscais
Outras Obrigações
Passivo Não Circulante
Entidades Ligadas
Provisão para Contingência
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Ajuste de Exercícios Anteriores
Déficit do Exercício
Total do Passivo

( Nota 7 )

( Nota 8 )
( Nota 9 )

2017
40.379,60
266,00
32.432,30
7.426,80
14,00
240,50
9.213.009,28
4.165.433,63
5.047.575,65
45.675.380,91
46.481.336,21
(110.160,01)
(695.795,29)
54.928.769,79

2016
62.209,60
1.763,82
51.977,03
8.468,75
8.233.335,18
3.510.118,07
4.723.217,11
46.481.336,21
47.496.234,39
(95.373,34)
(919.524,84)
54.776.880,99

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)
Descrição das Mutações
Saldo no Início do Exercício de 2016
Deficit levado ao Patrimônio Social
Ajuste de exercícios anteriores levado ao Patrimônio
Déficit do Exercício
Ajuste de Avaliação Patrimonial levado ao Patrimônio
Ajuste de exercícios anteriores
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Deficit levado ao Patrimônio Social
Ajuste de exercícios anteriores levado ao Patrimônio
Déficit do Exercício
Ajuste de exercícios anteriores
Saldo em 31 de dezembro de 2017

Patrimônio
Social
6.745.807,88
(2.767.819,82)
(1.582.437,87)
45.100.684,20
47.496.234,39
(919.524,84)
(95.373,34)
46.481.336,21

.

Deficit do
Exercício
(2.767.819,82)
2.767.819,82
(919.524,84)
(919.524,84)
919.524,84
(695.795,29)
(695.795,29)

Ajuste de Avaliação
Patrimonial
45.100.684,20
(45.100.684,20)
-

Ajuste de Exercícios
Anteriores
(1.582.437,87)
1.582.437,87
(95.373,34)
(95.373,34)
95.373,34
(110.160,01)
(110.160,01)

Total
47.496.234,39
(919.524,84)
(95.373,34)
46.481.336,21
(695.795,29)
(110.160,01)
45.675.380,91

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.
1. Contexto Operacional: O Círculo Social São Camilo é uma entidade civil de direito privado, filantrópica de fins não lucrativos e de assistência social, com sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, criada em 14 de outubro de 1936, reconhecida como de Utilidade Pública Federal através
do Decreto 21 de fevereiro de 1962 e com registro no Conselho Nacional de Assistência Social, concedido
em 06/10/1938. Certificada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS conforme a portaria nº 158 de 13 de Novembro de 2013 com validade até 31/12/2014 e renovado de forma
tempestiva em 10/04/2017 junto ao Ministério da Educação por meio do processo 23000.053732/2016-73
e os termos desta declaração têm validade até a conclusão do processo 71000.125605/2014-64. A entidade
tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a pesquisa e a
extensão em padrões de elevada qualidade; II. Prestar assistência à saúde a quantos procurarem seus
serviços, sem distinção de qualquer natureza; III. Estender à comunidade as atividades educacionais, com
vistas à elevação do nível sócio-econômico-cultural; IV. Promover a educação e a saúde em todos os
níveis educacionais; V. Colaborar com entidades e órgãos públicos e privados nas atividades de formação
de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; VI. Promover a assistência social aos desamparados e
pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; VII. Promover
o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na área da educação e da saúde; VIII. Promover
a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitada a legislação em vigor; IX. Prestar serviços
de assistência à infância, através de creches, maternais e ambulatórios; X. Promover a formação humana,
cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com
instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços; XI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade
constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a) Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis 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 às normas
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que
aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração: As
demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes
itens: - Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e
edificações do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de
apresentação: Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
entidade. Todas as informações contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra
forma. 3. Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a)
Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as
normas contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas das premissas
e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo
exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam
efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão incluídas nas seguintes notas
explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 6); e • Determinação das
provisões para contigências. O resultado das transações e informações quando da efetiva realização pode
divergir dessas estimativas. b) Ativos Circulantes e Não Circulantes: Caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo
com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no
valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As
contas a receber correspondem aos valores a receber de órgãos públicos por convênio pactuado faturado,
obedecendo o regime contábil de competência. Propriedade para investimento: Demonstrado pelo
valor de custo atribuído através de avaliação efetuada e registrado na data de abertura do exercício de 1º
de Janeiro de 2010. Os efeitos do custo atribuído aumentaram o valor da propriedade para investimento
tendo como contrapartida o patrimônio líquido na rúbrica de “Ajustes de avaliação patrimonial”. Ativo
Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstrado pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas, quando necessária. A Admininistração da Entidade, optou por avaliar os terrenos e edificações
registrados no ativo imobilizado, pelo custo atribuído, na data de abertura do exercício de 1° de Janeiro de
2.010. Os efeitos do custo atribuído aumentaram o ativo imobilizado tendo como contrapartida o patrimônio
líquido na rúbrica de “Ajustes de avaliação patrimonial”. Depreciação: A depreciação é calculada sobre
o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida
no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. c) Passivos
Circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. d) Provisões: Uma provisão
é reconhecida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de
um evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios
a empregados: A Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano
de assistência médica, vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio
Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits
apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Ajuste de
Exercícios Anteriores: Foi contabilizado visando resultar em melhor apresentação nas demonstrações
financeiras o valor de R$ 110.160,01 referente ao reconhecimento da receita de Propriedade para Investimento. h) Receita: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência. A receita operacional de subvenção oriunda de convênios firmados com orgão público, é
reconhecida no resultado proporcionalmente os gastos incorporados. i) Instrumentos financeiros: Ativos
financeiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em
que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo
por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das
partes das disposições contratuais do instrumento. A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não

derivativos: caixa e equivalentes de caixa e contas a receber. Passivos financeiros não derivativos:
Todos os passivos financeiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de
negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um
passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Os ativos
e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando,
e somente quando, tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em ou de
realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
2017
2016
Caixas e Bancos
138.486,41
16.096,46
564.770,33
220.024,19
Poupança e CDB
Total
703.256,74
236.120,65
5. Propriedade para Investimento: Os ativos classificados como propriedade para investimento, correspondem a terrenos de propriedade da entidade mantidos para venda. Estão registrados pelo montante de
R$ 43.176.966,65 pelo valor de custo atribuído (R$ 43.287.126,66 em 2016).
6. Imobilizado: (a) Composição
2017
2016
Bens
Custo
Depreciação
Líquido
Líquido
Terrenos
9.526.000,00
9.526.000,00 9.526.000,00
Edificações
Móveis, Utensílios e Instalações
5.087,28
(5.087,28)
5.087,28
Outras Imobilizações
Total
9.531.087,28
(5.087,28)
9.526.000,00 9.531.087,28
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2016
2016
2017
Bens
Saldo
Adições
Baixas
Saldo
Terrenos
9.526.000,00
- 9.526.000,00
Edificações
Móveis, Utensílios e Instalações
5.087,28
(221,16)
(4.866,12)
Outras Imobilizações
Depreciação acumulada
Total
9.531.087,28
(221,16)
(4.866,12) 9.526.000,00
c) Taxas de Depreciação: As taxas anuais de depreciação praticadas são: Edifícios - 4%; e Móveis, Utensilios
e Instalações - 10%.
2017
2016
7. Obrigações Trabalhistas
Provisões de Férias
18.282,50
39.862,36
14.149,80
12.114,67
Salários a Pagar
Total
32.432,30
51.977,03
8. Entidades Ligadas
Entidade
2017
2016
União Social Camiliana - Mantenedora
99.165,08
Sociedade Beneficente São Camilo
4.165.433,63
3.410.952,99
Total
4.165.433,63
3.510.118,07
Referem-se a operações para cobrir os déficits de caixa. Esses recursos são recebidos através da modalidade
de empréstimos. 9. Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais para determinar
propriedade de alguns lotes localizados em Itanhaem. Administração baseada na opinião de seus assessores
jurídicos, constituiu o saldo no valor de R$ 5.047.575,65 em 2017 (R$ 4.723.217,11 em 2016). 10. Instrumentos
Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:
Ativos
2017
2016
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa
703.256,74
236.120,65
Empréstimos e recebíveis
600.000,00
800.000,00
Contas a receber
Total
1.303.256,74
1.036.120,65
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores
266,00
1.763,82
4.165.433,63
3.510.118,07
Entidades Ligadas
Total
4.165.699,63
3.511.881,89
O principal risco financeiro considerado pela Administração da Entidade é o risco de liquidez. Risco de liquidez:
É o risco em que a Entidade possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo
financeiro. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas
obrigações nos prazos acordados. A seguir são apresentados os valores dos ativos e passivos financeiros em
31 de dezembro de 2017:
Valor contábil
Até 1 ano
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
703.256,74
703.256,74
Contas a receber
600.000,00
240.000,00
Passivos
Fornecedores
266,00
266,00
4.165.433,63
Entidades Ligadas
Posição líquida
(2.862.442,89)
942.990,74
11. Obrigações da Área Social para Fins de CEBAS: Conforme determinação da Lei 12.101/09, a Entidade
foi certificada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conforme portaria nº 1308 publicada
D.O.U em 27 de novembro de 2012, teve sua validade alterada para 01/01/2010 a 31/12/2014, conforme Portaria
SNAS/MDS nº 158/2013, publicada no DOU de 14/11/2013. Protocolou tempestivamente o requerimento de
renovação da certificação de entidade beneficente de assistência social, em 19/11/2014, conforme processo nº
71000.125605/2014-64 que foi reencaminhado ao Ministério da Educação no dia 19/12/2016 e está certificada de
forma tempestiva até a conclusão da análise por meio do processo 23000.053732/2016-73. A Entidade desenvolve serviços na área de Assistência Social, conforme a Resolução 109/CNAS/2009 que determina a Tipificação
dos Serviços Socioassistenciais : Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo - CEDESP que atende adolescentes e Adultos na faixa etária de 15 a 59 anos, em situação de vulnerabilidade social atendendo 160 jovens
por mês. Propicia o desenvolvimento da autonomia, do protagonismo social e formação cidadã e ainda contribui

Antonio Mendes Freitas
Presidente
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos administradores
Circulo Social São Camilo
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Circulo Social São Camilo, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 do Circulo Social São Camilo, em 31 de dezembro de 2017, 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. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 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 ao Circulo Social São Camilo, 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: Responsabilidades da administração e da governança 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 deterPARECER DO CONSELHO FISCAL
1. Os membros do Conselho Fiscal do Círculo Social São Camilo, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício
bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo

(+) Receita Operacional Bruta
Convênio com Entidade Pública (PMSP)
Serviço Voluntário
(+) Isenção Usufruída
Custo da Isenção Usufruída
Isenção Usufruída
(-) Custo (Gratuidade)
Custo com Pessoal Próprio
Custo com Serviço de Terceiros
Materiais e Componentes
Outros Custos
(=) Superávit Bruto
(-) Despesas Operacionais
Despesas com Pessoal
Impostos e Taxas
Serviço Voluntário
Despesas Gerais
Depreciações
Despesa com Contingência
(+/- ) Outras (Despesas) Receitas
Outras Receitas
Outras Despesas
(=) Resultado Antes das Receitas
e Despesas Financeiras
(Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas
Resultado de Alienações do Imobilizado
(=) Defícit do Exercício

( Nota 11)
( Nota 13)
( Nota 12)
( Nota 12)

( Nota 14)

( Nota 13)
( Nota 15)

( Nota 16)

2017
738.872,56
718.246,44
20.626,12
(105.743,53)
105.743,53
(738.268,90)
(472.285,87)
(50.997,73)
(5.421,63)
(209.563,67)
603,66
(569.334,70)
(11.046,59)
(20.626,12)
(184.281,94)
(221,16)
(353.158,89)
(35.084,51)
34.915,49
(70.000,00)

2016
784.018,19
770.654,55
13.363,64
(116.172,44)
116.172,44
(960.739,12)
(556.648,82)
(112.631,90)
(24.261,17)
(267.197,23)
(176.720,93)
(545.245,17)
(37.085,18)
(22.562,12)
(13.363,64)
(471.349,59)
(884,64)
(144.901,08)
55.098,92
(200.000,00)

(603.815,55)
(87.113,62)
(4.866,12)
(695.795,29)

(866.867,18)
(52.657,66)
(919.524,84)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)
2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Déficits do exercício
(695.795,29)
Ajuste de Exercício Anteriores
(110.160,01)
Depreciação
221,16
4.866,12
Valor residual do imobilizado baixado
(800.868,02)
Déficit conciliado
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
200.000,00
Depósitos e cauções
Propriedade para Investimento
110.160,01
Fornecedores
(1.497,82)
Obrigações trabalhistas
(19.544,73)
Obrigações sociais
(1.041,95)
Obrigações fiscais
14,00
Outras Obrigações
240,50
324.358,54
Provisão para Contingência
(188.179,47)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
655.315,56
Empréstimos Tomados
655.315,56
Caixa líquido aplicado nas atividades de financimentos
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa
467.136,09
Saldo final do exercício
703.256,74
Saldo inicial do exercício
236.120,65
467.136,09
Variação do Caixa

2016
(919.524,84)
(95.373,34)
884,64
(1.014.013,54)
70.000,00
(922.546,40)
95.373,34
(28.164,57)
(19.245,70)
(6.573,83)
(96.500,00)
(1.921.670,70)
1.501.161,46
1.501.161,46
(420.509,24)
236.120,65
656.629,89
(420.509,24)

para o reconhecimento do trabalho e formação profissional o serviço atende os seus usuários em três períodos:
manhã, tarde e noite. Em atendimento a lei 12.101/09, as fontes de recursos para cumprimento dos objetos
sociais, é através de convênio com Entidade Pública (PMSP) no montante de R$ 718.246,44. 12. Gratuidades
e Isenção Usufruída: Base de cálculo para aplicação das gratuidades, como demonstrado abaixo:
2017
2016
( = ) Receita Operacional Bruta de Convênio com Entidade Pública (PMSP)
718.246,44
770.654,55
89.962,90
205.353,23
( + ) Receitas Financeiras / Outras
( = ) Base de Cálculo para Concessão de Gratuidades
808.209,34
976.007,78
Os valores aplicados em gratuidade são os seguintes:
2017
2016
Base de Cálculo para Concessão de Gratuidades
808.209,34
976.007,78
Programas de Assistência Social
Custo com Pessoal Próprio
472.285,87
556.648,82
Custo com Serviço de Terceiros
50.997,73
112.631,90
Materiais e Componentes
5.421,63
24.261,17
Outros Custos
209.563,67
267.197,23
Total Aplicado em Gratuidade
738.268,90
960.739,12
O benefício usufruído pela entidade em função do gozo de sua imunidade são os seguintes:
2017
2016
105.743,53
116.172,44
Cota Patronal - INSS
Total dos benefícios usufruídos
105.743,53
116.172,44
13. Serviços Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a 2002 (R1) - Entidade sem
Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do
voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo
e talento uma importante participação em várias ações realizadas pela Entidade (R$ 13.363,64 em 2016).
2017
2016
14. Outros Custos
Gêneros Alimenticios / Lanches e Refeições
155.487,39
171.054,36
Manutenção predial
15.481,48
44.817,39
Material de Limpeza
9.140,05
5.927,71
Telefone
4.211,11
4.613,85
Material de Escritório
10.087,04
24.410,88
Gás
4.445,00
4.323,40
Conduções
1.584,40
1.294,30
9.127,20
10.755,34
Outras Custos
Total
209.563,67
267.197,23
2017
2016
15. Despesas Gerais
Serviços de Terceiros - PJ
181.433,44
467.213,52
Conduções
41,20
174,80
Gêneros Alimenticios / Lanches e Refeições
1.625,84
Telefones
52,81
2.807,30
2.282,62
Outras
Total
184.281,94
471.349,59
16. (Despesas) Receitas Financeiras Líquidas
Despesas Financeiras
2017
2016
Juros Passivos
(155.317,64)
(240.666,46)
Demais Despesas
(1.132,76)
(3.980,79)
Total
(156.450,40)
(244.647,25)
2017
2016
Receitas Financeiras
Juros Ativos
7.472,02
137.013,16
Rendimentos s/ Aplicações
61.864,76
54.976,43
Total
69.336,78
191.989,59
Total
(87.113,62)
(52.657,66)
17. Coberturas e Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são
suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 18. Aplicação de Recursos: Os recursos da Entidade
foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9
minou 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
governança Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão 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 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 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. • Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
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
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. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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.
São Paulo, 16 de março de 2018.
Ana Maria Galloro Laporta
GALLORO & ASSOCIADOS
Sócia - Diretora
Auditores Independentes
CRC 1SP 203642/O-6
CRC PJ 2SP005851/O-7

de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis da empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal
opina que o balanço geral está exato.

Titulares
Anísio Baldessin
Justino Scatolin
Maurício Gris

São Paulo, 12 de abril de 2.018.
Suplentes
Adailton Mendes da Silva
Francisco Gomes da Silva
Paulo Aniceto Rodrigues
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)
Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Caixa e equivalentes de caixa
Valores a Receber
Contas a Receber
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Depósitos e Cauções
Propriedade para Investimento
Imobilizado
Imobilizado líquido

