
Muito se tem falado 

sobre o impacto 

que as tecnologias 

causam nas empresas, 

independentemente do 

mercado em que atuem

A competitividade au-
mentou, a exigência 
dos clientes também, 

a necessidade de investimen-
tos não para de crescer e as 
equipes estão sempre mobi-
lizadas procurando descobrir 
onde mais podem inovar para 
acompanhar tantas transfor-
mações. Tais expectativas 
não são diferentes quando 
olhamos para o departamento 
de Recursos Humanos. 

É a partir desses times que 
o start para novas iniciativas 
é dado nas companhias – seja 
pela contratação dos melhores 
talentos, pela criação de um 
modelo que estimule os co-
laboradores a buscarem por 
estratégias inovadoras, pelo 
desenvolvimento de campa-
nhas internas que incentivem 
o autodesenvolvimento, etc.

Portanto, as tecnologias 
disruptivas que chegam às 
empresas são fundamentais 
também para o RH. Pode 
ser por meio de uma solução 
inovadora com alcance global 
- que auxilia na gestão dos 
funcionários - ou ainda pelo 
outsourcing, no qual todo 
esse gerenciamento é feito por 
um parciero especializado, o 
importante é que RH tenha 
ferramentas que melhorem 
suas operações e imprimam 
eficiência ao seu dia a dia, 
permitindo assim que a área 
assuma a posição estratégica 
demandada dentro das com-
panhias.

Segundo estudo da Ac-
centure publicado em 2015, 
“para competir em um mundo 
de rápidas mudanças, o RH 
passará por uma profunda 
reformulação para que seu 
papel se torne um motivador 
de agilidade às empresas. 
Nesse papel, o departamento 
irá permitir um novo tipo de 
organização - projetada em 
torno de talentos altamente 
ágeis e responsivos”.

A sua empresa já está prepa-
rada para essa reformulação? 
Para ajudá-lo nesse desafio, 
listamos abaixo algumas dicas 
de como os departamentos de 
RH podem começar a traba-
lhar esse movimento:

Procure pelo parceiro cor-
reto - O cuidado na escolha 
de um parceiro que permita, 
por meio de soluções tecnoló-
gicas, a otimização do tempo 

dos profissionais de RH se 
torna essencial em tempos 
nos quais essas opções se 
popularizam no mercado. O 
outsourcing pode ser a melhor 
decisão para que o foco total 
das equipes fique naquilo que a 
empresa mais necessita, além 
de garantir que a área passe 
a contar com a expertise e o 
compliance de companhias 
especializadas em gestão do 
capital humano em todas as 
suas operações.

Esteja sempre próximo 
dos seus colaboradores - A 
valorização e o desenvolvi-
mento de colaboradores são 
primordiais para o andamento 
dos negócios e a redução do 
turnover nas empresas, uma 
vez que o investimento no ca-
pital humano precisa ir além 
do momento da contratação 
de um novo empregado ou 
da realização de pesquisas 
de satisfação. Segundo a 
Accenture, “profissionais 
de RH se tornarão experts 
em identificar talentos e 
combiná-los com as princi-
pais necessidades das com-
panhias. Para tanto, irão se 
basear em uma fonte de dados 
que possibilita a análise para 
além das habilidades e expe-
riências de cada um - como 
suas paixões, preferências e 
competências”.

Promova uma cultura posi-
tiva dentro da empresa - Para 
o bom andamento do dia a dia 
de trabalho, é fundamental 
que seja oferecido um espaço 
que possibilite a troca entre 
colaboradores, estimulando a 
motivação e a busca por novos 
conhecimentos. Mais impor-
tante que manter uma pessoa 
em um cargo é entender suas 
capacidades, avaliando cons-
tantemente se ela se encaixa 
na posição em que está, seu 
nível de satisfação e até o in-
teresse em trabalhar em filiais 
no exterior, por exemplo.

Segundo os pontos acima, a 
preparação do departamento 
de RH para uma atuação mais 
estratégica para a empresa 
pode começar dentro de casa. 
Portanto, o momento é de 
revisão de processos, compre-
ensão profunda do papel de 
cada time para a otimização 
das rotinas e colaboração com 
os negócios. 

Só assim podemos garantir 
que o trabalho dessa área 
suporte um dos principais 
pilares do sucesso de uma 
companhia – a real gestão do 
capital humano.

(*) - É HR Business Partner e 
PMO na ADP.

Como o RH colabora 
para tornar as 

empresas mais ágeis
Joana Mattos (*)
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OFERECER MORADIA AO FUNCIONÁRIO
Empresa ofereceu ao funcionário uma casa em comodato para moradia 
com a família, sem despesas de água e luz, pode ser considerado salário in 
natura, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUINTE FACULTATIVO PODE AUMENTAR O VALOR DO RECO-
LHIMENTO PARA O LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO 
DE UM MÊS PARA O OUTRO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, pode o contri-
buinte facultativo alterar o valor de sua contribuição de um mês 
para o outro, uma vez que a contribuição social previdenciária do 
segurado facultativo corresponde a 20% (vinte por cento) do salário 
de contribuição por ele declarado.

DURAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE
Funcionário é obrigado a tirar a licença-paternidade, quantos dias, são 
úteis ou corridos, a partir de quando? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Empresa pretende alterar o contrato do funcionário de supervisor de 
vendas para vendedor de área, sem redução de salário, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇOS SUJEITOS A RETENÇÃO DE INSS
Empresa deve reter os 11% de INSS sobre todos os prestadores 
de serviços, inclusive o MEI e as optantes do simples nacional. O 
valor retido deve ser informado em GFIP pelo tomador. A GPS deve 
ser fornecida pelo prestador? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE
Em quais situações a empresa deve pagar o vale-transporte ao funcio-
nário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Servtec Bons Ventos Morro do Chapeu S.A. - CNPJ 14.146.486/0001-85
Demonstrações fi nanceiras em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - - Em Reais

Balanço patrimonial/ Ativo Nota         2015       2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  4 207.292 20.428
Adiantamentos a Fornecedores   5.386  -
Total do circulante  212.677 20.428
Não circulante
Imobilizado  5 127.265 -
Intangível  6 1.629.470 122.670
Total do não circulante  1.756.735 122.670
Total  1.969.412 143.098
Passivo e patrimônio Líquido  Nota         2015       2014
Circulante
Fornecedores   178.940 809
Obrigações Tributárias   12   7.282
Total do circulante  178.952   8.091
Patrimônio líquido 
Capital social  7 1.800.000 10.000
Reserva de capital  - 125.000
Resultados Acumulados  (9.540) 7
Total do patrimônio liquido  1.790.460 135.007
Total do passivo + patrimônio liquido  1.969.412 143.098

Demonstração do resultado         2015       2014
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas  (8.715) -
Financeiras, líquidas  (695)   7

Despesas Tributárias  (137)  -

Resultado líquido do exercício (9.547) 7

Resultado líquido por ação (0,005) 0,07

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital  Lucros ou  Total do Adiantamentos para
          Social Prejuízos Acumulado Patrimônio Líquido Futuro Aumento de Capital          Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013 - -  -  -
Integralização de Capital Social 10.000  10.000  10.000
Adiantamentos para futuro aumento de capital    125.000 125.000
Resultado líquido do exercício  7 7  7
Saldos em 31 de dezembro de 2014 10.000 7 10.007 125.000 135.007
Aumento Capital conforme AGEs de 2/9/15 e 7/10/15 1.790.000   1.790.000  (125.000) 1.665.000
Resultado líquido do exercício  (9.547) (9.547)  (9.547)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 1.800.000 (9.540)   1.790.460   - 1.790.460
Demonstração dos fl uxos de caixa         2015       2014
I – Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicado nas Operações
Resultado do exercício  (9.547)   7
Variações nos ativos e passivos
Diminuição em Adiantamentos a Fornecedores (5.386) -
Aumento em Fornecedores 178.131 809
(Diminuição) Aumento em obrigações tributárias (7.270)   7.282
caixa líquido gerado nas operações  155.928  8.091
Atividades de Investimentos/ Ativos Intangíveis (1.634.065) (122.670)

Total das atividades de investimentos (1.634.065) (122.670)
Atividades de Financiamentos
Aumento de Capital Social 1.790.000 10.000
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (125.000) 125.000
Total das atividades de financiamentos  1.665.000   135.000
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa  186.864   20.428
Representado Por  186.864  20.428
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 207.292   20.428
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  20.428   -

Lauro Fiuza Neto - Diretor Jose Tadeu Matias - Contador - CRC 1sp215874/O-3

As Demonstrações Financeiras completas e as Notas Explicativas 
encontram-se à disposição dos Senhores acionistas e

 interessados na sede social da Companhia.

9ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1029843-91.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). José 
Walter Chacon Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que nos termos do Art. 1.639, § 2º, do 
Código Civil/2002, cominado com o Art. 734 § 1º, do CPC, vem por meio deste, dar publicidade a 
todos que o presente edital virem, que RAPHAEL DE SOUZA PRIZANTELI e s/m PATRÍCIA 
PÉRA SILVA PRIZANTELI, ingressaram com procedimento judicial, objetivando a ALTERAÇAO 
DO REGIME DE BENS de seu casamento, de Comunhão Parcial de Bens para SEPARAÇÃO 
DE BENS. E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, o 
presente edital será afixado no lugar de costume deste Fórum e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2017. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 2 de maio de 2017 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007737-
11.2013.8.26.0704/01 A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Venitte 
Automóveis Ltda, CNPJ 03.670.385/0002-73, na pessoa de seu representante legal, que por este 
Juízo, tramita de uma ação de rito comum, movida por Osvaldo Gonzalez Vaiano, que foi 
julgada procedente, ora em fase de cumprimento de sentença, condenando-a ao pagamento de 
R$ 31.909,23 (atualizado até 13.03.2017 – fll. 36/47). Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação (artt. 513 e 523 do NCPC), ficando também advertida, independentemente de nova 
intimação, para em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de maio de 2017. 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em reais)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis dos Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Demonstração do Resultado do Período em 31.12.2016 e 2015
(Valores expressos em R$)

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em reais)
ATIVO Notas Explicativas 2016 2015
Circulante
Disponível
Caixa   337,55  28,95
Bancos - Rec. sem Restrições   93.272,62  46.586,60
Bancos - Rec. com Restrições   219.124,04  221.934,89
Caixa e Equivalentes de Caixa  3.a  312.734,21  268.550,44
Direitos Realiz. a Curto Prazo
Parcerias com Entidades Governamentais 3.b  17.403,21  1.064.611,27
Adto. Funcionários   79.006,25  47.292,73
Outros Créditos   7.274,17  66,83
Depósito Judicial   -  3.714,55
Despesas Antecipadas   3.162,93  3.926,79
Total do Realizável C.P   106.846,56  1.119.612,17
Total do Ativo Circulante   419.580,77  1.388.162,61
Ativo não Circulante 4.
Parcerias com Entidades Governamentais
Educação   920.415,46  1.577.682,21
Fumcad   112.209,45 -
Imobilizado 4.a
Bens de Uso - Assist. Social   2.097.203,87  1.736.896,44
Bens de Terceiros - Educação   96.830,68  85.620,55
Bens de Terceiros - Fumcad 8.2  133.903,88  -
Emenda Parlamentar- Seads-1007/2009   16.006,00  16.006,00
(-) Depreciações e Amortizações 4.b  (410.619,16)  (288.848,82)
Total Imobilizado   1.933.325,27  1.549.674,17
Total Ativo não Circulante   2.965.950,18  3.127.356,38
Total do Ativo   3.385.530,95  4.515.518,99

PASSIVO + P.L Notas Explicativas 2016 2015
Circulante 5.
Obrigações Fiscais   49,13  2.065,30
Obrigações Sociais   2.489,43  18.474,67
Obrigações Trabalhistas   109.162,60  70.559,57
Contas a Pagar   35.013,40  34.714,91
Total   146.714,56  125.814,45
Subvenções a Realizar 3.b
Fumcad   -  224.663,54
Assistência Social   -  328.002,02
Educação   -  575.591,07
Receitas Financeiras   12.359,80  3.247,82
Total   12.359,80  1.131.504,45
Total do Passivo Circulante   159.074,36  1.257.318,90
Passivo não Circulante
Parcerias com Entidades Governamentais 3.e
Educação   920.415,46  1.577.682,21
Fumcad   112.209,45  -
Financiamento Veículo  -  1.321,76
(-) Juros a Apropriar  -  (580,25)
Total   1.032.624,91  1.578.423,72
Patrimônio Líquido 6.
Patrimônio Social   1.679.776,37  939.590,55
Superávit do Período 7.  514.055,31  740.185,82
Total do Patrimônio Social   2.193.831,68  1.679.776,37

Total do Passivo + P.L   3.385.530,95  4.515.518,99

 Notas Explicativas 2016 2015
Recursos com Restrições
Assistência Social
 Convênio Municipal - Smads 8.3  426.446,66  441.201,52
 (-) Recursos Aplicados 8.2  (426.446,66)  (441.201,52)
Secretaria Municipal de
 Dir. Humanos e Cidadania
 (+) Recursos Rececebidos - Fumcad 8.3  243.926,30  8.919,25
 (-) Recursos Aplicados - Fumcad   (110.022,42)  (8.919,25)
Superávit/Défi cit da Atividade Social  133.903,88 -
Educação - SME
Secretaria Municipal de Educação - SME 8.3  1.187.333,22  576.801,43
(-) Recursos Aplicados - SME   (1.106.988,22)  (576.801,43)
Superávit/Défi cit da Atividade Educacional  80.345,00 -
Gratuidades
 (+) Trabalho Voluntário 8.5  17.582,00  6.968,00
 (+) Outras Gratuidades Recebidas   55.714,94  26.176,12
 (-) Recursos Aplicados   (73.296,94)  (33.144,12)
Superávit/Défi cit dos Recursos com Restrições  214.248,88 -
Recursos sem Restrições 8.4  1.034.580,82  1.200.495,53
 Parcerias Internacionais   862.843,29  913.955,56
 Doações de Associados   10.345,15  5.345,40
 Arca de Noé   -  100.000,00
 Doações Pessoas Jurídicas   115.800,00  80.137,62
 Doações Pessoas Físicas   45.592,38  101.056,95
Outras Despesas Ordinárias Vinculadas   (760.423,26)  (493.130,39)
 Despesas Gerais -Assist. Educ. Adm.   (588.288,01)  (400.717,93)
 Fumcad/Casa de Música   (45.698,08) -
 Depreciações e Amortizações 4.b  (121.770,34)  (87.784,39)
 Impostos taxas e Contribuições   (4.666,83)  (4.628,07)
Superávit/Défi cit Outras Rec. e Desp. Ordinárias   274.157,56  707.365,14
Receitas (Despesas) Financeiras
 Receita Financeira   7.774,96  10.105,56
 Descontos Obtidos   10.719,36  3.673,34
 Despesas Financeiras   (12.421,95)  (13.578,82)
Resultado Financeiro Líquido   6.072,37  200,08
Outras Receitas e Despesas
 Nota Fiscal Paulista 3.d  19.568,19  41.325,44
 Outras Receitas   8,31 -
 Outras Despesas   -  (8.704,84)
Outras Receitas   19.576,50  32.620,60
Superávit do Período 7.  514.055,31  740.185,82

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Método Indireto  2016  2015
Superávit do Período  514.055,31  740.185,82
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas
Depreciações e amortizações  121.770,34  87.784,39
Resultado na Alienação de Imobilizado  -  8.704,84
Défi cit/Superávit Líquido Ajustado  635.825,65  836.675,05
Variações nos ativos circulantes
 Parceria com entidades governamentais  1.047.208,06  (674.869,72)
 Adto. a funcionários  (31.713,52)  (32.042,17)
 Adto. fornecedores  (7.207,34)  -
 Despesas antecipadas  763,86  (566,84)
 Depósito Judicial  3.714,55  -
 Realizável a Longo Prazo  545.057,30 -
Variações nos passivos circulantes
 Obrigações fi scais  (2.016,17)  1.416,27
 Subvenções a realizar  (1.119.144,65)  773.083,59
 Obrigações sociais  (15.985,24)  8.580,73
 Obrigações trabalhistas  38.603,03  33.539,49
 Contas a pagar  298,49  (35.872,36)
 Exigível a Longo Prazo  (545.798,81) -
(1) Caixa líquido das atividades operacionais  549.605,21  909.944,04
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Assistência Social  (360.307,43)  (659.394,67)
Educação  (11.210,13)  (85.620,55)
Fumcad  (133.903,88)  -
(2) Caixa líquido aplicado das
 atividades de investimentos  (505.421,44)  (745.015,22)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Veículo  -  (11.543,56)
  -  -
(3) Caixa líquido aplicado das
 atividades de investimentos  -  (11.543,56)
(1+2+3) Aumento (Redução) de
 caixa e equivalentes de caixa  44.183,77  153.385,26
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  268.550,44  115.165,18
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício  312.734,21  268.550,44
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa  44.183,77  153.385,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos
nos Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

 2016 2015 N.Explc. (2 f.)
ORIGENS
Das Operações
 Superávit do Período 514.055,31  740.185,82
 (+) Ajuste de Depreciações  121.770,34  87.784,39
 (+) Resultado Alienação Imobilizado  -  8.704,84

  635.825,65  836.675,05
Outras
 Exigível a longo prazo  -  1.566.138,65
 Aumento Realizável a Longo Prazo  545.057,30  -

Total das Origens  1.180.882,95  2.402.813,70
Aplicação dos Recursos
 Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado  505.421,44  745.015,22
 Redução do Exigível  545.798,81  -
 Realizável a Longo Prazo  -  1.577.682,21
Aumento do Capital Circulante  129.662,70  80.116,27

Total das Aplicações  1.180.882,95  2.402.813,70  -
Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido)
  Balanço  Variação
 Período Período
C.C.L Anterior atual Monetária Percentual
Ativo Circulante  1.388.162,61  419.580,77  (968.581,84)  (69,77)
Passivo Circulante  1.257.318,90  159.074,36  (1.098.244,54)  (87,35)
Capital Circulante Líquido  130.843,71  260.506,41  129.662,70  99,10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Superávit/
 Patrimônio  Défi cit do 
 Social Exercício Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  738.742,34  200.848,21  939.590,55
Superávit do Período Anterior
 Incorporado ao Patrimônio  200.848,21  (200.848,21)  -
Superávit do Período -  740.185,82  740.185,82
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  939.590,55  740.185,82  1.679.776,37
Superávit do Período Anterior
 Incorporado ao Patrimônio  740.185,82  (740.185,82) -
Superávit do Período -  514.055,31  514.055,31
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  1.679.776,37  514.055,31  2.193.831,68

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em reais)

Associação Casa dos Curumins
CNPJ. 07.883.701/0001-65

1. Contexto Operacional: Constituída em 23 de janeiro de 2006, a Associação Casa dos 
Curumins é uma associação civil de direito privado, sem fi ns lucrativos e duração por tem-
po indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo De-
creto 8.242 de 23 de maio de 2014, a Associação obedece ao Princípio da Universalidade 
do Atendimento, e tem como objetivo principal o desenvolvimento integral de crianças, 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo, em função de-
las, também suas famílias e a comunidade, sem distinção de raça, cor, credo religioso ou 
político, profi ssão, nacionalidade ou sexo, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação 
aplicável. A Instituição no atendimento aos seus objetivos estatutários tem como atividade 
preponderante a Assistência Social e presta estes serviços de forma gratuita, continuada e 
planejada para os usuários que dela necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com 
a Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009 e posteriores alterações. Os valores e as apli-
cações em assistência social estão registrados por seu valor original e de acordo com a sua 
competência conforme demonstrado na Nota 8. O atendimento aos seus objetivos se dá 
mediante Programas e Projetos de Assistência Social, Educação, Esporte, Meio Ambiente 
e Cultura defi nidos pela Diretoria.  A Associação Casa dos Curumins, por ser entidade de 

acordo com o Art. 14 do Código Tributário Nacional e Pareceres Normativos, a entida-
de: I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus recursos na manu-
tenção de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração de suas receitas e des-
pesas em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, capazes de assegurar sua 
exatidão. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: a) Declaração de Con-
formidade: as demonstrações fi nanceiras da organização para os exercícios fi ndos em 31 
de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem fi nalidade de lu-
cros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, (NBC) TG 1000 - 
CTG 1000 - adoção plena, suas interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, em espe-
cial à ITG-2002 (R1) (Resolução CFC 1409/2012) que estabelece critérios e procedimen-
tos específi cos de avaliação, de registro das transações e variações patrimoniais, de estru-
turação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em 
notas explicativas das entidades sem fi nalidade de lucros seguindo as práticas contábeis 
descritas na Nota 3. b) Autorização das demonstrações Contábeis: as demonstra-
ções fi nanceiras inerentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 estão 
sendo apresentadas em Reais (R$) e foram autorizadas pela administração no dia 19 de 
abril de 2017. c) Formalidade da Escrituração Contábil: a Resolução CFC nº 1.330/11 
(NBC ITG 2000). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e 
fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o nú-
mero de identifi cação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem 
externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a 
prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicati-
vas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Livro Diário” da 
Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A do-
cumentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, re-
gistros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação 
contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, defi ni-
das na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade man-
ter em boa ordem a documentação contábil. d) Estimativas Contábeis: na elaboração 
das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ati-
vos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da entidade incluem, por-
tanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e outras simila-
res. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. e) Prazos: 
os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são 
classifi cados como circulante. f) Em dezembro de 2011 foi publicada a Portaria 353 do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que estabelece em seu Artigo 12 
que as entidades com atuação preponderante em Assistência Social devem incluir em suas 

3. Su-
mário das Principais Práticas Contábeis: Em consonância com a NBC ITG 2002 (R1), 
os registros contábeis das receitas e despesas são reconhecidas mensalmente respeitan-
do o regime de competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas no resulta-
do no período em que elas ocorrem, simultaneamente quando se relacionarem, indepen-
dente do efetivo recebimento ou pagamento. a) Caixa e equivalentes de caixa: as apli-
cações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias 
são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimento 
superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a cur-
to prazo. b) Parceria com entidades governamentais - Subvenções: São provenien-
tes de convênios fi rmados com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 

SMADS, Secretaria Municipal da Educação - SME e Secretaria Municipal de Di-
reitos Humanos e Cidadania (FUMCAD), e tem como objetivo principal operacionalizar 
projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o 
fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, fi cando também toda documenta-
ção a disposição para qualquer fi scalização. c) As doações e contribuições espontâ-
neas são registradas quando recebidas, sendo que quando destinadas ao custeio são con-
tabilizadas como receita. (d) Programa Nota Fiscal Paulista - Os valores recebidos em 
2016 e 2015 foram de R$ 19.568,19 e  41.325,44 respectivamente, aplicados para comple-
mentar as atividades desenvolvidas e em custos operacionais da área. (e) A Entidade para 
a contabilização de suas subvenções governamentais, atendeu a NBCT TG 07 (R1) que em 
seu texto item 12 relata que uma subvenção governamental deve ser reconhecida como re-
ceita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em 
base sistemática. 4. Ativo Não Circulante: Imobilizado: (a) É registrado ao custo de 
aquisição. A Entidade contabilizou as depreciações do ativo imobilizado calculando-as pelo 
método linear mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil eco-
nômica do bem. Os ativos são revistos anualmente para identifi car evidências de perdas 
não recuperáveis (impairment). Nos exercícios de 2016 e 2015 não foram apuradas perdas 
dessa natureza. (b) A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada 
ativo pelo método linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depre-
ciação são revisados anualmente e os efeitos de quaisquer mudanças nas estimativas são 
contabilizados prospectivamente.
    2016 2015
 Taxa   Depreciação Imobilizado Imobilizado
Assistência Social % Custo Acumulada  Líquido  Líquido
Prédios Assistência 4% 1.559.873,38 118.304,40 1.441.568,98 1.265.430,40
Móveis Utensílios 10% 204.635,20 63.116,78 141.518,42 91.020,60
Computadores 20% 94.776,18 51.697,25 43.078,93 21.322,26
Equipamentos 10% 18.920,00 3.043,88 15.876,12 11.318,04
Veículos 20% 116.707,00 116.707,00 - -
Máq. e Equipamentos 10% 15.806,11 4.289,96 11.516,15 13.096,43
Instalações 10% 86.486,00 20.439,23 66.046,77 57.066,06
Bens de Terceiros-
 Educação                
Móveis Utensílios 10% 68.650,09 7.980,39 60.669,70 60.415,42
Computadores 20% 19.763,79 4.678,25 15.085,54 17.739,44
Equip. Educacionais 10% 8.416,80 921,87 7.494,93 4.759,25

...continuação    2016 2015
 Taxa   Depreciação Imobilizado Imobilizado
 % Custo Acumulada  Líquido  Líquido
Bens de Terceiros-
 FUMCAD                   
Instrumentos Musicais 10% 128.428,88 9.157,46 119.271,42 -
Móveis Utensílios 10% 5.475,00 182,52 5.292,48 -
Outros Imobilizados 
Conv.10072009 10% 16.006,00 10.100,17 5.905,83 7.506,27
Conv.356/2009 20% 31.900,00 31.900,00 - -
Total  2.375.844,43 442.519,16 1.933.325,27 1.549.674,17
(c) Em 2015 foi adquirido o imóvel sito em Rua das Moréias, 444, Balneário São Francis-
co, onde a Associação desenvolve suas atividades com crianças, adolescentes e suas fa-
mílias, objetivando proporcionar condições adequadas para promover assistência social. 
Os recursos para aquisição deste imóvel vieram de parceria com entidades estrangeiras. 
5. Passivo Circulante e Não Circulante: As provisões são reconhecidas quando a En-
tidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de even-
tos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e uma estimativa confi ável do valor possa ser feita.
Obrigações Fiscais 49,13  2.065,30
Obrigações Sociais  2.489,43  18.474,67
Obrigações Trabalhistas  109.162,60  70.559,57
Contas a Pagar  35.013,40  34.714,91
Subvenções a Realizar
Fumcad  -  224.663,54
Assistência Social  -  328.002,02
Educação  -  575.591,07
Receitas Financeiras  12.359,80  3.247,82
Total  12.359,80  1.131.504,45
Total do Passivo Circulante  159.074,36  1.257.318,90
Passivo não Circulante
Parcerias com Entidades Governamentais  1.032.624,91  1.577.682,21
Financiamento Veículo - 1.321,76
(-) Juros a Apropriar - (580,25)
Total 1.032.624,91  1.578.423,72
6. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e 
compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit ou défi -
cit) ocorridos. 7. Do Resultado de Exercício - Item 15 ITG-2002 (R1): O valor do su-
perávit ou défi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que 
tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específi ca do Patrimônio 
Líquido. 8. Demonstração do Cumprimento da Aplicação e Atendimentos So-
ciais: As aplicações em gratuidades por meio dos Programas de Assistência Social fo-
ram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela 
Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, em consonância Resolução nº 109, de 11 de novem-
bro de 2009 que aprovou a Tipifi cação Nacional de Serviços Sócio assistenciais, dentro 
desses parâmetros os programas instituídos estão caracterizados como de Proteção So-
cial Básica. 
tifi cação de Entidade Benefi centes de Assistência Social, todos valores economizados 
com a renúncia fi scal foram aplicados integralmente nas ações sociais da organização. 
8.1. Contribuições Sociais – Isenção Lei 12.101/2009): Em atendimento art. 29 da 
Lei 12.101/2009, ao Decreto n.ºs 8.242/2014 e a norma contábil, ITG 2002 (R1), item 27, 
letra “c” são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, 
como se devido fosse, gozadas durante o exercício de 2016 e 2015.

Isenções Usufruídas
 Assist. Social Educação Total Total
Descrições 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Cota Patronal 64.531,89 24.389,61 149.319,34 52.120,99 213.851,23 76.510,60
Rat 6.453,19 2.438,96 14.931,93 5.212,10 21.385,12 7.651,06
Outras Entidades 14.519,68 5.487,66 33.596,85 11.727,22 48.116,53 17.214,88
Autônomos 493,33 3.630,13 - - 493,33 3.630,13
Total 85.998,09 35.946,36 197.848,12 69.060,31 283.846,21 105.006,67
8.2. Os custos da entidade em aplicações na Assistência Social e Educacional no ano de 
2016 e 2015 foram:
 2016  2015
Assistência Social  426.446,66 441.201,52
Educação 1.106.988,22 576.801,43
Verba de Implantação 80.345,00  -
FUMCAD 110.022,42  8.919,25
FUMCAD - Aplicação no Imobilizado 133.903,88 -
Projetos desenvolvidos: Centro para Crianças e Adolescentes: é um espaço de refe-
rencia para o desenvolvimento de ações socioeducativas com crianças e adolescentes, bus-
cando assegurar o fortalecimento de vínculos familiares e o convívio grupal, comunitário e 
social, através de atividades com crianças e adolescentes. Centro de Educação Infantil: 
Objetiva manter espaços coletivos privilegiados de vivência da infância, de modo a contribuir 
na construção da identidade social e cultural da criança, objetivando proporcionar condições 
adequadas para promover educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e la-
zer, com vistas à inserção, prevenção, promoção e proteção à infância. Cidadania através 
da arte musical – Formação de uma Banda de música: Objetiva a inclusão social de 
crianças e adolescentes em situação de risco social através da educação musical, assegu-
rando espaços de referência e de participação, de relações de afetividade, de respeito e de 
autoridade que garantam a ampliação de seu universo de trocas culturais, o acesso à novos 
conhecimentos e a experimentação da participação na vida pública. 8.3. Os recursos da En-
tidade são obtidos mediante doações e contribuições espontâneas de pessoas físicas e jurí-

Recursos Recebidos:
Parcerias com entidades governamentais  2016  2015
Assistência Social  426.446,66  441.201,52
Educação  1.187.333,22  576.801,43
FUMCAD  243.926,30  8.919,25
8.4. As doações e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, sendo que 
quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita.
ANO 2016 2015
Parcerias Entidades Estrangeiras 862.843,29 913.955,56
Doações de Associados  10.345,15 5.345,40
Doações de Pessoas Jurídicas 115.800,00 80.137,62
Doações de Pessoas Físicas 45.592,38 101.056,95
Arca de Noé  - 100.000,00
8.5. Gratuidades – Voluntários: A Casa dos Curumins contou com o apoio de voluntá-
rios, no decorrer do ano, cujos serviços prestados proporcionaram a redução de R$ 
17.582,00 (Dezessete mil quinhentos e oitenta e dois reais). Conforme estabelecido no 
item 19 ITG-2002 (R1), os custos da prestação de serviços foram reconhecidos pelo va-
lor justo, como se tivesse ocorrido o desembolso fi nanceiro. 9. Instrumentos Financei-
ros: (a) Identifi cação e valorização dos instrumentos fi nanceiros: A Entidade avaliou 
seus ativos e passivos em relação aos valores de mercado, por meio de informações dis-
poníveis e metodologias de avaliação estabelecidas pela administração. Os principais 
instrumentos fi nanceiros ativos e passivos da Entidade em 31 de dezembro de 2016 e de 
2015 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua avaliação: (b) Caixa e 
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Associação Filantrópica Assistencial

A  s  s  o  c  i  a  ç  ã  o
SRS. ASSOCIADOS E COLABORADORES: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A Diretoria permanece à disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

equivalentes de caixa, subvenções a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar 
Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.
Caixa   337,55  28,95
Bancos - Rec. sem Restrições   93.272,62  46.586,60
Bancos - Rec. com Restrições   219.124,04  221.934,89
Caixa e Equivalentes de Caixa  3.a  312.734,21  268.550,44
(c) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Entidade não possuía opera-
ções envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 10. Cobertura de Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2016, a cobertura de seguros é considerada sufi ciente pela ad-
ministração para cobrir eventuais sinistros. 11. Eventos Subsequentes: Não ocorre-
ram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de signifi ca-
tiva as demonstrações contábeis, bem como as operações da Entidade. 12. Recursos 
da Entidade: Todos os recursos obtidos pela entidade foram aplicados em suas fi na-
lidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas 
suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. São Paulo, 31 de Dezembro de 2016.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      14.566
Disponibilidades    7.498
Aplicações Interf. Liquidez       2.019

Aplicações no mercado aberto    2.019
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       3.116

Carteira Própria    2.935
Vinculados à Prestação de Garantias     181
Vinculados ao Banco Central   -
Outros Créditos        1.765

Carteira de Câmbio    133
Rendas a Receber     120
Negociação e Intermed. de Valores   22
Diversos    1.518
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (28)

Outros Valores e Bens           168
Despesas Antecipadas     168

PERMANENTE           995
Imobilizado de Uso           474

Outras Imobilizações de Uso    1.126
(Depreciações Acumuladas)     (652)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            521
Outros Ativos Intangíveis    629
(Amortização Acumulada)   (108)

TOTAL DO ATIVO      15.561

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      10.149
Relações Interdependências             42

Ordens de Pagamentos em Moedas    42
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      10.107

Carteira de Câmbio   3.118
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.227
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     5.760

PATRIMÔNIO LIQUIDO        5.412
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    46
Lucros ou Prejuízos Acumulados    -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           189

Receitas Operacionais     11.038
(Despesas Operacionais)     (10.698)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (80)
(Contribuição Social)  (71)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      15.561

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Março de 2017

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
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