
EXERCICIOS 2015 2016 2017
Caixa e Bancos 309.344,11 339.322,85 906.738,75
Aplicações Financeiras 9.172.338,13 10.322.170,69 11.135.295,31
Parcelas Escolares Receber 0,00 0,00 5.528.690,22
Provisões Devedores Incobraveis 0,00 0,00 -2.967.547,33
Outros Créditos a Receber 0,00 0,00 18.506,56
RECURSOS PROPRIOS 9.481.682,24 10.661.493,54 14.621.683,51

Caixa e Bancos 905.284,05 276.044,18 133.299,24
Aplicações Financeiras 786.993,83 1.441.114,82 1.730.531,81
RECURSOS PÚBLICOS 1.692.277,88 1.717.159,00 1.863.831,05

Contas a Receber de Alunos 3.858.946,57 4.693.795,61 0,00
Adiantamentos a Terceiros 20.145,31 10.525,21 166.377,94
Creditos de Funcionarios 120.517,85 154.912,81 518.537,82
Outros Creditos 39.696,50 33.282,59 0,00
Despesas Antecipadas 55.462,34 61.921,83 185.802,67
Depositos Judiciais 89.154,45 47.281,33 58.413,72
(-) Provisão Devedores Incobraveis -2.471.670,67 -2.378.592,24 0,00
CREDITOS  1.712.252,35 2.623.127,14 929.132,15

CIRCULANTE 12.886.212,47 15.001.779,68 17.414.646,71

Direito sobre Bens Imoveis 2.465.000,00 2.465.000,00 2.465.000,00
Imobilizado 73.864.062,97 73.851.182,43 73.958.057,10
Bens recebidos em Doação 0,00 203.607,37 215.115,76
Intagivel 174.773,37 174.773,37 175.629,26
(-) Perdas teste Impairment 0,00 0,00 0,00
(-)Depreciação -20.089.999,31 -22.467.656,43 -25.279.184,87
(-)Amortização -52.221,36 -81.581,64 -111.438,62
NÃO CIRCULANTE 56.361.615,67 54.145.325,10 51.423.178,63

TOTAL DO ATIVO 69.247.828,14 69.147.104,78 68.837.825,34
Contas de Compensação 7.484.495,00 8.564.800,00 0,00
TOTAL DO ATIVO 76.732.323,14 77.711.904,78 68.837.825,34

EXERCICIOS 2015 2016 2017
Obrigações Trabalhistas 734.281,12 806.410,60 854.997,82
Obrigações Fiscais e Sociais 471.002,21 532.529,26 705.909,45
Obrigações Diversas 1.205.199,09 331.749,93 382.159,90
Receitas Antecipadas 1.648.144,27 1.951.862,26 2.181.563,21
RECURSOS PROPRIOS 4.058.626,69 3.622.552,05 4.124.630,38

Convenios a Realizar 1.692.277,88 1.717.159,00 1.863.831,05
RECURSOS PÚBLICOS 1.692.277,88 1.692.277,88 1.717.159,00 1.717.159,00 1.863.831,05 1.863.831,05

CIRCULANTE 5.750.904,57 5.339.711,05 5.988.461,43

Provisão para Contigencias (Processo) 325.000,00 450.486,27 412.976,27
Provisão para Contigencias (Multa 50% FGTS) 0,00 0,00 5.640.258,29
NÃO CIRCULANTE 325.000,00 450.486,27 6.053.234,56

Patrimonio Social 65.544.513,63 63.171.923,57 63.153.300,25
Bens Recebidos em Doações a realizar 0,00 203.607,21 182.095,64
Ajustes de resultado de exercicios anteriores 0,00 0,00 0,00
Reservas das imunidades 0,00 0,00 10.341.520,26
Deficit do Exercicio -2.372.590,06 -18.623,32 -16.880.786,80
PATRIMONIO LIQUIDO 63.171.923,57 63.356.907,46 56.796.129,35

TOTAL DO PASSIVO 69.247.828,14 69.147.104,78 68.837.825,34
Contas de Compensação 7.484.495,00 8.564.800,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO 76.732.323,14 77.711.904,78 68.837.825,34
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Pe. Rafael de La Torre Vargas

ATIVO

PASSIVO

RG: 9.335.135

SIS - Sociedade Instrução e Socorros
CNPJ: 61.015.129/0001-68

Os membros do Conselho Fiscal do SIS - Sociedade Instrução e Socorro, no uso de suas  atribuições   legais  e

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CPF: 928.763.588-91

estatutárias,  reuniram-se nesta data  para examinar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial Social e as
demais Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2017. Compreendendo  a Matriz/Mantenedora

e as Filiais/Mantidas, devidamente auditado por auditores independentes inscritos no CRC e CFC. 
Aprovando e registrando em ATA; vem a público apresentá-las, opinando pela sua aprovação na Assembléia Geral Extraordinaria.

São Paulo - SP, 02 de abril de 2018

Pe. Pelayo Moreno Palácios

Para o periodo de 15 outubro 2017 a 15/10/2021

Pe. Bruno Henrique Silva Lima
RG: 40.107.713-5

CPF: 348.197.258-07

RG: 53.076.079-04
 CPF: 213.775.2-8-54

Para o periodo de 15 Outubro 2017 a 15/10/2021

Para periodo 15 outubro 2017 a 15/10/2021

BALANÇO PATRIMONIAL SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

O relatório da Diretoria, Relatorio das Atividades Sociais e as Notas Explicativas são parte integrantes das 
Demonstrações Contabeis



EXERCICIOS 2015 2016 2017
Receitas Educacionais 31.946.108,63 36.573.797,62 39.985.284,31
Receita N/ Faturada/Gratuidade Plan. Custo Lei 9.870/99 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas 551.375,24 874.403,53 691.601,67
Outras Receitas de Serviços Educacionais 1.854.951,54 2.010.033,83 0,00
Resultado Financeiro 393.789,50 556.376,18 0,00
Convenios - PMSP 5.730.077,98 5.228.470,95 6.320.380,17
Trabalho Voluntario Gratuito da Diretoria/Associados 480.000,00 528.000,00 1.500.000,00
(-) Descontos e Incondicionais e Conv Col Trab -1.391.463,63 -1.553.407,83 0,00
(-) Matriculas e parcelas anuais devolvidas -27.207,78 -30.585,49 0,00
(-) Descontos Concedidos -5.184.235,76 -6.492.689,44 -6.869.771,41
(-) COFINS 0,00 0,00 -1.428.049,75
(-) ISSQN 0,00 0,00 -2.380.082,92
Receitas Educacionais não Recebidas 2015/16/17 1.086.982,00 1.387.275,90 2.315.203,37
(-) Receitas Educacionais Não Recebidas 2015/16/17 -1.387.275,90 -2.315.203,37 -2.561.142,89
RECEITAS RECEBIDAS EDUCACIONAIS (+) GRATUIDADES 34.053.101,82 36.766.471,88 37.573.422,55
(-) Gratuidades Integral  Educação -2.759.927,60 -3.073.094,21 -3.716.843,26
(-) Gratuidades Integral Convenção Coletiva 0,00 0,00 -1.759.691,86
(-) Gratuidades Conforme Planilha de Custo Lei 9.870/99 0,00 0,00 0,00
(-) Gratuidades mão obra da diretoria e associados 0,00 0,00 -1.500.000,00
(-) CUSTO TOTAL DAS GRATUIDADES EDUCACIONAIS -2.759.927,60 -3.073.094,21 -6.976.535,12
RECEITAS RECEBIDAS EDUCACIONAIS(-)GRATUIDADES 31.293.174,22 33.693.377,67 30.596.887,43
Receitas da Educação a Receber 300.293,90 927.927,47 245.939,52
RECEITAS RECEBIDAS EDUCACIONAIS(-)GRATUIDADES 31.593.468,12 34.621.305,14 30.842.826,95
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS 0,00 0,00 0,00
RESULTADO EDUCACIONAL 31.593.468,12 34.621.305,14 30.842.826,95
CUSTOS/DESPESAS
Pessoal -16.861.718,28 -18.907.446,89 -23.769.495,18
Provisão Multa 50% FGTS 0,00 0,00 -5.230.202,80
Administrativas -6.496.408,68 -6.773.720,13 -9.850.155,20
Custos/Despesas -23.358.126,96 -25.681.167,02 -38.849.853,18
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI)
Pessoal -3.874.679,99 -3.886.787,12 5.228.470,95 -3.347.459,43 6.320.380,17
Administrativas -1.855.397,99 -1.341.683,83 -5.228.470,95 -2.972.920,74 -6.320.380,17
Provisão Multa 50% FGTS 0,00 0,00 0,00
CEI - Contra-Partida com Recursos Proprios -605.507,24 -1.201.702,29 0,00
Trabalho Voluntario Gratuito da Diretoria/Associados -480.000,00 -528.000,00 0,00
Custos/Despesas -6.815.585,22 -6.958.173,24 -6.320.380,17
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS -30.173.712,18 -32.639.340,26 -45.170.233,35
RESULTADO DA ATIVIDADE EDUCACIONAL 1.419.755,94 1.981.964,88 -14.327.406,40

Atividades Assistênciais 
Receitas
Convênio P.M.S.P 3.757.844,07 4.394.163,86 4.676.065,93
Doações/Eventos 3.672,36 0,00 0,00
Trabalho Voluntario Gratuito da Diretoria/Associados 96.000,00 211.200,00 0,00
Total 3.857.516,43 4.605.363,86 4.676.065,93
Custos/Despesas
Pessoal 1.873.520,61 1.702.991,63 4.394.163,86 -2.689.625,85 4.676.065,93
Administrativas 1.884.323,46 2.691.172,23 4.394.163,86 -1.986.440,08 -4.676.065,93
Resultado Financeiro 10.792,80 3.886,50 0,00
Contra Partida com Recursos Proprios 817.646,73 706.827,44 0,00
Trabalho Voluntario Gratuito da Diretoria/Associados 96.000,00 211.200,00 0,00
Total 4.682.283,60 5.316.077,80 -4.676.065,93
Resultado das Atividades Assistênciais -824.767,17 -710.713,94 0,00

Atividades  Institucionais
Receitas
Receitas de Alugueis 1.802.034,69 2.204.393,91 2.485.847,78
Outras Receitas 388.839,28 1.372.761,99 823.175,21
Receitas Financeiras 786.481,47 793.216,63 1.365.616,24
Despesas Financeiras 0,00 0,00 -149.325,72
Provisão 50% FGTS 0,00 0,00 -209.500,86
Manutençao dos Associados confome Estatuto 0,00 0,00 -1.387.170,05
Trabalho Voluntario 192.000,00 211.200,00 0,00

3.169.355,44 4.581.572,53 2.928.642,60
Despesas
Pessoal 1.415.874,10 1.414.194,49 -2.450.908,80
Administrativas 4.529.060,17 4.246.052,30 -3.031.114,20
Trabalho Voluntario Gratuito da Diretoria/Associados 192.000,00 211.200,00 0,00
Total 6.136.934,27 5.871.446,79 -5.482.023,00
Resultado com Atividade Institucionais -2.967.578,83 -1.289.874,26 -2.553.380,40
Déficit do Exercicio -2.372.590,06 -18.623,32 -16.880.786,80
A ser aplicado nos proximos exercicios 2.372.590,06 18.623,32 16.880.786,80 9

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 

Total

O relatório da Diretoria, Relatorio das Atividades Sociais e as Notas Explicativas são parte integrantes das 
Demonstrações Contabeis



EXERCICIOS 2015 2016 2017
Patrimônio Social Não Circulante 2.854.258,05 125.486,27 5.602.748,29
Patrimônio Social Circulante 2.236.574,93 0,00 0,00
Superávit Exercício 0,00 0,00 0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial 0,00 203.607,21 0,00
Depreciação 1.903.623,02 0,00 2.841.385,42
Reservas  Imuni COFINS / ISSQN e CP 0,00 0,00 10.341.520,26
Diminuição do Permanente 0,00 2.216.290,57 0,00
ORIGENS DOS RECURSOS 6.994.456,00 2.545.384,05 18.785.653,97

(-) Déficit do Exercício -2.372.590,06 -18.623,32 -16.880.786,80
(-) Imobilizado -4.621.865,94 0,00 -119.238,95
(-) Patrimônio  Social Circulante 0,00 -2.526.760,73 -1.764.116,65
(-) Patrimônio Social Não Circulante 0,00 0,00 0,00
(-) Transferência c.c.Caixa / Bancos Matriz 0,00 0,00 0,00
(-) Depreciação 0,00 0,00 0,00
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 -21.511,57
APLICAÇÃO DOS RECURSOS -6.994.456,00 -2.545.384,05 -18.785.653,97

P. S. C 2014 2015 Variaçoes 2016 Variações 2017 Variações
A/Circulante 13.836.145,46 12.886.212,47 949.932,99 15.001.779,68 -2.115.567,21 17.414.646,71 -2.412.867,03
P/Circulante -4.464.262,63 -5.750.904,57 1.286.641,94 -5.339.711,05 -411.193,52 -5.988.461,43 648.750,38
P. S. C 9.371.882,83 7.135.307,90 2.236.574,93 9.662.068,63 -2.526.760,73 11.426.185,28 -1.764.116,65

P.S.N.C 2014 2015 Variações 2016 Variações 2017 Variações
A N/Circulante 2.529.258,05 0,00 2.529.258,05 0,00 0,00 0,00 0,00
P N/Circulante 0,00 -325.000,00 325.000,00 -450.486,27 125.486,27 -6.053.234,56 5.602.748,29
P.S.N.C 2.529.258,05 -325.000,00 2.854.258,05 -450.486,27 125.486,27 -6.051.217,56 5.602.748,29

IMOBILIZAD 2014 2015 Variaçoes 2016 Variaçoes 2017 VARIAÇÕES
Imobilizado 71.881.970,40 76.503.836,34 -4.621.865,94 76.694.563,17 -190.726,83 76.813.802,12 -119.238,95
Depreciação -18.238.597,65 -20.142.220,67 1.903.623,02 -22.549.238,07 2.407.017,40 -25.390.623,49 2.841.385,42
TOTAL 53.643.372,75 56.361.615,67 -2.718.242,92 54.145.325,10 2.216.290,57 51.423.178,63 2.722.146,47

RUBRICAS Patrim Social Ajus/A.Pat Res/Sup Deficit Acum Res/Imunid TOTAIS
Saldo 2014 66.790.888,44 0,00 0,00 -1.246.374,81 0,00 65.544.513,63 65.544.513,63
Saldo 2015 65.544.513,63 0,00 0,00 -2.372.590,06 0,00 63.171.923,57 63.171.923,57
Saldo 2016 63.171.923,57 203.607,21 0,00 -18.623,32 0,00 63.356.907,46 63.356.907,46
Saldo 2017 63.356.907,46 -21.511,57 0,00 -16.880.786,80 10.341.520,26 56.796.129,35 56.796.129,35
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS 

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL NÃO CIRCULANTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO 

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO IMOBILIZADO 

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL CIRCULANTE 

O relatório da Diretoria, Relatorio das Atividades Sociais e as Notas Explicativas são parte integrantes das 
Demonstrações Contabeis



2015 2016 2017
-2.372.590,06 -18.623,32 -16.880.786,80
1.903.623,02 0,00 2.841.385,42

DÉFICIT OU SUPERÁVIT AJUSTADO DO EXERCICIO -468.967,04 -18.623,32 -14.039.401,38

1.834.851,74 1.712.252,35 2.623.127,14
-1.712.252,35 -2.623.127,14 -3.508.781,60

122.599,39 -910.874,79 -885.654,46

-4.464.262,63 -5.750.904,57 -5.339.711,05
5.750.904,57 5.339.711,05 5.988.461,43
1.286.641,94 -411.193,52 648.750,38

940.274,29 -1.340.691,63 -14.276.305,46

0,00 2.216.290,57 0,00
-4.621.865,94 0,00 -119.238,95

0,00 203.607,21 10.320.008,69
-4.621.865,94 2.419.897,78 10.200.769,74

325.000,00 450.486,27 6.053.234,56
(+) Ativo Não Circulante do Exercicio Anterior 2.529.258,05 0,00 0,00

0,00 -325.000,00 -450.486,27
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 2.854.258,05 125.486,27 5.602.748,29

-827.333,60 1.204.692,42 1.527.212,57

-12.001.293,72 -11.173.960,12 -12.378.652,54
11.173.960,12 12.378.652,54 13.905.865,11

-827.333,60 1.204.692,42 1.527.212,57

Resultado Abrangente 2017 -16.880.786,80
Ajustes Patrimonio Liquido 10.320.008,69
Resultado Abrangente -6.560.778,11
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2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Baixa do Ativo Imobilizado

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES ANO

(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado 
(-) Ajustes
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Disponibilidades Caixa/Bancos/Aplicações fim  Ano

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(=) SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES

4 - DAS DISPONIBILIDADES

Gilberto José de Andrade Filho
CRC-GO-CONTADOR- 006940/O-0-S-SP-PR-MG-TO

CPF: 007.324.606-97
Presidente
CPF: 086.999.018-79
RG: 16.378.886-8

(+) Depreciação do Exercício

(+) Ativo Circulante (-) Disponível do Exercício Anterior

(+) Passivo Não Circulante do Exercicio

Disponibilidades Caixa/Bancos/Aplicações inicio Ano

ACRÉSCIMO OU DÉCRESCIMO DO ATIVO CIRCULANTE

(-) Passivo Circulante do Exercício Anterior
(+) Passivo Circulante do Exercício
ACRÉSCIMO OU DÉCRESCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE

(-) Passivo Não Circulante do Exercicio Anterior

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS
Déficit / Superávit do Exercício

São Paulo, 02 de janeiro de 2018

Para o periodo de 15 outubro 2017 a 15/10/2021

(-) Ativo Circulante (-) Disponível do Exercício

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Pe. Claudio de Camargo

O relatório da Diretoria, Relatorio das Atividades Sociais e as Notas Explicativas são parte integrantes das 
Demonstrações Contabeis
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SIS – SOCIEDADE INSTRUÇÃO E SOCORROS 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS E 
FINANCEIRAS de 2017 

 
 
NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL 
 
 
A SIS – SOCIEDADE INSTRUÇÃO E SOCORROS é uma pessoa jurídica de direito 
privado, constituída como associação civil, de caráter educacional, cultural, de assistência 
social, sem finalidade econômica / lucrativa. Criada em 23 de agosto de 1921, por missionários 
agostinianos provindos da Espanha, que fundaram igrejas, colégios e obras de assistência social 
em São Paulo – SP, Campinas – SP, São José do Rio Preto – SP, Curitiba - PR e Rolândia – 
PR. Com duração por período de tempo indeterminado e com sede social no município de São 
Paulo – SP, à Rua Vergueiro nº 727 3ºAndar, Bairro, Liberdade, Cidade de São Paulo – CEP: 
01.504-001, Fone 11 – 2322-3321 e 11 – 3225 – 2222, E-mail: sis@sis.com.br, CNPJ: da 
Matriz/Mantenedora 61.015.129/0001-68. 
 
A SIS tem por objetivo promover a educação e a assistência social, promovendo obras de 
promoção humana, beneficentes, filantrópicas, sociais e assistenciais. 
 
No exercício de suas finalidades institucionais, a SIS não faz nenhuma discriminação de raça, 
sexo, idade, cor, credo religioso, político e condição social. 
 
A Entidade goza de imunidade tributária cuja manutenção depende de renovação do CEAS – 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido anteriormente pelo CNAS 
– Conselho Nacional de Assistência Social, e atualmente pelo MEC – Ministério da 
Educação. Sendo que o mesmo foi renovado pela Portaria do MEC nº 754 de 29 de 
novembro de 2016, publicado no DOU em 30/11/2016 para o período de 01/01/2010 a 
31/12/2014 em grau recursal, prestando conta do ano de 2006, 2007 e 2008. O processo de 
Renovação para o período de 2015, 2016 e 2017 foi registrado no MEC sob o nº 
23000.000226/2015-09 até o momento em analise, prestando conta dos anos de 2014. O 
Processo nº 23000.0462/2016-07 em analise prestou conta do ano de 2015 e o processo 
23000.49164-2017-97 de 19/12/207, prestou conta do não de 2016, para o período 2018, 
2019 e 2020. Prestaremos conta até 30 de abril de 2018 do ano de 2017.    
 
 

“Art. 24 §2º da Lei 12.101/2009 - A certificação da entidade permanecerá válida até a data 
da decisão sobre o requerimento de renovação e do recurso tempestivamente 
apresentado” 

 
A entidade ainda possui: 
 

1. Registro no CNAS Processo 61.469/66 em 24/02/1967; CNAS 
 

2. Processo 28996.024992/94-00 em 26/02/1996, de 01/01/97 a 31/12/98; CNAS 
 

3. Processo 44006.006398/97-64 em 26/02/1999, de 01/01/99 a 21/12/00; CNAS 
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4. 44006.00571/2000-14 em 01/01/2001 de 01/01/01 a 31/12/03; CNAS; 
 

5. 71010.002795/2003-71 em 18/12/2007 de 01/01/04 a 31/12/06; CNAS; 
 

6. 71010.004458/2006-61 em 23/01/2009 de 01/01/07 a 31/12/09; CNAS:ART 37, MP 
466/2008; 
 

7. 71000.104238/2009-06 em 11/02/2014 INDEFERIDO; MEC; 
 

8. EM 29/11/2016 de 01/01/2010 a 31/12/2014 – MEC. Deferido em fase reursal; 
 

9. 23000.000226/2015-09, em análise, 01/01/2015 a 31/12/2017; MEC 
 

10. Certificado de Credenciamento na Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social – SMADS: 26.473, valido até 30/06/2018; 
 

11. Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo – COMAS: 
Serviços Socioassistenciais: 1086, 1087, 1088, 1089, 1090/2013. Validade por prazo 
indeterminando; 
 

12. Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA/SP: 0165/94 validos até 17/11/2017; 
 

13. Certificado de Regularidade Cadastral CENTS válido até 04/05/2018; 
 

14. Utilidade Pública Municipal: 2015-0.306.130-9 válida até 20/01/2019; 
 

15. Utilidade Pública Estadual: 1476/2016; 
 

16. Cadastros Pró-Social dos Serviços Socioassistenciais 302, 303, 304, 305, 306, validos 
por tempo indeterminados; 
 

17. CRCE: 1890/2012; 
 

18. Certificado de Credenciamento Educacional SME/SP, válido até 31/08/2017. 
 
 
NOTA 02 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS. 

 
 
A- Demonstrações na Versão “Legislação Societária”: Elaboradas de acordo com os 

Princípios de Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade NBC – T - 10.19, 
revogada e substituída pela Resolução 1.409-12 do CFC – Conselho Federal de 
Contabilidade que aprovou a NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade - ITG – 
Interpretação Técnica Geral 2002 de 21 de setembro de 2012 e a 2002(R1) em 
21/08/2015 tendo também a ITG 2000, aprovada pela Resolução 1.330/11 de 18 de 
março de 2011, que fala em seu item 29 do uso das contas de compensação e ainda de 
conformidade com a legislação societária, Lei 6.404/76 alterada pela 11.638/07. 
Ajustando seu patrimônio ao valor presente e justo na data de 31/12/2017.  Estas 
demonstrações resultam da simples acumulação de valores nominais, em obediência às 
práticas contábeis e à Legislação específica. OBS: O artigo 3 da Lei 11.638/07 que 
alterou a Lei 6.404/76, foi observado, não adotando a contratação de auditoria com 
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inscrição na CVM, devido a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 12.101.09 prevê em seu 
capitulo IV, da Isenção, Seção I, inciso VIII que para as entidades filantrópicas e sem 
fins lucrativos a auditoria será feita por contador devidamente inscrito no CRC tendo 
empresa de auditoria também inscrita no CRC e que só será obrigada a se submeter a 
auditoria quando sua receita atingir o limite fixado pela Lei Complementar 123 de 14 
de dezembro de 2006 e suas atualizações; 
 

B- Esclarecemos que as Normas Brasileira e Internacionais de Contabilidade, 
normatizadas pelo CFC, e pelo Código Civil, Lei 10.406/2002, a Receita Federal em 
seu Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3000/99, estabelece que os livros 
Diário, Razão e Balancetes e Balanços devem demonstrar o saldo anterior, as entradas 
(Débitos) as saídas (Créditos) e o saldo final, ou seja, que os balanços, devem 
demonstrar evidenciar, a esquerda de quem os analisa, o saldo final do ano anterior, e a 
direita o saldo do ano que se finda, se comparativo a três anos como fazemos, da 
mesma forma, sempre da esquerda para a direta. A prática de evidenciar e dar 
publicidade a balanços com o saldo do ano que se finda a esquerda de quem os analisa e 
o saldo do ano anterior a direita, surgiu e vem se mantendo sem fundamentação teórica 
na Ciência da Contabilidade e nas Normas e Leis citadas acima. 
 

C- Optamos em apresentar: 
1. Parecer do Conselho Fiscal, como abertura do Balanço; 
2. O Ativo; 
3. O Passivo; 
4. A Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício; 
5. A Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos prevista na Lei 6.404/76 

foi apresentada opcionalmente sem demonstrar o saldo do disponível, apesar de que 
conforme foi instituído pelo CFC NBC T 3.6 e pela resolução CFC 686/1990 
revogada pela Resolução CFC 1.283/2010, ou seja, a DOAR era obrigatória até 
31/12/2007 demonstrando o saldo do disponível que faz parte do circulante e 
entendemos que essa forma de demostrar o saldo do disponível estava e está em 
desacordo com os princípios da ciência da contabilidade. A DOAR foi desobrigada, 
pela Lei 6.404/76, alterada que foi pela Lei 11.638/2007 em seu Artigo 176, inciso 
IV que também instituiu em seu lugar o Fluxo de Caixa, normatizado pela 
Resolução CFC 1.125/08 que aprova a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, este sim, demostrando o disponível como saldo do fluxo de caixa e para isto 
tem que retirar o disponível do Ativo Circulante, para mim em desacordo com a 
ciência da contabilidade; 

6. A Demonstração do Patrimônio Social Circulante; 
7. A Demonstração do Patrimônio Social Não Circulante; 
8. A Demonstração da Evolução do Ativo Imobilizado; 
9. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Social Liquido; 
10. A Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto, de acordo com a NBC T 

3.8; 
11. A Demonstração do Resultado Abrangente; 
12. O Parecer dos Auditores Independentes; 
13. A ata da assembleia geral que aprovou o balanço. 

 
D- Apesar da não obrigação da apresentação do DOAR. Do Circulante e Não Circulante, 

Da Evolução do Ativo Imobilizado, optamos em os apresentar pois facilita e muito a 
conferencia do Fluxo de Caixa que é obrigatório e do resultado abrangente não 
obrigatórios, pois, a nosso ver a apresentação dos mesmos dar maior transparecia as 
nossas demonstrações contábeis, pois sabe-se automaticamente de onde vieram os 



 
 

15 
As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Financeiras são partes integrantes das 

Demonstrações Contábeis   

valores do fluxo de caixa, para isto basta se analisar o balanço ativo e passivo e 
resultado que bate com o fluxo de caixa. 

 
E- Apresentação das Notas Explicativas: As notas explicativas às demonstrações 

contábeis estão apresentadas em Real, moeda institucional do Brasil e em R$ 0,00 
 
 

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. 
 

A- Disponível: Está representado pelos saldos de Caixa e Bancos, devidamente 
reconciliados com os extratos originais bancários; 

 
B- Despesas Antecipadas: Representam despesas com seguros, assinaturas de jornais e 

revistas, informativos técnicos e adiantamentos salariais, apropriadas mensalmente em 
despesas, de acordo com o princípio da competência; 

 
C- Créditos: Referem-se a parcelas escolares a serem recebidas, vendas do ativo 

imobilizado a prazo, aplicações financeiras registradas ao custo, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do Balanço devidamente reconciliado com os extratos 
originais bancários e de outras contas a receber; 
 

D- Imobilizado: O imobilizado está abaixo demonstrado e contabilizado pelo custo de 
aquisição e/ou construção, desde sua origem, menos a depreciação acumulada calculada 
de acordo a vida útil dos bens ajustados em conformidade com a Lei 6.404/76, alterada 
pela 11.638/07. A Entidade está providenciado um novo programa que calculara 
automaticamente o Deemd Cost e o Teste de Impairment a ser implantado até 2020.  
 

E- Ficou demonstrado que os cálculos de Impairment não evidenciou deterioração e assim, 
não foi feito alteração nos valores dos bens analisados. 
 

F- Ficou demonstrado que os cálculos do Deemd Cost ou Custo Atribuído não alcançou 
relevância que necessitasse de alterações contábeis nos bens analisados.   

 
E - 
 

IMOBILIZAD 2014 2015 Variaçoes 2016 Variaçoes 2017 VARIAÇÕES
Imobilizado 71.881.970,40 76.503.836,34 -4.621.865,94 76.694.563,17 -190.726,83 76.813.802,12 -119.238,95
Depreciação -18.238.597,65 -20.142.220,67 1.903.623,02 -22.549.238,07 2.407.017,40 -25.390.623,49 2.841.385,42
TOTAL 53.643.372,75 56.361.615,67 -2.718.242,92 54.145.325,10 2.216.290,57 51.423.178,63 2.722.146,47

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO IMOBILIZADO 

 
 
Débitos: 

 
1º-Fornecedores e Contas a Pagar: Representam despesas com compras, folha de 
pagamento, encargos sociais, tributos e contingências. Todos os valores são apropriados 
de acordo com o princípio da competência; 
 
2º-Provisão para Férias: Os valores relativos a férias devidas aos empregados e os 
respectivos encargos sociais estão provisionados proporcionalmente ao período 
aquisitivo; 
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3º-Provisão para Contingências: Está atualizada até a data do balanço pelo montante 
provável do risco de perda, observada a natureza de cada contingência, baseada nos 
processos pendentes na data do balanço e recomendado pelo advogado da entidade em 
carta apontado as possíveis perdas; 
 
4º-Receitas Antecipadas: Representam os valores recebidos no final dos anos 
2015/2016/2017 referentes às parcelas de matrículas de janeiro de cada ano; 
 

G- Reconhecimento das Receitas e Despesas: As receitas e as despesas são reconhecidas 
no momento do faturamento ou da data da emissão do documento de acordo com o 
Principio da Competência e de acordo com a NBC - T – 10.19, revogada e substituída 
pela Resolução 1.409-12 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a 
NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade - ITG – Interpretação Técnica Geral 2002 
de 21 de setembro de 2012, e a 2002 (R1) de 21/08/2015 ainda de conformidade com a 
legislação societária Lei 6.404/76, alterada pela 11.638/07, ou seja, as receitas são 
demonstradas com e sem as gratuidades. Tendo também a ITG 2000, aprovada pela 
Resolução 1.330/11 de 18 de março de 2011, que fala em seu item 29 de como se usar 
as contas de compensação e o que deve ser a escrituração contábil. 

 
H- Variações Monetárias: As Receitas Financeiras representam os juros e a Correção 

Monetária sobre as aplicações financeiras, mais os juros de mora por atraso de 
pagamentos e os descontos obtidos, menos as despesas financeiras que representam os 
juros de financiamentos e despesas bancárias sobre cobranças e manutenção de contas 
correntes, menos os encargos sobre as receitas financeiras e ainda os descontos e 
abatimentos condicionais a recebimentos antecipados. 

 
OBS: Os resultados das aplicações financeiras foram positivos, entretanto, se 
aplicarmos a inflação do período, o resultado cai em cerca de 50%, pois o IPCA de 
2017 foi cerca de 2,95 % ao ano, contra um rendimento de pouco mais de 6%, ou seja, 
teria que se reduzir a titulo recomposição da inflação o valor que se trata de correção do 
valor aplicado e não de receita. 
 
A Lei 9.430/96, se aplicada, corrigiria o Patrimônio Social transformando o Resultado 
Financeiro de receitas para despesas. Esta Lei não deve ser aplicada, pois o resultado 
contábil alcançado pode ser interpretado de direito apenas às instituições com finalidade 
econômico-lucrativa. Entretanto, fica evidenciado que a receita financeira não pode ser 
considerada para fins de cálculos tributários e ou de gratuidades, em sua totalidade, pois 
o total dos rendimentos não são receitas, sendo grande parte, apenas e unicamente, 
correções monetárias parciais das reservas financeiras existentes. 
A Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência emitiu parecer (Parecer/CJ nº 
1.633/99) reconhecendo a exclusão das receitas não operacionais da base de cálculo: 

 
“EMENTA – Direito Assistencial. Renovação do Certificado de 
entidade de Fins Filantrópicos. A entidade demonstrou aplicar em 
gastos com a assistência social o montante superior ao exigido pelo 
Decreto nº 752, de 1993, art. 2º, inc. IV, vigente à época. Parecer pelo 
conhecimento e provimento do recurso”. 
“9. [...]”  
“Como se pode apurar no quadro acima, o total de bolsas gratuitas distribuídas 
durante o ano perfaz um montante de [...] (excluídas receitas financeiras, receitas 
patrimoniais e gratuidades, consideradas receitas não operacionais)”.(Grifos 
nossos) 
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Depois de quase uma década de disputa com o fisco nos tribunais brasileiros, dezenas de 
companhias de capital aberto viram seus lucros melhorarem em 2006 quando puderam 
reverter as provisões que faziam frente ao questionamento judicial da ampliação da base de 
cálculo do PIS/COFINS com receitas financeiras feitas pela Lei nº 9.718/98.  
 

“O alargamento da base de cálculo da COFINS foi derrubado pelo pleno do 
Supremo em novembro de 2005. Na ocasião, os ministros julgaram 
inconstitucional o artigo 3º da Lei nº 9.718 , de 1998. A norma modificou o 
conceito de faturamento, que passou a abranger, além da venda de 
mercadorias e serviços, as receitas financeiras das empresas - 
equiparando o faturamento à receita bruta. A corte declarou 
inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS , pois a 
redação não estava em conformidade com o artigo 195 da Constituição 
Federal . Em 1998, com a edição da Emenda Constitucional nº 20, a 
receita bruta passou a ser aceita como base de cálculo das contribuições 
sociais. ” 

 
I- Receitas de Aluguéis: As receitas de aluguéis representam os valores de aluguéis de 

imóveis, sejam comerciais e ou residenciais, mais taxas cobradas de uso de quadras, 
piscinas e ginásios de esportes, mais taxas de uso de anfiteatro e de espaços colocados à 
disposição de alunos e pais e ainda funcionamento de cantinas/restaurantes (-) os custos 
das mercadorias vendidas. As despesas representam as taxas cobradas pelas 
imobiliárias, seguros e tributos sobre imóveis. 
 

A- Receitas de Doação e subvenções: As receitas com doações representam as doações 
recebidas de pessoas físicas identificadas ou não, e as pessoas  jurídicas 
obrigatoriamente identificadas, ambas sem condicionamento de aplicação, deixamos de 
registar as imunidades e isenções e subvenções, federais, municipais e ou estaduais que 
não foram em moeda, em receitas, registrando a COTA PATRONAL em custos e 
despesas a credito de reservas das imunidades, pois em 02 de março de 2017 o STF 
julgou o Recurso Extraordinário 566.622 e a ADI 2.028-5/99, deferindo a mesma 
considerado que Lei Ordinária é imprestável para alterar o artigo 195, §7º da 
Constituição Federal ficando em vigor os artigos 9º a 14 do Código Tributário 
Nacional, ficando ainda a Lei 12.101/09 e a ADI 4891/2013 a serem julgadas, mas 
desde já condenadas pela decisão de que Lei Ordinária é imprestável para alterar o 
artigo 195, §7º da Constituição Federal ficando validos os artigos 9º a 14 do Código 
Tributário Nacional, sendo que as imunidades da COFINS e do ISSQN foram 
contabilizadas em reservas das imunidades no patrimônio líquido a debito das contas 
redutoras das receitas inerentes sobre as quais a COFINS e ISSQN são calculadas. A 
ITG 2002 (R1) de 21/08/2015, no item Reconhecimento, número 9 A e 9 B, estabelece 
que as imunidades tributarias não se enquadram no conceito de subvenções previsto na 
NBC TG 07, portanto não devem ser reconhecidas como receita no resultado, entretanto 
um dos princípios da ciência da contabilidade é que todos os fatos e atos contábeis, 
administrativos e financeiros devem ser escriturados na contabilidade, portanto e 
segundo o Parecer de Orientação nº 37, de 22 de setembro de 2011, fizemos os registros 
contábeis compatíveis com os princípios da ciência da contabilidade; 
 

B- Já os convênios municipais que envolveram recebimento de moeda corrente, para 
aplicação condicionada em projetos aprovados pela entidade e pelo Município, foram 
registrados em receitas e em despesas, sendo que a parte dos custos financiados com 
recursos da entidade ficaram evidenciados no balanço.  
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C- Deixamos observado que parte dos teóricos da contabilidade defendem que os 
convênios condicionados aplicação dos recursos de forma direcionada deveria apenas 
ser registrados no ativo e passivo, exemplo:  
 

1. Recebimento do dinheiro debito banco credito passivo convenio tal........... 
 

2. Aplica se o dinheiro a debito do passivo e credito do banco que o recurso foi 
recebido. 

 
3. Faz se a prestação de contas ao investidor que seria um municio, pois é ele 

município ou investidor que de fato está a fazer a obra de assistência social. 
 

4. Destacando apenas a parte custeada pela entidade intermediaria e que se 
comprometeu a administrar a obra.   

 
 

“RECEPÇÃO DOS CONCEITOS DE REPRESENTAÇAO 
VERDADEIRA E APROPRIADA (TRUE AND FAIR VIEW) E DA 
PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA NO 
ORDENAMENTO CONTÁBIL BRASILEIRO”    

 
 

J- SEGUROS: A Entidade possui cobertura de seguros para seus bens e de 
responsabilidade civil.  
 

K- GRATUIDADES: 
 

Para atender aos seus objetivos sociais, a Entidade realiza serviços gratuitos de educação e 
de assistência social educacional a seus alunos e suas famílias, suportando estes, 
substancialmente, com base nas receitas de vendas de serviços educacionais e de receitas de 
aluguéis de seus bens, de doações de pessoas físicas e jurídicas em espécie e em serviços e 
ainda de receitas de suas aplicações financeiras. 

 
L- Interpretando a NBC T - 10 – 19, revogada e substituída pela Resolução 1.409-2012 do 

CFC – Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a NBC – Normas Brasileiras de 
Contabilidade - ITG – Interpretação Técnica Geral 2002 de 21 de setembro de 2012, 
acrescentada pela 2002 (R1) de 21/08/2015 e ainda de conformidade com a legislação 
societária Lei 6.404/76, alterada pela 11.638/07 que determina sejam as receitas 
demonstradas “com e sem as gratuidades”, procedemos à contabilização das 
gratuidades (educacional) da seguinte forma: 
 

a- Fatura-se contra o aluno ou o cliente o valor aprovado e contratado com base na 
planilha de custos que é determinado pelo Decreto 3.274/99 que regulamentou 
a Lei 9.870/99 em obediência ao Decreto 7.237/10, que regulamentou a Lei 
12.101/09 que alterou a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social nº 
8.742/93; a débito de contas a receber de ‘ALUNOS’ ou ‘CLIENTES’, a 
crédito de ‘RECEITAS’; 
 

b- As gratuidades ou descontos incondicionais concedidos sobre o faturamento são 
debitados à conta redutora da receita ‘GRATUIDADES INTEGRAIS E OU 
PARCIAIS’, a crédito de contas a receber de ‘ALUNOS’ ou ‘CLIENTES’ de 
acordo com a NBC T 10.19 agora ITG 2002/2012; 
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c- Apuram-se os custos das gratuidades através das planilhas extra-contábeis, 

conforme o modelo instituído pelo Decreto 3.274/99, que regulamentou a Lei 
9.870/99, seguindo a determinação da Lei 8.742/93 alterada pela Lei 12.101/09 
e seu Decreto regulamentador 7.237/10, comparando-os com o valor faturado 
acima citado. A diferença é o custo não faturado das gratuidades que é debitado 
na conta redutora da receita ‘GRATUIDADE NÃO FATURADA’ a crédito das 
receitas. Em outras palavras, a gratuidade não faturada é o ajuste entre o valor 
faturado de gratuidades e o custo real destas. OBS: O FATO NÃO EXISTIU JÁ 
QUE OS CUSTOS APURADOS FORAM SEMELHANTES AOS VALORES 
PRATICADOS; 

 
d- Obedecendo o que diz a NBC T 10. 19 agora ITG 2002/2012 e 2002 (R1), 

valoramos o trabalho da diretoria formado por associados que trabalham 
gratuitamente, assim como o trabalho gratuito voluntario dos outros associados a 
debito de assistência social educacional ou conveniadas a credito de receitas de 
doações de pessoas físicas voluntarias conforme item 19 do 
RECONHECIMENTO da ITG 2002 (R1).  

 
e- Os descontos condicionais concedidos são debitados às contas redutoras das 

receitas a crédito das contas a receber de ‘ALUNOS ou CLIENTES; 
 
f- A Resolução 1.283/2010, revogou a NBC T 3, 4, 6 que determinava em seu item 

3.3.2.2, que a compensação de receitas com custos e despesas é vedada; e 
aprovou a Resolução 1.374/2011 que trata da nova visão da estrutura conceitual 
para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro e por isso, “não 
usou-se creditar as gratuidades apuradas, diretamente nas contas de despesas e 
de custos que as originaram”, pois entendemos que se assim procedêssemos, 
além de ferir a norma acima citada, perder-se-ia o histórico das contas de 
despesas e de custos, que não seriam evidenciadas, e,  além disso, não se 
seguiria o que foi determinado na NBC T 10 19, agora ITG – 2002/2012 e 2002 
(R1)  ou seja, que as receitas sejam apresentadas “com e sem gratuidades”. 

 
E a prática da Entidade aplicar todos os seus recursos na concessão de gratuidades 
educacionais e de assistência social Educacionais de forma geral. 
 
A Portaria nº 15 de 11 de agosto de 2017 do MEC, veio esclarecer e regulamentar como 
se transformar a assistência social educacional em uniformes, alimentação, material 
didático, transportes, à saúde e complementação pedagógica aos alunos e suas famílias 
em quantidade de bolsas previsto na Lei 8.742/93 alterada pela Lei 12.101/2009.   
 
Não há registro de receitas com assistência social, já que não se cobra absolutamente 
nada daqueles que são assistidos e o são com os recursos próprios da entidade, as 
receitas provenientes dos convênios Municipais existentes. 
 
A quantidade dos serviços educacionais e de assistência sociais educacionais gratuitos 
fornecidos pela Entidade pode ser resumida como se segue. 
 
OBS: CNPJ: 61.015.129/0019-97, CESA O Centro Educacional Santo Agostinho mante 
todos seus alunos totalmente gratuitos, portanto todas as suas despesas e custos são 
contabilizado como gratuidades educacionais. 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES SOCIAIS 2017 
  
 
A Sociedade Instrução e Socorros presta serviços na Educação Básica na 
Assistência Social, com atuação preponderante em Educação. 
 
Educação: 
 

As unidades educacionais mantidas pela S.I.S. são inspiradas nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho, de acordo com o que estabelece a Lei 9.394/1996 que 
dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e em consonância com as 
diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação – PNE.  

O Colégio Santo Agostinho e o Colégio Agostiniano São José oferecem 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e o Centro Educacional Santo 
Agostinho, Educação Infantil. De caráter particular, nestas unidades são concedidas 
bolsas de estudo para alunos em situação de vulnerabilidade social, de acordo com 
os critérios definidos pela Lei 12.101/2009;  

 
Os Centros de Educação Infantil – CEIs Padre Mariano e Santa Rita de 

Cássia oferecem educação infantil em período integral, de forma totalmente gratuita. 
Estas unidades possuem parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
recebendo recursos públicos. A entidade oferece contrapartida financeira na 
manutenção destas unidades.  

 
 
 
 

  CSA CASJ CESA 
Sta. 
Rita 

Pe. 
Mariano total  Obs.  

Matriculados 747 1702 330 637 253 3669  A+B+C+D+E 
Bolsas Lei 
12.101/2009 - A 24 73 198  0 0 295   
Bolsas 100% 
Período integral - B 0 0 132  0 0 185 (132x1,4) 
Bolsas Convenção 
Coletiva – C 40 72 0  0 0 112   
Bolsas Convênios 
com PMSP – CEIs 
– D 0 0 0 637 253 890   
Pagantes – E 683 1557 0 0 0 2240   

 
Gratuidade CEBAS:  

Pagantes: 2240 
Total de bolsas Lei 12.101/2009: 480 
Regra para alcance da proporção 1/5: Nº pagantes < 2826*,  
Anexo VIII - A Portaria Normativa MEC 15/2017 
*cálculo para verificação do atendimento à proporção mínima de bolsas de estudos 
anexo. 

 
De acordo com a regra para cálculo do alcance da proporção 1/5 da Portaria 
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Normativa 15/2017 do MEC, o número máximo de pagantes para 480 
bolsistas CEBAS seria 2.826. A entidade possuía em 2017 2.240 pagantes. 
Pelo nosso cálculo, para atingir a proporção de 1 bolsista de 100% para 
cada 5 pagantes, com 2.240 pagantes, seria necessária a concessão de 448 
bolsas integrais (Lei 12.101/2009). A entidade concedeu 480 bolsas, sendo 
24 de 100% no Colégio Santo Agostinho, 73 de 100% no Colégio 
Agostiniano São José e no Centro Educacional Santo Agostinho 198 bolsas 
de 100% e 132 de 100% para período integral, contabilizando 185, de 
acordo com a equivalência expressa no art.13, §4º, II da Lei 12.101/2009. 
Portanto, em 2017 foram oferecidas 32 bolsas de 100% a mais que o mínimo 
exigido.  

 
Assistência Social 
 
Embora atue de forma preponderante na Educação, a SIS como representação 

civil da Ordem de Santo Agostinho no Brasil também presta serviço na área da 
Assistência Social, cumprindo sua missão quando atua na Promoção Humana.  

Os serviços socioassistenciais são conveniados com a Prefeitura de São 
Paulo, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - 
SMADS e recebem recursos públicos para sua manutenção, além da contrapartida 
financeira oferecida pela entidade.  Desenvolvem ações de proteção social básica, de 
forma permanente, planejada, continuada e gratuita em consonância com a Lei 
Orgânica da Assistência Social - LOAS e Política Nacional da Assistência Social - 
PNAS.  

 
Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV na 

modalidade Centro para Crianças e Adolescentes – CCAs Padre Mariano, Pingo 
D´Alegria, Amigos de Agostinho e Dona Chantal atendem crianças e adolescentes 
de 6 a 14 anos e onze meses no período de contra turno escolar, proporcionando o 
desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecendo aquisições para a 
conquista da autonomia, protagonismo e cidadania, mediante o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários.  

 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV na 

modalidade Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo – CEDESP Dona 
Chantal atende pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social de 15 a 59 
anos. Desenvolve ações socioeducativas para jovens e adultos, propiciando o 
desenvolvimento da autonomia, do protagonismo social e da formação cidadã e ainda 
contribui para o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como um 
direito de cidadania. 
 

Serviços socioassistenciais  Núcleo 
nº.  
Atendidos/mês 

Tipificação: Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos - SCFV 
Modalidade: Centros para Crianças e 
Adolescentes - CCAs                                                                            

Pingo D´Alegria 270 
Amigos de 
Agostinho  120 

Chantal  330 

Pe. Mariano 180 
Subtotal 900 

Tipificação: : Serviço de Convivência e Chantal 280 
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Fortalecimento de vínculos - SCFV 
Modalidade: Centro de Desenvolvimento 
Social e Produtivo para adolescentes, jovens e 
adultos – CEDESP.  Subtotal 280 
 
Títulos e certificações: 
Certificado de Credenciamento na Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social - SMADS: 26.473 válido até 30/06/2018. 
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS: 
Serviços: 1086, 1087,1088,1089,1090/2013. Validade por prazo indeterminado.  
Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA/SP: 0165/94 válido até 17/11/2020. 
Utilidade Pública Municipal: 2015-0.306.130-9 válida até 20/01/2019 
Utilidade Pública Estadual: 1361/2017  
CRCE: 1890/2012 
Certificado de Credenciamento Educacional SME/SP válido até 19/08/2020. 
CEBAS:  
Portaria 754 de 29/11/2016 – Deferimento de Renovação em grau recursal, pelo 
período 01/01/2010 a 31/12/2014. 
Processo de Renovação: 23000.000226/2015-09, em análise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CSA CASJ CESA 
Sta. 
Rita 

Pe. 
Mariano total  Obs.  

Matriculados 747 1702 330 637 253 3669 

890 dos CEIs conveniados + 
295 bolsistas Lei 12.101/2009  + 
132 alunos com bolsa de 
período integral +  112 bolsistas 
de Convenção Coletiva + 2.240 
Pagantes 

Bolsas Lei 12.101/2009 24 73 198   0 295   
Bolsas 100% Período integral 0 0 132   0 185 (132x1,4) 
Bolsas Convenção Coletiva 40 72 0   0 112   
Bolsas Convênios com PMSP - CEIs 0 0 0 637 253 890   
Pagantes 683 1557 0 0 0 2240   

 Pagantes: 2240 
 Total de bolsas Lei 12.101/2009: 480 

 Regra para alcance da proporção 1/5: Nº pagantes < 
2826* 
 

 De acordo com a regra para cálculo do alcance da proporção 1/5 da Portaria 
Normativa 15/2017 do MEC, o número máximo de pagantes para 480 
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bolsistas CEBAS seria 2.826. A entidade possuía em 2017, 2.240 pagantes. 
Nosso cálculo: Para atingir a proporção de 1 bolsista de 100% para cada 5 
alunos pagantes, para 2.240 pagantes, seria necessária a concessão de 448 
bolsas integrais (Lei 12.101/2009). A entidade concedeu gratuidade de 480 
bolsas, sendo 24 de 100% no Colégio Santo Agostinho, 73 de 100% no 
Colégio Agostiniano São José e no Centro Educacional Santo Agostinho 198 
bolsas de 100% e 132 de 100% para período integral, contabilizando 185, de 
acordo com a equivalência expressa no art.13, §4º, II da Lei 12.101/2009. 
Portanto, em 2017 foram oferecidas 32 bolsas de 100% a mais que o 
mínimo exigido.  
 

PORTARIA NORMATIVA 15/2017 
 

 

 

 
Variáveis utilizadas   

  
  

 

Número de alunos pagantes = total de alunos matriculados, excluindo-se 
os alunos inadimplentes (Artigo 13-C - § 2) e os bolsistas integrais que 
recebam bolsa integral mas não atendam a Lei 12101/2009, Art. 14, § 1º.  

2240 <2826* 
 
  

 

Número de alunos com bolsa integral, que estejam de acordo com a Lei 
12101/2009, Art. 14, § 1º e que tenham deficiência declarada no Censo 
da Educação Básica.  

0 
  

  

 

Número de alunos com bolsa integral, que estejam de acordo com a Lei 
12101/2009, Art. 14, § 1º e matriculado na educação básica em tempo 
integral.  

132 
  

  

 

Número de alunos com bolsa integral que estejam de acordo com a Lei 
12101/2009, Art. 14, § 1º, e que não possuem deficiência declarada no 
Censo de Educação Básica e que não estejam matriculados na Educação 
Básica em tempo integral. 

295 
  

  

 

Número de alunos com bolsa integral, que estejam de acordo com a Lei 
12101/2009, Art. 14, § 1º. 

427 
  

  

 

Número de alunos com bolsa parcial de 50% e que estejam de acordo 
com a Lei 12101/2009, Art. 14, § 2º.  

0 
  

  

 

Bolsas integrais equivalentes a benefícios complementares, calculado 
segundo fórmula auxiliar. 

0 
     

  

A)     Regra para alcance da proporção 1/9. 

 

  
     
 B)      Regra para alcance da proporção 1/5.   
 



 
 

24 
As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Financeiras são partes integrantes das 

Demonstrações Contábeis   

 
  

 

  
 C)      Regra para cálculo do limite de benefícios complementares convertidos em 

bolsas de estudo integrais.   
  

  
 

  
 

B) Regra para alcance da proporção 1/5 
 N<6x295+7x0+8x132+2,5x0+5x0 
 N<6x295+8x132 
 N< 1770+1056 
 N< 2826* 

  
 

L – IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  
 

O custo da Imunidade da Cota Patronal da Previdência Social usufruída pela Entidade no ano 
de 2017 mais foi de: 

 

CNPJ COTA PATRONAL SAT TERCEIROS COFINS CSLL TOTAL 

61.015.129/0001-68 6.533.387,59 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 6.533.387,59 
 
 

NOTA 04 - EVENTOS SUBSEQUENTES – Mudanças na Legislação Tributária. 
 
D- A Lei 9.532/97 motivou a ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.802-3/98 

direcionada a seu parágrafo 001 e à alínea F, do parágrafo 002, ambos do artigo 012 e 
do artigo 013, caput e do artigo 014, deferida em 27/08/98 pelo STF – Supremo 
Tribunal Federal, gerando contingência devido à dificuldade de reconhecimento da 
mesma pelos Bancos que insistem em reter tributos sobre o resultado das aplicações 
Financieras e órgãos fiscalizadores do Governo e é registrada contabilmente com os 
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, IOF – Imposto Sobre Operações 
Financeiras e transações financeiras da Instituição em contas a receber e após a 
cobrança e o não recebimento é contabilizado em despesas tributárias / fiscais; 

 
E- A Lei 9.732/98 alterou a Lei 8.212/91 que é regulamentada pelo Decreto 3.048/99. A 

Ordem de Serviço nº 210/99, revogada e substituída pela IN – Instrução Normativa 
66/02, alterada pela 100/03 e 03/05 do INSS – Instituto do Seguro Social, motivou a 
ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.028-5/99 complementada pela 
2.228-8/00, direcionada ao artigo 1º, na parte em que alterou a redação do artigo 55 
inciso III, da lei nº 8.212/91 e acrescentou-lhe os parágrafos 3º, 4º e 5º, bem como os 
artigos 4º, 5º e 7º. Deferida em 14/07/1999 e confirmada em Novembro/99 pelo STF – 
Supremo Tribunal Federal, gerando a contingência e o não recolhimento da CP - Cota 
Patronal do INSS, da CSSL – Contribuição Social Sobre o Lucro e da COFINS – 
Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social, contabilizadas como 
contingências a partir de 01/04/99. Em 02 de março de 2017 o STF julgou o Recurso 
Extraordinário 566.622 e a ADI 2.028-5/99, deferindo a mesma considerado que Lei 
Ordinária e imprestável para alterar o artigo 195, §7º da Constituição Federal e os 
artigos 9º a 14 do Código Tributário Nacional, ficando ainda a Lei 12.101/09 e a ADI 
4891/2013 a serem julgadas, mas que também será imprestável.    
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F- A Lei 10.260/01 de 12/07/01, seu artigo 19, determinou que: “verbis” A partir do 

primeiro semestre de 2001, sem prejuízo do cumprimento das demais condições 
estabelecidas nesta Lei, as instituições de ensino enquadradas no artigo 55 da Lei 8.212 
de 24 de julho de 1991, ficam obrigadas a aplicar o equivalente à Contribuição 
calculada nos termos do artigo 22 da referida Lei na concessão de bolsas de estudo, no 
percentual igual ou superior a 50% dos encargos educacionais cobrados pelas 
instituições de ensino, a alunos comprovadamente carentes e regularmente 
matriculados. O artigo 2º do Decreto 4.035, de 28 de novembro de 2001 que 
regulamentou a Lei 10.260/01, determinou que: O montante de recursos a ser concedido 
sob a forma de bolsas de estudo em cada período letivo será sempre equivalente ao 
valor da contribuição, calculada na forma dos artigos 22 da Lei 8.212/91, e da Lei 
10.260/01, para o período letivo imediatamente anterior. Motivando a ADI – Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 2.545-7/01 em 17/10/01, deferida em 01/02/02 pelo 
plenário do STF – Supremo Tribunal Federal. 

 
G- A Lei 11.096/05 de 13/01/2005, Medida Provisória 213/04, Decreto 5.245/2004, que 

criaram o PROUNI – Programa Universidade para Todos está sendo contestado no STF 
– Supremo Tribunal Federal através da ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade 
3.330/04, de 21 de outubro de 2004 patrocinadas pela Confederação Nacional de 
Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN, por solicitação da ANAMEC, por 
intermédio do Prof Dr. Yves Gandra Martins. Entretanto, a mesma vem esclarecer por 
analogia que as entidades sem finalidade de lucro ou econômica, portadoras do CEBAS 
– Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social devem calcular os 20% 
de gratuidades a serem praticadas sobre a receita efetivamente recebida e não pelo 
faturamento por regime de competência: 

 
§ 4o do Artigo 5º da Lei 11.096/05, IN VERBIS: A instituição privada de ensino 
superior com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, não beneficente poderá, 
alternativamente, em substituição ao requisito previsto no caput deste artigo, oferecer 1 
(uma) bolsa integral para cada 22 (vinte e dois) estudantes regularmente pagantes e 
devidamente matriculados em cursos nela efetivamente instalados, conforme 
regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, desde que ofereça, 
adicionalmente, quantidade de bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% 
(vinte e cinco por cento) na proporção necessária para que a soma dos benefícios 
concedidos na forma desta Lei atinja o equivalente a 8,5% (oito inteiros e cinco 
décimos por cento) da receita anual dos períodos letivos que já têm bolsistas do 
PROUNI, efetivamente recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 
1999, em cursos de graduação ou seqüencial de formação específica. 
 

H- A Lei 12.101 de 27/11/2009 está em vigor a partir de 01 janeiro de 2010, apesar de seu 
Decreto Regulamentador 7.237 ser de 20 de julho de 2010, alterando a LOAS 8.742/93, 
retirando da Lei 8.212/91 o artigo 55, estando a mesma sob analise do STF – Supremo 
Tribunal Federal pela ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade 4480/10 e a 
4891/2013, desde já prejudicada com a decisão sobre a ADI 2.028-5/99, ou seja, 02 de 
março de 2017 o STF julgou o Recurso Extraordinário 566.622 e a ADI 2.028-5/99, 
deferindo a mesma considerado que Lei Ordinária e imprestável para alterar o artigo 
195, §7º da Constituição Federal e os artigos 9º a 14 do Código Tributário Nacional.  
     

I- A Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013 e a 13.043/2014, alterou a Lei 12.101/2009 que 
por sua vez altera a LOAS 8.742/93, sendo regulamentada pela Decreto 8.242/2014. O 
que leva a entidade filantrópica a ter que fazer a partir de 2015, 1 bolsa gratuita para 
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cada 5 alunos pagantes, não mais se considerando os 20% sobre a receita efetivamente 
recebida. Há, entretanto, pela 13.043/2014 uma possibilidade dos custos com uniforme, 
transporte, material escolar e alimentação substituir até 25% das bolsas necessárias, 
sem ficar claro como isto será feito. 
 

J- Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que altera a Lei 13.019 de julho de 2014, e que 
revoga a Lei 91 de 28 de agosto de 1935, revogado a existência do título de utilidade 
pública federal e sua obrigatoriedade de prestação de contas ao ministério da justiça a 
todo 30 de abril de cada ano. Estabelecendo o marco regulatório para as parcerias 
público x privado, entre as entidades sem finalidade de lucros e os governos, Federal, 
Estaduais e Municipais.  
 
A Portaria nº 15 de 11 de agosto de 2017, do MEC, veio esclarecer e regulamentar 
como se transformar a assistência social educacional em uniformes, alimentação, 
material didático, transportes, à saúde e complementação pedagógica aos alunos e suas 
famílias em quantidade de bolsas, previsto na Lei 8.742/93, alterada pela Lei 
12.101/2009. 

   
NOTA 05 – DO DIREITO ADQUIRIDO  

A OS - Ordem de Serviço 210/99, a IN – Instrução Normativa, 66/02, a 100/03, a 103 
e 104/04 a 03, 04, 05/2005 do INSS substituída pela IN / MF / RFB 739, de 02 de maio de 
2007, pela 971/09, pela 980/09, sendo que pela 1.027/10, pela 1.071/10 e pela 1.080/10, que 
retirou de seu texto legal a:  

Seção VI 
Direito Adquirido 

 
Art. 313. O direito à isenção foi assegurado até 31 de outubro de 1991 à entidade 
que, em 1º de setembro de 1977, data da publicação do Decreto-Lei nº 1.572, de 
1977, atendia aos requisitos abaixo: 
 
I - Detinha Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF com validade por 
prazo indeterminado; 
 
II - Era reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal; 
III - Os diretores não percebiam remuneração; 
 
IV - Encontrava-se em gozo de isenção das contribuições previdenciárias. 
 
§ 1º A entidade cuja validade do CEFF provisório encontrava-se expirada teve 
garantido o direito previsto no caput, desde que a renovação tenha sido requerida até 
30 de novembro de 1977 e não tenha sido indeferido. 
 
§ 2º O disposto no caput também se aplica à entidade que não era detentora do título 
de Utilidade Pública Federal, mas que o tenha requerido até 30 de novembro de 1977 
e esse requerimento não tenham sido indeferidos. 
 
§ 3º A entidade cujo reconhecimento de utilidade pública federal fora indeferido ficou 
sujeita ao recolhimento das contribuições sociais, a partir do mês seguinte ao da 
publicação do ato que indeferiu aquele reconhecimento. 
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§ 4º O direito à isenção adquirido pela entidade não a exime, para a manutenção 
dessa isenção, do cumprimento, a partir de 1º de novembro de 1991, das disposições 
do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991, com exceção do disposto no seu § 1º. 
 
Ou seja, as Entidades que se encontrava cobertas pelo Art. 313. O direito à isenção 
foi assegurado até 31 de outubro de 1991 à entidade que, em 1º de setembro de 
1977, data da publicação do Decreto - Lei nº 1.572, de 1977, atendia aos requisitos 
abaixo, e assim, eram autorizadas a apenas fazer a prestação de contas todos os 
anos até 30 de abril no antigo INSS e depois na Receita Federal do Brasil, entretanto 
a ASSEIJ, foi autuada pela RF nos anos de 2006 e 2007, por não requerer a isenção 
e de apenas protocolar sua prestação de contas em conformidade as IN da RF, neste 
caso a contingência das referidas autuações encontram-se devidamente 
reconhecidas contabilmente.  
                                                                                    

São Paulo – SP, 31 de dezembro 2017. 
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