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PuBlICaçõEs DE TErCEIros 
E EDITaIs DE CoMarCas
Entidades de 

Direito Público
uNiVErSiDADE FEDErAL DE miNAS GErAiS

o Diretor da Escola de Engenharia da universidade Federal de Minas 
Gerais FaZ saBEr que, de 20/12/2019 a 02/02/2020 estarão abertas 
as inscrições para seleção ao Curso de Especialização em Estruturas 
(40 vagas) para o ano de 2020 . as inscrições serão realizadas exclu-
sivamente pela internet . a seleção será feita no período de 04/02/2020 
a 06/02/2020 . o edital completo e o Formulário de Inscrição encon-
tram-se disponíveis na página eletrônica do Curso: www .espees .eng .
ufmg .br . Belo Horizonte, 12 dezembro de 2019 . Prof . Cícero Murta 
Diniz starling – Diretor da Escola de Engenharia da uFMG .

3 cm -18 1305604 - 1

Prefeitura municipal 
de Belo Horizonte

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE
 secretaria Municipal de obras e Infraestrutura - sMoBI

 Companhia urbanizadora e de Habitação 
de Belo Horizonte – urBEl

 aviso de licitação
 licitação urBEl/ sMoBI 021/2019 – 

CC - Proc . n .º 01-127 .651/19-35
 oBJETo: Prestação de serviços e obras de adequação viária a partir 
da rua Flor da Verdade na Vila antena/Jardim Montanhês, empreendi-
mento 107 do oP 2015/2016 . MoDalIDaDE: Concorrência . TIPo 
DE lICITaçÃo: Menor Preço, aferido de forma global . rEGIME 
DE EXECuçÃo: Empreitada por Preço unitário . DaTa Do JulGa-
MENTo: 13 de fevereiro de 2020 . HorÁrIo Do JulGaMENTo: 
09H . oBTENçÃo Do EDITal: o texto integral do edital e seus ane-
xos estarão à disposição dos interessados no site https://prefeitura .pbh .
gov .br/licitacoes e na suaD – Protocolo Geral da urBEl, localizada 
em Belo Horizonte/ MG, na av . do Contorno, 6 .664, 1º andar, savassi, 
de segunda a sexta-feira, de 09h às 12h e de 14h às 16h, onde serão obti-
dos em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um 
CD-R ou DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, com a com-
provação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia .

 Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2019 .
 Josué Costa Valadão | secretário Municipal de obras e Infraestrutura

5 cm -18 1305933 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

AGÊNCiA DE BACiA HiDroGráFiCA PEiXE ViVo
CoNTraTo DE GEsTÃo Nº 03/IGaM/2017

Contrato 13/2019 - celebrado entre agência Peixe Vivo e Janis lawren 
da Costa dos santos . objeto: contratação de consultoria para realiza-
ção de serviços de consolidação de indicadores de execução de proje-
tos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Valor: 
r$15 .000,00 . Data de assinatura: 03/12/2019 . agência Peixe Vivo - 
Célia Maria Brandão Fróes e Janis lawren da Costa dos santos .

2 cm -17 1305504 - 1

AGÊNCiA DE BACiA HiDroGráFiCA PEiXE ViVo
CoNTraTo DE GEsTÃo Nº 03/IGaM/2017

segundo Termo aditivo ao Contrato 05/2018 celebrado entre agência 
Peixe Vivo e INoVEsa – Inovações em Engenharia e sustentabili-
dade ambiental Eireli . objeto: prorrogar o prazo contratual por mais 
02 meses, sem acréscimo ao valor global contratual . Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado . 
Data de assinatura: 22/11/2019 . agência Peixe Vivo–Célia Maria 
Brandão Fróes e INoVEsa – Inovações em Engenharia e sustentabi-
lidade ambiental Eireli . – Juliano Vitorino de Matos .

3 cm -17 1305501 - 1

AGÊNCiA DE BACiA HiDroGráFiCA PEiXE ViVo
CoNTraTo DE GEsTÃo Nº 03/IGaM/2017

segundo Termo aditivo ao Contrato 01/2017 celebrado entre agência 
Peixe Vivo e Ticket serviços s .a . objeto: prorrogar o prazo contratual 
por mais 12 meses, com acréscimo de r$ 112 .700,00 ao valor glo-
bal contratual . Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do contrato ora aditado . Data de assinatura: 05/11/2019 . agência 
Peixe Vivo–Célia Maria Brandão Fróes e Ticket serviços s .a .

2 cm -17 1305499 - 1

AGÊNCiA DE BACiA HiDroGráFiCA PEiXE ViVo
CoNTraTo DE GEsTÃo Nº 03/IGaM/2017

Contrato 12/2019 - celebrado entre agência Peixe Vivo e Embaúba 
ambiental ltda . objeto: contratação de consultoria especializada para 
desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contra-
tações de projetos hidroambientais na bacia hidrográfica do Rio das 
Velhas, priorizadas no segundo chamamento para apresentação de 
demandas espontâneas” - lote 1 . Valor: r$ 422 .781,26 . Data de assi-
natura: 30/10/2019 . agência Peixe Vivo - Célia Maria Brandão Fróes 
e Embaúba ambiental ltda . – Dalmy ramos da silva .

3 cm -17 1305502 - 1

AGÊNCiA rEGuLADorA iNTErmuNiCiPAL DE 
SANEAmENTo BáSiCo DE miNAS GErAiS – AriSB-mG – 

resolução de Fiscalização e regulação arIsB-MG nº 119, de 19 de 
dezembro de 2020 – Dispõe sobre o reajuste dos valores das Tarifas de 
Água e Esgoto, bem como das Tarifas Básicas operacionais (TBo) de 
Água e de Esgoto, referentes aos serviços prestados pela saE, a serem 
praticados no município de Ituiutaba-MG, e dá outras providências . 
a resolução poderá ser consultada na íntegra no endereço eletrônico 
www.arisb.com.br/resolucoesfiscalizacaoregulacao.

2 cm -16 1304760 - 1

AGÊNCiA rEGuLADorA iNTErmuNiCiPAL DE 
SANEAmENTo BáSiCo DE miNAS GErAiS – AriSB-mG –

 resolução de Fiscalização e regulação arIsB-MG nº 118, de 19 de 
dezembro de 2020 – Dispõe sobre a revisão dos valores das Tarifas de 
Água e Esgoto, bem como das Tarifas Básicas operacionais (TBo), 
referentes aos serviços prestados pelo saaE, a serem praticados no 
município de sacramento-MG, e dá outras providências . a resolução 
poderá ser consultada na íntegra no endereço eletrônico www .arisb .
com.br/resolucoesfiscalizacaoregulacao.

2 cm -16 1304759 - 1

APoio SoCiAL CriSTÃo 
- Demonstração da conta de resultado de exercícios em 31/dez/2018: 
rECEITas: aluguéis =13 .200,00; receitas do Trabalho Voluntário 
=13 .111,20; receitas de aplicações Financeiras =8 .374,77 . ToTal 
Das rECEITas =34 .685,97 . DEsPEsas DIVErsas: serviços Con-
tábeis = 9 .540,00; Despesas Bancárias =827,70; Instrução = 6 .270,00; 
auxílios = 35 .592,00; Materiais p/realização de Trabalho Voluntário = 
2 .391,51; serv . Prestados p/ Pessoas Jurídicas = 1 .001,00; Cesta Básica 
=14 .224,00; Despesas Cartório=450,00; Diversas=242,78;Despesas 
C/Copa/Higiene=1 .021,53 ;Material Escritório/Xerox=293,50; lim-
peza e Conservação=455,76; Consertos e reparos=294,30; lanches e 
refeições=121,01; Água e Esgoto=825,16; Energia Elétrica=2 .010,62 
Comemorações e Confraternizações=1 .181,63; Desp .C/
Estacionamento=9,00; Desp .c/supermercado=89,90; Desp .c/segu-
rança= 3 .477,11; IPTu=474,74; Embalagens=11,61; Doação=1 .930,00; 
Dedetização=640,00; serviços advocatícios=1 .250,00 . DEsPE-
sas TrIBuTÁrIas: Juros e Multas Fiscais=250,12 . DEsPE-
sas FINaNCEIras: Despesas Financeiras=1,91 . ToTal Das 
DEsPEsas=84 .876,89 . DEFICIT Do EXErCÍCIo = 50 .190,92 . 
BalaNço em 31/dez/2018: aTIVo: Circulante - Disponível: Caixa 
= 300,43; Bancos =10,00; aplicações Financeiras = 222 .591,81; Per-
manente: Imobilizado Técnico - Instalações = 1,00; Móveis e utensí-
lios = 140,01; Prédios = 19 .394,90 . ToTal Do aTIVo = 242 .438,15 . 
PassIVo: Circulante-obrigações de Curto Prazo: Contribuições a 
recolher=12,43 ; Patrimônio líquido-Patrimônio social = 242 .425,72 . 
ToTal Do PassIVo = 242 .438,15 . Técnica em Contabilidade: alzira 
Maria araújo salviano - CrC MG 076635/o-2 . Belo Horizonte, 31 de 
dezembro de 2018 .

6 cm -13 1304188 - 1

ASSoCiAÇÃo DE PromoÇÃo iNFANTiL 
SoCiAL E ComuNiTáriA - APriSCo 

rElaTÓrIo Dos auDITorEs INDEPENDENTEs soBrE as 
DEMoNsTraçõEs FINaNCEIras EM 31 DE DEZEMBro DE 
2018 assoCIaçÃo DE ProMoçÃo INFaNTIl soCIal E 
CoMuNITÁrIa - aPrIsCo DEMoNsTraçõEs FINaNCEIras 
EM 31 DE DEZEMBro DE 2018 CoNTEÚDo relatório dos audito-
res independentes QuaDro 1 – Balanços patrimoniais QuaDro 2 
– Demonstrações do superávit/ (déficit) do exercício QUADRO 3 – 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido QuaDro 4 – 
Demonstrações dos fluxos de caixa Notas explicativas às demonstra-
ções financeiras Rua Desembargador Jorge Fontana, n°: 428, 4° Andar 
– salas 410 a 412 - Ed . Belvedere Tower Belvedere, CEP: 30 .320-670 
– Belo Horizonte, MG, Brasil – Tel .: (31) 3118-00 e Fax: (31) 3118-
7816 www .bakertillybr .com .br rElaTÓrIo Dos auDITorEs 
INDEPENDENTEs soBrE as DEMoNsTraçõEs FINaNCEI-
ras rElaTÓrIo MG – 2019/068 aos administradores da asso-
CIaçÃo DE ProMoçÃo INFaNTIl soCIal E CoMuNITÁrIa 
- aPrIsCo . Virgem da lapa - MG opinião Examinamos as demons-
trações financeiras da ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO INFANTIL 
soCIal E CoMuNITÁrIa - aPrIsCo (“Entidade”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do superávit/déficit, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas . 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DE ProMoçÃo INFaN-
TIl soCIal E CoMuNITÁrIa - aPrIsCo em 31 de dezembro de 
2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro. Base para 
opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria . Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitu-
lada “responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas . acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Ênfases As Entidades que possuem o CEBAS que é o Certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência Social, concedido pelo Governo 
Federal, por intermédio dos Ministérios da Educação, do Desenvolvi-
mento social e agrário e da saúde, às pessoas jurídicas de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de 
assistência social que prestem serviços nas áreas de educação, assistên-
cia social ou saúde, gozam de isenção da contribuição da parte patronal 
destinada a seguridade social nos termos da lei nº 12 .701 de 2009 e do 
Decreto º 8.242 de 2014. Nesse contexto, verificamos que a Entidade 
estava no exercício de 2018 com o CEBas vencido, entretanto não pro-
visionou e/ou recolheu qualquer valor referente a essa contribuição . 
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto . rua 
Desembargador Jorge Fontana, n°: 428, 4° Andar – Salas 410 a 412 - 
Ed . Belvedere Tower Belvedere, CEP: 30 .320-670 – Belo Horizonte, 
MG, Brasil – Tel .: (31) 3118-00 e Fax: (31) 3118-7816 www .baker-
tillybr .com .br o ChildFund Brasil vem desenvolvendo estratégias e ins-
trumentos para aprimorar a relação com a rede de parceiros, visando 
não só potencializar sua capacidade operacional de apoio técnico, bem 
como encorajar a busca por outras fontes de recursos para se tornarem 
organizações sustentáveis . a ferramenta sID – sustentabilidade, Incor-
poração e Distrato, determina as Entidades que são sustentáveis para 
permanecerem na rede , as Entidades que para se tornarem sustentáveis 
passarão por processo de incorporação, e as Entidades que sofrerão dis-
trato por não serem sustentáveis e nem candidatas a incorporação . De 
acordo com análise, a expectativa para os próximos exercícios (2020-
2022) é a incorporação e desfiliação de algumas entidades. As demons-
trações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 
foram preparadas no pressuposto de continuidade normal das operações 
da Entidade . Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse 
assunto. Outros assuntos Demonstrações financeiras de exercícios ante-
riores examinadas por outro auditor independente os valores corres-
pondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentados 
para fins de comparação, foram auditados por outros auditores indepen-
dentes, que emitiram relatório datado de 23 de abril de 2018, sem modi-
ficações. Responsabilidades da administração pelas demonstrações 
financeiras A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações . os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras Nossos objetivos são de obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião . segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes . as dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Rua Desembargador Jorge Fontana, n°: 428, 4° Andar – Salas 410 a 412 
- Ed . Belvedere Tower Belvedere, CEP: 30 .320-670 – Belo Horizonte, 
MG, Brasil – Tel .: (31) 3118-00 e Fax: (31) 3118-7816 www .baker-
tillybr .com .br Como parte da auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações fal-
sas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Ava-
liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela adminis-
tração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. • Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas . Nossas conclusões estão fundamentadas nas evi-
dências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório . Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada. • Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos contro-
les internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rua Desembar-
gador Jorge Fontana, n°: 428, 4° Andar – Salas 410 a 412 - Ed. Belve-
dere Tower Belvedere, CEP: 30 .320-670 – Belo Horizonte, MG, Brasil 
– Tel .: (31) 3118-00 e Fax: (31) 3118-7816 www .bakertillybr .com .br 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos . Belo Horizonte, 31 de março de 2019 . Gilberto Galinkin 
Contador CrC MG - 035 .718/o-8 Baker Tilly Brasil MG auditores 
Independentes CrC MG - 005 .455/o-1 Cristina Braga de oliveira 
Contadora CrC MG - 079 .371/o-6 Baker Tilly Brasil MG auditores 
Independentes CrC MG - 005 .455/o-1 QuaDro 1 assoCIaçÃo 
DE ProMoçÃo INFaNTIl soCIal E CoMuNITÁrIa - aPrIsCo 
Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores 
expressos em reais, com centavos arredondados) aTIVo Notas Expli-
cativas 2018 2017 PassIVo Notas Explicativas 2018 2017 CIrCu-
laNTE CIrCulaNTE Caixas e equivalentes de caixa 3 36 .356 
32 .039 Fornecedores 2 .496 5 .473 Despesas antecipadas 4 2 .892 2 .686 

obrigações trabalhistas e tributárias 6 3 .340 3 .437 adiantamentos a 
funcionários 1 .378 547 Provisões de férias e encargos 7 24 .277 19 .970 
outros adiantamentos - 7 .335 subvenções a apropriar 8 28 .255 28 .255 
outros Créditos DFC´s a repassar 9 9 16 .354 16 .752 Total do ativo cir-
culante 42 .607 40 .635 outras Contas a pagar 836 785 Total do passivo 
circulante 74 .672 75 .558 NÃo CIrCulaNTE NÃo CIrCulaNTE 
outras Participações - 300 subvenções a apropriar 8 13 .343 41 .598 
Total do ativo circulante 300 - Total do passivo não circulante 13 .343 
41 .598 PErMaNENTE PaTrIMÔNIo lÍQuIDo Imobilizado 5 
163.486 126.317 Patrimônio social 10 78.294 78.294 Déficit (Superá-
vit) acumulado 8 .671 2 .915 Total do ativo não circulante 126 .317 
163 .486 Total do patrimônio líquido 81 .209 86 .965 ToTal Do aTIVo 
169 .224 204 .121 ToTal Do PassIVo 169 .224 204 .121 as notas 
explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 5 QUA-
Dro 2 assoCIaçÃo DE ProMoçÃo INFaNTIl soCIal E 
COMUNITÁRIA - APRISCO Demonstrações de fluxos de caixa em 31 
de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais, com centa-
vos arredondados) Notas Explicativas 2018 2017 rECEITas oPEra-
CIoNaIs Doações do Child Fund Brasil 11 276 .994 290 .247 subven-
ções e doações públicas 11 73 .370 16 .540 Doações da Comunidade e 
associados 41 .034 43 .220 subvenções e doações não governamentais 
11 192 .709 226 .473 serviços voluntários 15 8 .935 5 .604 Isenção de 
Tributos - INss 14 52 .189 49 .272 receitas Financeiras 2 .239 1 .182 
outras receitas 223 97 resultado na venda de ativo imobilizado 22 .456 
54 .546 670 .149 687 .181 DEsPEsas oPEraCIoNaIs Despes com 
pessoal e encargos (226 .175) (208 .356) Despesas com materiais para os 
programas (34 .075) (30 .447) serviços de terceiros (201 .252) (196 .901) 
Trabalho voluntário 15 (8 .935) (5 .604) Contribuições sociais - INss 
quota isenta 14 (52 .189) (49 .272) Despesas gerais (86 .727) (155 .979) 
Despesas com depreciação (40.546) (37.773) Despesas financeiras 
(10 .217) (8 .037) Isenções e donativos (1 .362) (568) (661 .478) 
(692.937) Superávit/déficit do exercício (5.756) 8.671 As notas expli-
cativas são parte integrante das demonstrações financeiras 6 QUADRO 
3 assoCIaçÃo DE ProMoçÃo INFaNTIl soCIal E CoMuNI-
TÁRIA - APRISCO Demonstrações de fluxos de caixa em 31 de 
Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais, com centavos 
arredondados) Descrição Patrimônio Social Reservas Superávit (défi-
cit) acumulado Total saldos em 31 de dezembro de 2016 200 .065 - 
(121 .771) 78 .294 Incorporado ao patrimônio social ( 121 .772) - 121 .772 
- Déficit do exercício - - 8.671 8.671 Saldos em 31 de dezembro de 
2017 - 78.293 8.672 86.965 Incorporado ao patrimônio social - - Déficit 
do exercício - - 5 .756 - (5 .756) saldos em 31 de dezembro de 2018 - 
78 .293 2 .916 81 .209 as notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras 7 QUADRO 4 ASSOCIAÇÃO DE PRO-
MoçÃo INFaNTIl soCIal E CoMuNITÁrIa - aPrIsCo 
Demonstrações de fluxos de caixa em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 
(Valores expressos em reais, com centavos arredondados) 2018 2017 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Déficit/
superávit do exercício 8 .671 (5 .756) ajustes Depreciação e amortiza-
ção 40 .546 37 .773 Baixa do ativo imobilizado (22 .456) (54 .546) 26 .761 
(22 .529) redução (aumento) nos ativos Despesas antecipadas 1 .244 
206 adiantamento a funcionários 24 831 outros adiantamentos (7 .335) 
outros créditos (9) (291) 1 .259 (6 .589) aumento (redução) nos passi-
vos Fornecedores (3 .649) 2 .977 obrigações trabalhistas e tributárias 
(900) 97 Provisões de férias e encargos (5 .043) (4 .307) subvenções a 
apropriar (28 .256) (28 .255) DFC´s a repassar (1 .679) 398 Contas a 
pagar 836 (51) (38 .691) (29 .141) CaIXa lÍQuIDo GEraDo PElas 
aTIVIDaDEs oPEraCIoNaIs (58 .259) (10 .671) FluXo DE 
CaIXa uTIlIZaDo Nas aTIVIDaDEs DE INVEsTIMENTos 
adições ao ativo permanente (64 .000) (1 .058) Venda do ativo imobili-
zado 88 .900 55 .000 Baixa do Imobilizado - CaIXa lÍQuIDo 
GEraDo PElas aTIVIDaDEs DE INVEsTIMENTos 53 .942 
24 .900 FluXo DE CaIXa Das aTIVIDaDEs DE FINaNCIa-
MENTOS Integralização de capital - - Adição em empréstimos e finan-
ciamentos - - amortização de principal - - amortização de juros - - 
CaIXa lÍQuIDo GEraDo PElas aTIVIDaDEs DE 
FINaNCIaMENTos - - aumento (redução) no caixa e equivalentes de 
caixa 14 .229 (4 .317) Demonstração do aumento (redução) nas disponi-
bilidades Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 22 .127 
36.356 Caixa e equivalentes de caixa do final do exercício 36.356 
32 .039 aumento(redução) no caixa e equivalentes de caixa . (4 .317) 
14 .229 as notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
financeiras 8 9 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO INFANTIL SOCIAL 
E CoMuNITÁrIa - aPrIsCo Notas explicativas às demonstrações 
financeiras Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em 
reais) 1 . CoNTEXTo oPEraCIoNal a associação de Promoção 
Infantil social e Comunitária - aPrIsCo é uma sociedade civil, de 
objetivos filantrópicos, sendo reconhecida como de utilidade pública a 
nível municipal e federal. Possuidora do Certificado Beneficente de 
assistência social CNas e registro de inscrição no Conselho Munici-
pal de Assistência Social. Tem por finalidade promover o crescimento 
humano e desenvolver a potencialidade de sua clientela infanto-juvenil, 
formando o cidadão consciente, através do atendimento às suas neces-
sidades básicas . Conta com o apoio da comunidade, órgãos públicos e 
do ChildFund Brasil . atende aproximadamente 740 da comunidade 
carente do município de Virgem da lapa e região, em Minas Gerais . os 
resultados obtidos em suas operações são reaplicados no seu próprio 
objetivo social . É regida pelo seu Estatuto social e pela legislação apli-
cável às Entidades desta natureza . 2 . BasE aPrEsENTaçÃo E PrE-
ParaçÃo Das DEMoNsTraçõEs FINaNCEIras 2 .1 . Base de 
Apresentação As demonstrações financeiras para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC ITG 2002 
R1 Entidade sem finalidade de lucros aprovada pela Resolução 
1 .409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade . 2 .2 . Políticas contá-
beis a . receitas e despesas as receitas oriundas de doações, subvenções 
e contribuições são registradas conforme determina a NBC ITG 2002 
r1 (Entidades sem Finalidades de lucros), mediante documento hábil, 
quando da efetiva entrada dos recursos . Todas as demais receitas e des-
pesas necessárias à manutenção de suas atividades são registradas pelo 
regime contábil da competência . as receitas de doações, subvenções e 
contribuições, recebidas para aplicação específica, mediante constitui-
ção ou não de fundos, são registradas em contas próprias, segregadas 
das demais contas da Entidade . b . Estimativas e premissas contábeis as 
demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a 
mensuração de estimativas do valor justo de determinados instrumentos 
financeiros, provisões e estimativas da vida útil de determinados ativos 
e outras similares . os resultados efetivos podem ser diferentes dessas 
estimativas e premissas . 10 c . Caixa e equivalentes de caixa os equiva-
lentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromis-
sos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A 
Entidade considera equivalentes de caixa as aplicações financeiras que 
sejam de conversibilidade imediata em um montante conhecido de 
caixa e que são sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como 
equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exem-
plo, três meses ou menos, a contar da data da contratação . d . Imobili-
zado o ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou cons-
trução, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da 
depreciação acumulada . a Entidade utiliza o método de depreciação 
linear definida com base na avaliação da vida útil de cada ativo, esti-
mada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos 
futuros . um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando 
nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda . 
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como 
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do 
ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que 
o ativo for baixado . e . ativos e passivos não circulantes Compreendem 
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