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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 exclusivamente pela internet. A seleção será feita no período de 04/02/2020
a 06/02/2020. O edital completo e o Formulário de Inscrição encontram-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, empreendimento 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 JULGAMENTO: 13 de fevereiro de 2020. HORÁRIO DO JULGAMENTO:
09H. OBTENÇÃO DO EDITAL: O texto integral do edital e seus anexos 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 obtidos em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um
CD-R ou DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, com a comprovação 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 realização de serviços de consolidação de indicadores de execução de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Valor:
R$15.000,00. Data de assinatura: 03/12/2019. Agência Peixe Vivo Célia Maria Brandão Fróes e Janis Lawren da Costa dos Santos.
2 cm -17 1305504 - 1
AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/IGAM/2017
Segundo Termo Aditivo ao Contrato 05/2018 celebrado entre Agência
Peixe Vivo e INOVESA – Inovações em Engenharia e Sustentabilidade Ambiental Eireli. Objeto: prorrogar o prazo contratual por mais
02 meses, sem acréscimo ao valor global contratual. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado.
Data de Assinatura: 22/11/2019. Agência Peixe Vivo–Célia Maria
Brandão Fróes e INOVESA – Inovações em Engenharia e Sustentabilidade Ambiental Eireli. – Juliano Vitorino de Matos.
3 cm -17 1305501 - 1
AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/IGAM/2017
Segundo Termo Aditivo ao Contrato 01/2017 celebrado entre Agência
Peixe Vivo e Ticket Serviços S.A. Objeto: prorrogar o prazo contratual
por mais 12 meses, com acréscimo de R$ 112.700,00 ao valor global contratual. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 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 contratações 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 assinatura: 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 Contábeis = 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; Limpeza 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/Segurança= 3.477,11; IPTU=474,74; Embalagens=11,61; Doação=1.930,00;
Dedetização=640,00; Serviços Advocatícios=1.250,00. DESPESAS TRIBUTÁRIAS: Juros e Multas Fiscais=250,12. DESPESAS 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; Permanente: Imobilizado Técnico - Instalações = 1,00; Móveis e Utensílios = 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 auditores 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 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) 31187816 www.bakertillybr.com.br RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATÓRIO MG – 2019/068 Aos Administradores da ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO INFANTIL SOCIAL E COMUNITÁRIA
- APRISCO. Virgem da Lapa - MG Opinião Examinamos as demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO INFANTIL
SOCIAL E COMUNITÁRIA - APRISCO (“Entidade”), que compreendem 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 apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO INFANTIL 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 adotadas 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 intitulada “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 Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 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 Desenvolvimento Social e Agrário e da Saúde, às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de
assistência social que prestem serviços nas áreas de educação, assistência 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 provisionou 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.bakertillybr.com.br O ChildFund Brasil vem desenvolvendo estratégias e instrumentos 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, Incorporação 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 distrato por não serem sustentáveis e nem candidatas a incorporação. De
acordo com análise, a expectativa para os próximos exercícios (20202022) é a incorporação e desfiliação de algumas entidades. As demonstrações 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 anteriores examinadas por outro auditor independente Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentados
para fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado de 23 de abril de 2018, sem modificações. 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 determinou 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 relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 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 realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 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 Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 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 falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Entidade. • Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 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
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 deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 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 Explicativas 2018 2017 PASSIVO Notas Explicativas 2018 2017 CIRCULANTE 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 circulante 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 (Superávit) 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 QUADRO 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 centavos arredondados) Notas Explicativas 2018 2017 RECEITAS OPERACIONAIS Doações do Child Fund Brasil 11 276.994 290.247 Subvenções 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 explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 6 QUADRO
3 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 centavos
arredondados) Descrição Patrimônio Social Reservas Superávit (déficit) 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 PROMOÇÃO 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 amortização 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 passivos 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 imobilizado 88.900 55.000 Baixa do Imobilizado - CAIXA LÍQUIDO
GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 53.942
24.900 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Integralização de capital - - Adição em empréstimos e financiamentos - - 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 disponibilidades 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 Municipal 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 necessidades 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 aplicável às Entidades desta natureza. 2. BASE APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO 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 contábeis 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 despesas 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 constituição 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 equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos 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 exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. d. Imobilizado O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, 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, estimada 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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