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ASSOCIACAO DE  PAIS E AMIGOS DOS  EXCEPCIONAIS  DE SINOP/MT
NOTA ExpLlcATivA -BALANeos E DEMONSTRATivos 2020

Nota   No.   1   -A  Instituicao  ASSOCIAGAO   DE   PAIS   E  AMIGOS   DOS   EXCEPCIONAIS   DE
SINOP/MT,    inscrita    no    CNPJ    sob    n°    00.179.465/0001-51,    localizada    na    Avenida    dos
Flamboyan{s,   n°  1895,  Jardim  Paraiso  no  municipio  de  Sinop/MT,  6  uma  entidade  sem  fins
lucrativos que visa  o  bern estar de pessoas  com  deficiencia fisica e  mental,  proporcionando-as
estrutura fisica e psicol6gica,  promovendo sua inclusao social e seu tratamento mental.

Nota   No.   2   -   As   Demonstra?6es   Contabeis   e   Financeiras   do   exercicio   de   2020   foram
elaboradas em  moeda corrente nacional,  em  unidade de  reais,  e foram elaboradas consoantes
as   praticas  contabeis  emanadas  da   lei   6.404/76,   e  alterag6es   posteriores,   bern  como  em
conformidade  com  as  normas  contabeis  vigentes,  em  especial  a  resolueao  CFC  n.  877/2000,

que  aprovou  a  NBC  T-10-19,  norma  especifica  para  as  instituie6es  de  carater social,  sem  fins
lucrativos.

Nota   No.  3  -  Os  custos,   as  despesas  e  as  receitas  da  lnstituigao  foram  apropriadas  em
obediencia   ao   regime   de   competencia   do   exercicio,    e   os   direitos   e   obriga?6es   foram
classificados  em  ordem  decrescente  de  realizagao  e  exigibilidade  respectivamente,  sendo  que
aqueles venciveis ate o exercicio seguinte foram classificados no Circulante.

Nota No. 4 -Todos os direitos e obrigag6es da Entidade estao representados por seus valores
reais,  devidamente atualizados ate a data de encerramento das demonstrag6es contabeis.

Nota  No.  5 -As aplicac6es financeiras estao demonstradas  pelo valor de aplicacao,  acrescido
dos   rendimentos   correspondentes,   apropriados   ate   a  data   do   Balango,   em   obediencia   ao
regime de compet6ncia dos exercicios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota  No.  6  -Os Ativos  lmobilizados  estao  apresentados  pelo  custo  de  aquisigao,  e  corrigidos
ate   31/12/1995   e   apresentou   variagao    positiva    no   exercicio   de   2019   no   valor   de    R$
2.499.615,83,  composto  pelas  aquisie6es  no  valor  de  R$  61.243,23  menos  depreciae6es  no
valor   de   R$   0,00   consoljdando   em    31/12/2020   o   saldo   de   R$   2.560.859,06   e   assim

pecificados
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MOVIMENTACAO  PATRIMONIAL

DEscRieAO SALDO AQulsieAO
BAIXA 2020

SALDO
31/12/2019 2020 31/12/2020

TOTAL R$ 2.499.615,83 R$ 61.243,23 R$ 0,00 R$ 2.560.859,06

DEPR ECIACAO

DESCRICAO
SALDO DEPRECIACAO BA]XA SALDO

31 /12/2019 2020 2020 31/12/2020

TOTAL R$  142.577,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142.577,13

Nota  No.  7  -A  Instituieao  nao  apresentou  constituigao  para  devedores  duvidosos  tendo  em
vista a natureza dos cr6ditos existentes na contabilidade.

Nota  No.  8 -0 ATIVO  PERMANENTE e as contas do  PATRIMONIO  LiQUIDO foram  corrigidos
monetariamente  ate  31  de  dezembro  de  1995,  de  acordo  com  a  evolu?ao  das  cotae6es  da
UFIR,  ate  o  patamar  de  R$  0,8287.  Sendo  que  a  partir  daquela  data  os  efeitos  inflacionarios
deixaram  de  ser  reconhecidos  nas  Demonstrag6es  Contabeis  em  fun?ao  do  disposto  na  Lei
9.249/95,  que extinguiu a corregao monetaria do Balango.

Nota No. 9 -A Instituieao  nao possui saldo de fundos de aplicagao restrita.

Nota No.10 -A lnstituig5o  nao possui  saldo de recursos sujeitos a restrieao ou vincula?6es por

parte do doador.

Nota  No.11  -Na  apuragao  das  receitas  da  entidade  foi  adotado  o  criterio  de  apuraeao  pelo
regime de competencia.

Nota  No.12  -No  exercicio  de  2020  a  entidade  obteve  o  montante  de  R$  2.534.201,27  de
receitas    operacionais,    e    R$    798,26    operag0es    c]escontinuaaas,    oriunc]as    clas    fontes
Demonstradas  no quadro "A",

Nota  No.13 -Despesas  realizadas e comprovadas  conforme documentagao  habil,  tendo todo
o valor gasto de  R$ 2.331.036,23  provenientes  custos  e  despesas  operacionais  e  R$  8.817,62
de operag6es descontinuadas todas demonstradas no quadro "8".
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QUADRO"A"    <--->    2020 QUADRO"B"    <--->    2020

RECEITAS

Rendas Sociais
Convenio Rede Cemat

Doag6es Recebidas em Conta Corrente

Aluguel  Ginasio  Esporte

Brech6

Show de Premios

Doag6es Recebidas

Clube de Maes

Doae6es em Servigos/Produtos P.  Juridica

Show Tch6 e Beppi

Almoap Cameirada

Le"ao

Live  Frialto/Pancoso e Joab

Doag6es Pessoas Flsicas

Projeto Sicredi

Ri fa  Replica Abobrao

Projeto - MT Cap

lnaressos/Subvenc6es Governamentais
Convenio Prefeitura de Santa Carmem

Convenio Crianpe e Adolescente

Convenio Seduc

Emenda Vereadores -Sinop

Convenio Senar
Termo Fomento 015/2020 Prefeitura de
Sinop

Outras Receitas
Reembolso de Despesas/Uniformes

OPERACOES DESCONTINUADAS

RECEITAS  FINANCEIRAS

Juros de Aplicag6es

Juros Ativos

Distribuieao de sobras Coop.  Sicredi

2.534.201.27

509.948,10

31.912,50

68.823,10

10.130,00

21.668,76

89.953,95

95.221,02

9.959,00

3.943,80

800,00

11.800,00

49.426,66

20.226,00

48,647,61

36.640,70

810,00

9.985,00

2.023.193.60

48.000,00

30.320,00

315.000,00

335.000,00

44.873,60

1.250.000,00

1.059.57

1059,57

798.26

798.26

610,97

0,57

186,72

CUSTOS    E    DESPESAS

Gastos com Pessoal

Despesas Administrativas

Servieos Terceiros Operacionais

Reformas e Manutengao  lnst.

Despesas Tributarias

Devolugao de Convenios

OPERAC6ES
DESCONTINUADAS

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Passivos

Tarifa  Bancaria

2.331.036,23

2.087.516,41

64.283,52

133.585,00

31.224,06

2.763,90

11.663,34

8.817.62

8.817,62

10,50

8.807,12

SUPERAVIT DO EXERcicIO 195.145.68

Nota  No.   14  -  Os  Recursos  de  subveng6es  Governamentais  recebidas  tiveram  a  seguinte
stinagao:
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•   Convenio   Prefeitura   Municipal   de   Santa   Carmem   R$   48.000,00   destinado   a   despesas

operacionais;
•    Convenio    Crianga    e    Adolescente    R$    30.320,00,    destinado    a    compra    de    materiais

permanentes e pedag6gicos;
• Convenio Senar R$ 44.873,60, destinado a despesas com a equoterapia;
•  Convenio Seduc R$  315.000,00;  Emenda dos Vereadores -Sinop  R$ 335.000,00 e  Prefeitura

Municipal   de   Sinop   -Termo   de   Fomento   015/2020   R$    1.250.000,00,    direcionados   ao
atendimento  educacional  especializado  as  Pessoas  com  Deficiencia,  destinado  a  pagamento
da folha e encargos sociais.

Nota   No.   15  -  As   Doag6es   recebidas   foram   realizadas   por   Pessoas   Juridicas   valor   R$
68.823,10 e Pessoas  Fisicas  R$ 48.647,61  perfazendo o valor total de R$  117.470,71.

Nota   No.   16  -Todos   os   recursos   da   entidade  foram   aplicados   na   manutengao   de   suas
finalidades institucionais, de conformidade com  seu estatuto social.

Nota  No.17  -As  receitas  da  entidade  sao  demonstradas  de  forma  analitica  atendendo  as
normas  e  condig6es  impostas  pelos  convenios firmados  com  os  6rgaos  pdblicos  e  de  acordo
com  a  arrecadagao  realizada junto a terceiros  e eventos sociais  realizados sazonalmente  pela
entidade   para   contribuir   nos   custos   e   despesas   da   entidade   promovendo   a   melhoria   no
atendimento aos alunos matriculados e a  socjedade por ela atendida. As  Receitas e  Despesas
que  sao  mencionadas  nas  demonstrag6es  contabeis  foram  realizadas  de  acordo  com  o  que
rege  o  estatuto  da  entidade  bern  como  para  cumprir  o  que  determina  os  convenios  firmados
entre  a  entidade  e  os  6rgaos  conveniados  fornecedores  de  verbas  e  materiais,  atendendo
assim  a  regra geral das APAES,  cujas contas sao demonstradas para o entendimento do leitor
das referidas demonstrag6es.

Nota  No.18  -0  valor  de  lseneao  usufruida  relativa  a  cota  Patronal  lNSS  +  SAT  +  Terceiros

perfizeram no ano de 2020 o valor de R$ 503.946,66 e assim demonstrados:

Relat6rio de Base de Calculo de INSS -APAE -2020

))i//(

Competencia BC  INSS 0/o  I N S S Valor lseneao

JANEIRO R$159.849,07 26,800/o R$42.839,55

FEVEREIRO R$140.598,95 26,80% R$37.680,52

MAReo R$140.629,69 26,80% R$37.688,76

ABRIL R$140.151,32 26,80% R$37.560,55

MAIO R$140.341,91 26,800/o R$37.611,63

JUNHO R$140.373,86 26,80% R$37.620,19

JULHO R$140.900,80 26,80% R$37.761,41

AGOSTO R$146.161,51 26,800/o R$39.171,28

SETEMBRO R$148.109,96 26,800/o R$39.693,47

OUTUBRO R$143.192,68 26,800/o R$38.375,64

NOVEMBRO R$143.645,52 26,800/o R$38.497,00

DEZEMBRO R$156.532,14 26,80% R$41.950,61

13. Salario R$139.910,56 26,80% R$37.496,03

TOTAIS R$1.880.397,97 R$503.946,66
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EMPRESA SAT TERCEIROS TOTAL Base de Calculo Valor lNSS

20% 10/o 5'800/o 26,800/o 1.880.397,97 503.946,66

Nota  No.   19  -As  gratuidades  estao  demonstradas  nas  contas  de  despesas  devidamente
respaldadas   com   documentaeao   habil   e   respectivas   planilhas.   Observado   que   todos   os
recursos   utilizados   nas   despesas   realizadas   tiveram   100%   (cem   por  cento)   de   seu   valor
revertido  nas gratuidades  no  ambito das  areas de  atuagao  da APAE  em  atividades  oferecidas
as pessoas com deficiencia  intelectual,  com extensao aos familiares quando necessario.

Nota  No.  20  -  Para  o  desenvolvimento  das  atividades  a  que  se  prop6e  a  instituigao tais  como
finalidade   educacional,   engajamento   social   e   melhoria   de   vida   do   deficiente   intelectual,   a
institui?ao disp6e de  urn quadro de  profissionais tais  como  psic6loga,  fonoaudi6loga,  terapeuta
ocupacional,  fisioterapeuta  e  assistente  social,  que  atendem  na  instituieao  30  horas  semanais.
0   quadro   de   profissionais   diretamente   ligados   a   educagao   e   composto   por   profissionais
pedagogos,   em   sua   maioria  especialista  em   educagao  especial.   Todos  esses  profissionais
trabalham  de forma  conjunta  para que,  desde  o acesso do  portador de deficiencia  intelectual  a
institui?ao  ate  o  convivio  diario  nesta,  aconteea de forma tranquila,  receptiva  e  com  estlmulo  a
educa?ao e crescimento pessoal de cada urn.

Nota  No.  21  -As  isene6es  tributarias  obtidas,  demonstradas  na  Nota  N.18,  foram  revertidas
em servigos/aquisi?ao de bens patrimoniais/reformas/pagamento de funcionarios etc.

Nota  No.  22 - Despesas  realizadas e comprovadas  conforme documentagao  habil,  tendo todo
o  valor gasto de  R$  2.331.036,23  provenientes  custos e  despesas  operacionais  e  R$  8.817,62
de operag6es descontinuadas todas demonstradas no quadro "8" da  Nota  N.13.

Salientamos  a   realizagao   por  meio  de  convenio  junto  a  Secretaria  de  Educagao  do
Estado   de    Mato   Grosso   e   do   municipio   de   Sinop,    o   desenvolvimento   das   atividades
educacionais  foi  realizadas  pelo  corpo  docente  disponibilizado  e  pagos  por estas  secretarias,
no qual apresentaram custos estimados:

PessoalCorpoDocente/Apoio Complementa9aoMerendaEsco[ar

SeGretaria  Estadual da  EduGaeao 70.965,12 86.212,00

TOTAL 70.965,12 86.212,00

Nota  No.  23  -  Observando  o  fato  de  que  todos  os  procedimentos  realizados  pela  instituigao
tern   carater   de   gratuidade,   sendo   que   a   composigao   global   dos   custos   totalizando   R$
2.331.036,23,   com   exce?ao  dos  resultados  das  opera?6es  descontinuadas,   apresentou   as
seguintes distribuig6es:

Assistencia Social R$ 48.298,81
Educacao R$ 2.085.908,34
Sadde R$  196.829,08
TOTAL R$ 2.331.036,23
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Nota  No.  24  -  Os  servigos  de  Assistencia  Social,  Educagao  e  Saude  realizados  no  ano  de
2020 correspondem  1000/o  (cem  por cento) da gratuidade.

Nota  No.  25  -Patrim6nio  Social:  0  saldo  em  31/12/2019  que  era  de  R$  2.551.387,80,  em
31/12/2020  passa  a  ser de  R$  2.746.533,48  com  urn  aumento  de  R$  195.145,68,  oriundo  de
urn superavit financeiro do exercicio de 2020.

•  Era   o   que   tinhamos   a   informar   e   esclarecer   em   adendo   as   demonstrag6es   contabeis

correspondentes ao exercicio findo em 31/12/2020.

SINOP/MT,  31  de dezembro de 2020.

DIRCE  MA lA ZORTE
Presidente

CPF:  706.388.611-87

TONIOLLl

L/R'eg
NT,ABILIDADE  LTDA ME
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Acir de Lima Pintc
CPF:  137.705.-/81-04

Cont. CRC.  MT -2442-0/4
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