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Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson abre o 
mês especial em comemoração aos 193 anos de 

Jaboticabal – Vem aí o “Quitute Online”!

O prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson abriu na quinta-feira, 1º de julho, o mês especial em comemoração aos 193 
anos de Jaboticabal: é o “Quitute Online”. Em mensagem por meio das redes sociais, o prefeito comentou sobre o evento 
que, em 2021, contará com a participação de mais de 200 artistas locais, lives e muita solidariedade.

Presidente da Câmara de Jaboticabal visita 
Lusitânia e acompanha pedido de moradores

A vereadora e presiden-
te da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, Renata Assira-
ti, cumprindo seu papel de 
forma comprometida com 
a população de Jaboticabal, 
dos Distritos de Lusitânia e 

Córrego Rico, e também de 
moradores da zona rural, 
vem realizando diversas vi-
sitas para conferir de perto 
quais as necessidades dos 
moradores de cada local. 

No último sábado, dia 26 

de junho, a presidente este-
ve no Distrito de Lusitânia 
e conversou com diversos 
moradores. “Tive o prazer 
de estar ao lado de pesso-
as muito queridas. Passei 
horas importantes com al-

guns moradores para sa-
ber pontos importantes e o 
que estavam necessitando 
emergencialmente”, relata 
a presidente, que ao chegar 
ao distrito percebeu a ação 
da Secretaria de Obras no 

local de forma bem positi-
va.

“Quando chegamos, per-
cebemos que estava com as 
ruas bem limpas, as guias 
pintadas, terrenos roçados, 
tudo muito organizado, 
uma ação recente da Secre-
taria de Obras e Serviços, 
que tem à frente o nosso 
vice-prefeito e secretário de 
Obras e Serviços Públicos, 
Nelson Gimenez. Quero 
aproveitar a oportunidade 
para parabenizá-lo pelo tra-
balho que vem realizando”, 
destaca a presidente, que 
enfatizou a satisfação que 
os moradores estão com 
a Internet, que melhorou 
muito após anos de reivin-
dicações.

É claro que muito ainda 
tem que ser feito para que 
os moradores tenham todas 
as necessidades atendidas. 
“Conversei com várias pes-
soas que apontaram  alguns 
problemas que vem ocor-
rendo, como falta de ilu-
minação em algumas ruas, 
falta de estrutura nos cam-

pos de futebol e quadra, 
como vestiários e banheiros 
que estão há muito tempo 
destruídos, sinalização da 
pista Jaboticabal a Lusitâ-
nia e uma lombada na rua 
principal que corta a via 
de acesso, onde moradores 
reclamam da grande quan-
tidade de caminhões que 
passam pelo local, entre ou-
tros problemas”, diz Renata.

Alguns moradores tam-
bém pediram providências 
em relação à quantidade de 
cachorros soltos pelas ruas. 
São alguns pedidos impor-
tantes para que haja uma 
atenção especial. E após a 
visita, a presidente direcio-
nou os ofícios ao executivo 
e está acompanhando de 
perto os pedidos.

Ao encerrar o sábado em 
Lusitânia, Renata partici-
pou de uma missa na Igreja 
da Pedreira, com o Padre 
Adilson, a convite de ami-
gos e moradores do local. 

Renata esteve acompa-
nhada do seu marido Car-
los Assirati. 

Jaboticabal trabalha pela manutenção 
do seu IML - Instituto Médico Legal e 

ampliação do Instituto de Criminalística

O prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson esteve em São Paulo na sexta-feira (25/06) para uma conversa junto ao 
Superintendente da Polícia Cientí� ca do Estado de São Paulo, Dr. Maurício Rodrigues, pela manutenção do IML – Ins-
tituto Médico Legal e da ampliação do Instituto de Criminalística. 
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Vereadores votam 13 projetos na próxima 
segunda-feira (05/07)

Os vereadores da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal 
se reúnem em sessão ordi-
nária na próxima segunda-
-feira (05/07) para votação 
de 13 proposições. A sessão 
começa às 18 horas, com 
transmissão ao vivo pela 
WEBTV da Câmara (aces-
so pelo site institucional e 
simultaneamente pelo You-
Tube e Facebook).

Entre os projetos pauta-
dos na Ordem do Dia está 
o Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica nº 02/2021, de au-
toria dos vereadores Profa. 
Paula (PT), Gregório Ca-
sagrande (Solidariedade), 
Prof. Jonas (Republicanos), 
Renata Assirati (PSC) e Val 
Barbieri (PRTB), que retor-
na à pauta para discussão 
e votação em 2º turno. A 
matéria permite que as au-
diências públicas realizadas 
pelos Poderes Executivo 
e Legislativo municipais 
possam ser realizadas legal-
mente por meio de video-

conferência. Atualmente, 
a Lei Orgânica Municipal 
manda que as audiências 
públicas sejam realizadas 
obrigatoriamente em dias 
úteis e a partir das 19 horas, 
mas não prevê a possibili-
dade das audiências serem 
online.

Na sequência os parla-
mentares apreciam o Proje-
to de Decreto Legislativo nº 
05/2021, de autoria da vere-
adora Renata Assirati, que 
outorga o Título de Cidadão 
Benemérito ao advogado 
jaboticabalense Dr. Mário 
Fernando Berlingieri, post 
mortem; e o Projeto de De-
creto Legislativo nº 07/2021, 
de autoria do vereador Gil-
berto de Faria (MDB), que 
concede Diploma de Honra 
ao Mérito ao contabilista, 
ex-vereador e ex-vice-pre-
feito, Vitório de Simoni.

Ainda será votado o 
Projeto de Resolução nº 
11/2021, das vereadoras 

Profa. Paula e Val Barbieri, 
que proíbe a aquisição de 
copos e recipientes descar-
táveis, derivados de petró-
leo, matéria-prima extrati-
va e não sustentável, para 
o consumo de bebidas e 
alimentos na Câmara Mu-
nicipal. Conforme o texto, 
os copos descartáveis atu-
ais deverão ser substituídos 
por biodegradáveis e serão 
utilizados apenas pelos vi-
sitantes, visando reduzir a 
quantidade de resíduos ge-
rados pela Casa de Leis.

O plenário igualmente 
vai deliberar sobre o Proje-
to de Resolução nº 12/2021, 
de autoria das vereadoras 
Profa. Paula, Dra. Andréa 
Delegada (PSC) e Val Bar-
bieri, que cria a “Frente 
Parlamentar em Defesa dos 
Diretos das Mulheres”, com 
o objetivo de incentivar, de-
senvolver e apoiar discus-
sões e ações relacionadas 
às mulheres. Uma emenda 
modi� cativa ao projeto, 

A vacinação contra o novo coronavírus continua 
a todo vapor em Jaboticabal

COMO FAZER O AGEN-
DAMENTO?

As pessoas que estive-
rem na idade indicada para 
a vacinação deverão fazer o 
agendamento por meio do 
site http://vacina.jabotica-
bal.sp.gov.br/. Basta acessar, 
preencher as informações 
e escolher o dia e o horá-
rio de� nido para sua idade. 
NESTE PRIMEIRO MO-
MENTO apenas um dia está 
disponível, pois o sistema 
será atualizado de acordo 

com as doses disponíveis 
em nossa cidade para evitar 
o agendamento sem que te-
nhamos as doses para a apli-
cação - ou seja, conforme o 
município for recebendo os 
imunizantes, o site será atu-
alizado, criando para cada 
idade novos dias e horários.

O PRÉ-CADASTRO NO 
“VACINAJÁ” AINDA SERÁ 
NECESSÁRIO?

Sim. Ainda é fundamen-
tal realizar o pré-cadastro no 
site https://vacinaja.sp.gov.

br/ para agilizar o processo 
de vacinação.

O QUE É PRECISO LE-
VAR NO DIA DA VACI-
NAÇÃO

A pessoa deverá compa-
recer na vacinação dentro 
do horário escolhido, por-
tando um documento com 
foto e o comprovante de 
residência. Pessoas sem a 
realização do agendamento 
não serão vacinadas. Tam-
bém não serão vacinadas 
pessoas que chegarem fora 

O agendamento é OBRIGATÓRIO e o atendimento só acontecerá dentro do horário agendado
do horário determinado no 
ato do agendamento. Isso 
ajudará a evitarmos as lon-
gas � las. IMPORTANTE: 
você pode chegar minutos 
antes do horário escolhido 
para que seja realizada a 
triagem, mas pode chegar 
também até alguns minu-
tos antes do início do novo 
horário, sendo assim, para 
as pessoas que optarem por 
vacinar às 8h, poderão che-
gar ao Cora Coralina até as 
8h45.

E PESSOAS QUE NÃO 
POSSUEM INTERNET 
PARA REALIZAR O 
AGENDAMENTO?

Essas pessoas poderão re-
alizar o agendamento se di-
rigindo ao Paço Municipal, 
no Sistema Prático, das 8h 
às 11h ou das 13h às 16h. A 
Câmara Municipal também 
disponibilizou o saguão do 
Legislativo, das 8h às 13h.

SOLIDARIEDADE SAL-
VANDO VIDAS

A Prefeitura de Jabotica-

da vereadora Profa. Paula, 
quanto à composição ini-
cial pelos três vereadores 
ou vereadoras proponen-
tes, podendo ser amplia-
da mediante livre adesão 
pelos(as) demais vereado-
res (as), também será apre-
ciada.

Será discutido e votado 
em 1º turno o Projeto de 
Lei nº 53/2021, de autoria 
do vereador Ronaldinho 
(PATRI), que proíbe a utili-
zação de recursos públicos, 
no âmbito do município 
de Jaboticabal, em eventos 
que promovam de forma 
direta ou indireta a sexua-
lização de crianças e ado-
lescentes. De acordo com o 
texto, os serviços públicos 
e os eventos patrocinados 
pelo Poder Público, devem 
respeitar as normas legais 
que proíbem a divulgação 
ou acesso de crianças e ado-
lescentes a apresentações, 
presenciais ou remotas, de 
imagens, músicas, ou tex-
tos pornográ� cos ou obs-
cenos, assim como garantir 
a proteção face a conteúdos 
impróprios ao desenvolvi-
mento psicológico. Ainda 
conforme a proposta legis-
lativa, “consideram-se por-
nográ� cos todos os tipos de 
manifestações que � ram o 
pudor, bem como materiais 
que contenham linguagem 
vulgar, imagem erótica, de 
relação sexual ou ato libi-
dinoso, obscenidade, inde-
cência, licenciosidade, exi-
bição explícitas de órgãos 
ou atividade sexual que es-
timule a excitação sexual”.

Outros sete projetos de 
autoria do Poder Executivo, 
para abertura de créditos 
adicionais, também serão 

discutidos e votados.

Entre eles estão os se-
guintes projetos: o Projeto 
de Lei nº 48/2021, que au-
toriza o Executivo a abrir 
um crédito adicional de R$ 
397.249,00 no orçamento 
da Prefeitura para a aqui-
sição de material de con-
sumo, notadamente para 
medicamentos; o Projeto de 
Lei nº 49/2021, que autoriza 
o Executivo a abrir um cré-
dito adicional de R$ 150 mil 
no orçamento da Prefeitura 
para possibilitar a execu-
ção de convênio celebrado 
entre a Prefeitura e a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Regional para obras de in-
fraestrutura urbana; o Pro-
jeto de Lei nº 50/2021, que 
autoriza o Executivo a abrir 
um crédito adicional espe-
cial de R$ 160 mil no or-
çamento da Prefeitura, vol-
tado ao Departamento de 
Proteção e Defesa Animal. 
Conforme o Executivo, a 
criação da dotação permiti-
rá a abertura de um proces-
so licitatório para contra-
tação de clínica veterinária 
para prestação de serviços 
médico-veterinários aos 
animais recolhidos no ca-
nil municipal, e/ou atrope-
lados em vias públicas; o 
Projeto de Lei nº 51/2021, 
que autoriza o Executivo a 
abrir um crédito adicional 
especial de R$ 100 mil no 
orçamento da Prefeitura 
para a criação de uma dota-
ção orçamentária destinada 
às despesas de material de 
consumo relacionadas ao 
projeto de Industrialização, 
Produtividade e Desenvol-
vimento (1.130); o Projeto 
de Lei nº 52/2021, que auto-
riza o Executivo a abrir um 
crédito adicional especial 

de R$ 30 mil no orçamento 
da prefeitura, para aplica-
ção dos recursos recebidos 
por meio da Coordenado-
ria de Defesa e Saúde Ani-
mal, da Secretaria de Esta-
do da Saúde, para a compra 
de insumos de uso veteriná-
rio, que serão utilizados na 
castração de animais como 
parte do programa de con-
trole da população de cães 
e gatos; o Projeto de Lei 
nº 58/2021, que autoriza o 
Executivo a abrir um crédi-
to adicional especial de R$ 
45.538,00 para criação de 
uma dotação orçamentária 
voltada para o processa-
mento de despesas de exer-
cícios anteriores na Secreta-
ria Municipal de Negócios 
Jurídicos, Unidade Núcleo 
de Contencioso Adminis-
trativo e Judicial; o Projeto 
de Lei nº 59/2021, que au-
toriza o Executivo a abrir 
um crédito adicional de R$ 
230.782,00 no orçamento 
da Prefeitura cujas dota-
ções servirão para otimizar 
o datacenter da Prefeitura, a 
� m de garantir a disponibi-
lidade, a integridade e a ex-
pansão dos sistemas e dados 
municipais; para regulari-
zar a dívida com o Consór-
cio Intermunicial de Saúde 
AVH (Aquífero Guarani, 
Vale das Cachoeiras e Hori-
zonte Verde); para a contra-
tação de sistema informatiza 
referente a gestão de multas 
de trânsito no Município; e 
para a contratação de ser-
viços de gestor operacional 
em segurança (guarda cam-
po), no Aeroporto Munici-
pal). Conforme o Executivo, 
a abertura do crédito não 
provocará impacto porque 
será coberta por anulações 
parciais de dotações do or-
çamento vigente.

bal solicita para que as em-
presas ajudem na realização 
deste agendamento, ofertan-
do aos seus colaboradores, 
que não possuem acesso à 
Internet, a ajuda necessária 
para que realizem o cadas-
tro.

Ainda sobre a solidarieda-
de: no dia de sua vacinação, 
se desejar, você poderá le-
var para a doação alimentos 
não perecíveis para apoiar a 
campanha #VacinaContra-
AFome.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da
Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07
Rua Getúlio Vargas, nº 91 – Sorocabano
Jaboticabal (SP)
OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Mu-
nicípio de Jaboticabal – AAPROCOM, em 31 de dezembro de 2020 e o desempenho de suas operações para o 
exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RE-
LATÓRIO DO AUDITOR

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato.

PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profi ssional, foram os mais signifi ca-

tivos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Base 
para opinião com ressalva”, determinamos que os assuntos descritos abaixo sejam os principais da auditoria a 
serem comunicados em nosso relatório.

1. Fomos contratados já no decorrer do exercício de 2020 e, por este motivo, não tivemos tempo hábil para a 
realização do envio da confi rmação dos saldos bancários e de fornecedores. Assim, realizamos testes alternativos 
e documentais para comprovar os saldos ora existentes.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da AAPROCOM são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria 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 relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profi ssional e mantivemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 sufi ciente 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, falsifi cação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtivemos 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 efi cácia dos 
controles internos da Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM.

• 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 signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação de Apoio 
a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM. Se concluirmos que existe incerteza rele-
vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modifi cação 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 Associação a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as di-
vulgações e se as demonstrações contábeis 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 pla-
nejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências 
signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacio-
namentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles 
que foram considerados como mais signifi cativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente 
e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto 
não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro 
de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

OUTROS ASSUNTOS
Chamamos a atenção para o fato de que as Demonstrações Contábeis da Associação de Apoio a Projetos 

Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, foram auditadas por nossa fi rma de auditoria independente, cujo relatório emitido em 27/07/2020 não 
continha modifi cação de opinião.

Ribeirão Preto (SP), 24 de junho de 2021.

AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S - EPP
CRC-2SP022486/O-4 CVM – 9555

Tanagildo Aguiar Feres
Contador - CRC1SP067138/O-0

ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS MUNICÍPIO DE 
JABOTICABAL - AAPROCOM - CNPJ: 60.242.609/0001-07

Nota 2020 2019 CIRCULANTE Nota 2020 2019
CIRCULANTE 1.288.287       1.129.832       1.305.756       1.146.079       

Disponível Obrigações
Numerário 1 564                     467                     Fornecedores 6 21.816                21.055                
Banco Conta Movimento 1 -                     -                     Obrigações Trabalhistas 6 472.935               418.533               
Banco Conta Movimento Recurso 1 37                       12                       Obrigações Trabalhistas 7 3.375                  4.111                  

Obrigações c/Encargos Sociais 7.1 822                     487                     
Total Disponível 601                     479                     Impostos e Contribuições 8 820                     308                     

Outros Créditos e Direitos Cheques a Compensar 9 300                     624                     
Banco Conta Mov. Recurso -                     -                     Receitas Diferidas 10 -                     -                     
Banco Conta Aplicação 1.1 656.810               593.766               Recursos a Devolver 11 6.362                  154                     
Banco Conta Aplicação Recurso 1.2 -                     -                     Provisões 12 786.827               687.307               
Contas a Receber 2 579.625               483.725               Outras Obrigações 13 12.500                12.500                
Adiantamentos 3 50.128                50.739                Empréstimos 14 -                     1.000                  
Impostos e Contrib a Compensar 4 1.123                  1.123                  
Total Outros Créditos e Direitos 1.287.686           1.129.353           

ATIVO NÃO CIRCULANTE 43.106            34.199            PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 82.519            68.154            Rec. T.Parceria/Subvenção -                  -                  
Computadores e Periféricos 5 17.714                15.103                
Móveis e Utensílios 5 35.301                31.548                
Obras e Benfeitorias 5 16.240                8.240                  
Máquinas e Equipamentos 5 2.350                  2.350                  
Equipamentos Eletrônicos 5 5.815                  5.815                  
Equipamentos Copa e Cozinha 5 5.099                  5.099                  

FUNDO SOCIAL

Depreciação (39.413) (33.956) Fundo Patrimonial 25.637 17.952
Computadores e Periféricos 5 (7.889) (6.798) Fundo Patrimonial 16 32.317 25.573
Móveis e Utensílios 5 (18.900) (16.575) Doações 0 0
Equipamentos Eletrônicos 5 (4.771) (4.019) Superavit/Déficit 16.1 (6.680) (7.621)
Máquinas e Equipamentos 5 (800) (800)
Obras e Benfeitorias 5 (5.228) (4.239)
Equipamentos Copa e Cozinha 5 (1.825) (1.525)

TOTAL DO ATIVO 1.331.393       1.164.031       TOTAL DO PASSIVO 1.331.393       1.164.031       

ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS MUNICÍPIO DE JABOTICABAL - AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2020
(Valores Expressos em Reais R$)

ATIVO PASSIVO

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2020 2019

Recursos - Termo de Parceria - PSF 6.195.418        5.449.066        
Recursos - Subvenção SOS Esperança 71.953             78.308             
Recursos - Projeto CMDCA Jaboticabal 23.867             17.820             
Festa Junina 548                 
Festa do Quitute 4.250              17.281             
Doações 4.408              5.147              
Campanha Sorvete 3.630              2.039              
Crédito Nota Fiscal Paulista 512                 1.118              
Receitas Financeiras (2)                    72                   

RESULTADO OPERACIONAL 6.304.036      5.571.399      

Despesa - Festa do Quitute (2.117)             (9.885)             
Despesas Operacionais (12.383)           (21.960)           
Despesas Financeiras (1.677)             (2.071)             
Despesas Tributárias (594)                (247)                
Despesas com recursos próprios (818)                (192)                
Despesa - Sorvete (1.890)             (1.890)             
Despesa - Projeto SOS Esp Municipal (17.431)           (17.922)           
Despesa - Projeto PSF Municipal (4.414.928)       (3.731.992)       
Despesa - Projeto CMDCA Jaboticabal (23.867)           (21.182)           
Despesa - Projeto SOS Esp Estadual (54.522)           (57.024)           
Despesa - Projeto PSF Federal (1.780.490)       (1.717.074)       
Receitas não Operacionais -                  2.419              

TOTAL DAS DESPESAS (6.310.717)     (5.579.020)     

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (6.680)            (7.621)            

DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 
DO EXERCÍCIO DE 2020

Fundo Patrimonial Total do Fundo 
Social

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 34.158                   25.573

Doações e Subvenções
Superávit/Déficit de exercícios anteriores (8.584)
Superávit/Déficit do exercício 0 (7.621)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 25.573 17.952

Doações e Subvenções 14.365 14.365
Superávit/Déficit de exercícios anteriores (7.621) 0
Superávit/Déficit do exercício (6.680)

SALDOS EM 31 DE  DEZEMBRO DE 2020 32.317 25.637

ASSOCIAÇÃO APOIO PROJETOS COMUNIT MUNIC DE JABOTICABAL - AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 2020
(Valores Expressos em Reais R$)

31/12/2020 31/12/2019

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Superavit/Deficit do exercício (6.680)             (8.584)             
(+) Depreciação 34.413                    33.956                    
(+) Provisões 786.827                  687.307                  

SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL 814.559 712.678

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP
Aplicações de Recursos 656.810                  593.766                  
Outros Créditos 630.875                  535.587                  

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 1.287.686               935.035

ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP
Fornecedores 21.816            21.055            
Contas a Pagar -                  -                  
Obrigações Trabalhistas 477.132           423.130           
Outros Débitos 19.982            14.586            

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP 518.929 458.771

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2.621.174 2.106.485
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado 14.365            -                  

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 14.365 0

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                           
Aquisição de Empréstimo Bancário
Aumento de Capital

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                           

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 601 479

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 479                          504                          
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 122                 25                   
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 601                          479                          

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2020 - Método Indireto
(Valores Expressos em Reais R$)

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL - AAPROCOM

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

Contexto Operacional

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JA-
BOTICABAL – AAPROCOM, pessoa jurídica de direito privado e sem fi ns lucrativos, estabe-
lecida com sede própria na Rua Getúlio Vargas, n° 91 Bairro Sorocabano Jaboticabal, estado 
de São Paulo, inscrito no CNPJ 60.242.609/0001-07, com  objetivos  voltados à promoção de 
atividades e fi nalidades de relevância pública e social, para a elevação da qualidade de vida 
humana por meio da assistência e atendimento a todas as pessoas, indistintamente, incluindo a 
promoção de atividades científi cas, culturais, educacionais e literárias nas áreas de saúde, assis-
tência social, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvi-
mento sustentável, cidadania e desenvolvimento socioeconômico de comunidades no Brasil e no 
exterior, atendimentos esses universais e de forma gratuita, sem exigência de contraprestação do 
usuário, tem como atividades preponderantes:  

I – A promoção da saúde da família, de forma universal e gratuita;
II – Assistência social direcionada à família, à criança e ao adolescente, ao idoso, à pessoa 

com defi ciência, ao migrante, ao itinerante e ao morador de rua, de forma universal e gratuita;
III – Ofertar meios e condições de educação para o desenvolvimento social, cultura e susten-

tável, de forma universal e gratuita;
IV – Orientar e subsidiar projetos de ação comunitária e da promoção da saúde preventiva, 

com objetivo de atender a população do município de Jaboticabal;
V – Promover convívio e ações comunitárias para integração social, através de convênios 

com todas as esferas de governo e iniciativa privada.
A entidade é reconhecida como de utilidade pública pela Prefeitura municipal de Jabotica-

bal, consoante Lei municipal n° 2988, de 28/02/2002 e é administrada por uma diretoria colegia-
da, com mandato trienal. As contas são analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal.

CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESA
As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência, evidenciadas com e sem 

gratuidades e identifi cadas pelas atividades desenvolvidas pela entidade de forma segregada; As 
receitas decorrentes de gratuidades, doações, termos de Parceria, de Fomento e ou de Colabora-
ção, subvenções, contribuições e aplicações de recursos são registradas pelo valor do resgate em 
contas redutoras do ativo e passivo  e apropriadas ao resultado pela no momento do desembolso 
(efetiva aplicação do recurso);  Os recursos são aplicados unicamente para consecução dos ob-
jetivos sociais. No tocante às despesas, predominam os gastos com folha de salários e encargos, 
trabalhistas e previdenciários para gerir os projetos assistenciais. Há despesas administrativas 
para  execução dos referidos projetos desenvolvidos pela entidade, assim como as despesas 
de funcionamento, entre outras. O atendimento aos usuários é realizado totalmente de forma 
gratuita. Não houve no exercício contração de obrigações a longo prazo, bem como não houve 
contratação de seguros.

TRIBUTOS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL.  COFINS– Sujeito Ativo da Obrigação 
Tributária – UNIÃO (FAZENDA FEDERAL) – valor da renúncia obtida R$ 189.421,35 3.2 
ISS– Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de Jaboticabal no valor da 
renúncia obtida de R$ 189.397,68.

 IMOBILIZADO - REGISTRO CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO e AMORTIZAÇÃO.  Imo-
bilizado: Os bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição reduzido por depre-
ciação acumulada e perdas e por impairment, se aplicável. A depreciação do ativo é realizada 
pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens por espécie, avaliada pela admi-
nistração e adequadas e dentro das premissas de mercado. Um item do imobilizado é baixado 
quando não há benefícios econômicos futuros de uso continuo do ativo. Qualquer perda ou baixa 
de um item do imobilizado é determinado pelo valor contábil do bem e reconhecido do resul-
tado; – ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDIMENTOS;  Todos 
os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos provenientes de parce-
rias públicas; – ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDIMENTOS.  
Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos provenientes de 
Termos de Parceria, Termos de fomento ou Termos de Colaboração; – SEGREGAÇÃO GRA-
TUIDADES PRATICADAS.  As gratuidades praticadas estão elencadas na DRE, no valor de R$ 
6.292.056,04 (Seis Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Cinquenta e Seis Reais e Quatro 
Centavos), gratuidades essas objeto de prestação de contas nos respectivos órgãos governamen-
tais convenentes, todas para desenvolvimento de atividades estatutárias aos usuários em geral. 

 RECURSOS DE TERMO DE PARCERIA E DE SUBVENÇÕES RECEBIDOS E SUAS 
APLICAÇÕES 

Termos Fomentos/Colaboração
Prefeitura Municipal de Jaboticabal – CMDCA JABOTICABAL 
Total do Projeto................................................ R$    24.685,20
Recurso Municipal............................................ R$    23.866,00
Receitas de Aplic Financ................................... R$         1,46
Recurso a devolver............................................ R$       817,74
Recursos Empregados....................................... R$    24.685,20

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SOS/ESPERANÇA Estadual 
Total do Projeto................................................. R$    54.521,91
Recurso Estadual............................................... R$    57.018,84
Receitas de Aplic Financ................................... R$         2,93
Recurso a devolver ........................................... R$     2.499,86
Recursos Empregados....................................... R$    54.521,91

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SOS/ESPERANÇA Municipal 
Total do Projeto................................................. R$    17.430,89
Recurso Municipal............................................ R$    21.281,16
Receitas de Aplic Financ................................... R$         2,36
Recurso a devolver.............................................R$     3.852,63
Recursos Empregados....................................... R$    17.430,89

Termo de Parceria
Prefeitura Municipal de Jaboticabal – PSF Federal

Total do Projeto..................................................R$ 1.780.490,33 
Recurso Federal ............................................... R$ 1.800.000,00
Receitas de Aplic Financ...................................R$       188,37
Saldo 2019 ....................................................... R$   191.410.92
Recurso a ser Aplic em 2021............................ R$   211.108,96
Recursos Empregados .......................................R$ 1.780.490,33

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – PSF Municipal
Total do Projeto................................................. R$ 4.414.927,71 
Recurso Municipal............................................ R$ 4.494.200,00
Receitas de Aplic Financ....................................R$       549,40
Recurso não Recebido....................................... R$       900,00
Saldo 2019........................................................ R$   494.996,17
Recurso a ser Aplic em 2021............................ R$   574.817,86
Recursos Empregados...................................... R$ 4.414.927,71

Relativamente ao PSF, foram atendidos 24.703 (vinte e quatro mil, setecentos e três) usuários 
no ano, fi nanciados com fontes de recursos do Município e da União. Atendendo uma população 
0,77% maior do que a atendida no ano anterior. 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL
Nota 1 – Caixa e Equivalente de Caixa – Refere-se a saldos de caixa e de contas movimento 

relativo saldo de contas bancárias de cujos numerários fi caram disponíveis em conta corrente. Toda 
a movimentação fi nanceira não transitou pelo caixa, somente por contas bancárias. 

     2020   2019
Caixa     564,23  466,93
Banco Santander S/A – NACA/SOS Est   37,00    11,99
TOTAL    601,23  478,92

Nota 1.1 – Aplicações Financeiras – Saldo de recursos de projetos depositados em contas de 
investimento, para aplicação no próximo exercício. Exceto a conta de “Diversos”, cujos recursos 
são oriundos de receitas de doações, campanhas e eventos realizados pela entidade. 

     2020   2019
Banco Santander S/A – PSF Mun  489.864,25  478.128,22
Banco Santander S/A – SOS ESP Est     1.727,90      1.118,50
Banco Santander S/A – SOS ESP Mun     2.814,80      1.757,83
Banco do Brasil S/A – Diversos             0,00       1356,66
Banco Santander S/A – Diversos         697,09         523,89
Banco Santander S/A – PSF Fed  160.924,11  110.220,50
Banco Santander S/A – CMDCA          782,26         660,56
TOTAL    656.810,41  593.766,16

Nota 2 – Contas a Receber – Créditos a receber – Trata-se de recursos de projetos pendentes de 
recebimento em razão da continuidade dos mesmos e que, por essa razão, são repassados sucessi-
vamente no próximo mês. 

     2020   2019
Recurso a Receber – SOS ESP Mun     1.773,49      1.773,49
Recurso a Receber – PSF Mun   423.100,00  327.200,00
Recurso a Receber – SOS ESP Est      4.751,59      4.751,59
Recurso a Receber – PSF Fed  150.000,00  150.000,00
TOTAL    526.625,08  483.725,08

Nota 3 – Adiantamentos – Numerários adiantados para fornecedores/projetos para execução 
de contratos. 

     2020   2019
Adiantamento a Fornecedores          879,79      1.491,69
Adiantamento PSF no Exercício    49.247,79    49.247,79
TOTAL      50.127,58    50.739,48

Nota 4 Impostos e Contribuições a Compensar – Valores pagos à maior a serem compensados.    

     2020   2019
IRRF           925,32         925,32
PIS           197,19         197,19
INSS               0,10             0,10
TOTAL        1.122,61      1.122,61

Nota 5 – Ativo Não Circulante – Imobilizado – Valores dos bens móveis e imóveis da empresa 
entidade (Computadores, móveis, máquinas e equipamentos, utensílios de copa e cozinha), depre-
ciados conforme parâmetros fornecidos pela legislação do Imposto  de Renda. 

     2020  2019
Computadores e Periféricos     17.714,10    15.102,55
(-) Depreciação      -7.889,38     -6.797,67
Móveis e Utensílios      35.300,85    31.547,60
(-) Depreciação    -18.899,94   -16.574,60
Obras e Benfeitorias     16.240,00      8.240,00
(-) Depreciação      -4.770,74    -4.019,42
Máquinas e Equipamentos       2.350,00      2.350,00
(-) Depreciação         -800,00        -800,00
Equipamentos Eletrônicos        5.815,00      5.815,00
(-) Depreciação      -5.227,86     -4.238,82
Equipamentos de Copa e Cozinha      5.099,00      5.099,00
(-) Depreciação      -1.825,00     -1.525,00
Total Original     82.518,95    68.154,15
(-) Total da Depreciação   -39.412,92   -33.955,51
TOTAL      43.106,03    34.198,64

Nota 6 – Passivo Circulante – Refere-se a valores contratados junto de fornecedores para o 
desenvolvimento das atividades da entidade, vincendos no próximo exercício. 

     2020   2019
Fornecedores     21.815,89    21.055,34
TOTAL      21.815,89    21.055,34

     2020   2019
Termo Fomento/Colaboração – PSF Mun 318.329,11  291.243,48
Termo Fomento/Colaboração – PSF Federal 149.206,97  118.201,40
Termo Fomento/Colaboração – SOS Esp Mun             0,00      3.362,17
Termo Fomento/Colaboração – SOS ESP Est     3.798,62      5.557,83
Termo Fomento/Colaboração – CMDCA     1.600,00         167,94
TOTAL    472.934,70  418.532,82

Nota 7 – Obrigações Trabalhistas – Salários de funcionários da entidade não vinculados a pro-
jetos. 

     2020   2019
Salários        3.375,05      4.110,84
TOTAL        3.375,05      4.110,84

Nota 7.1 – Obrigações com Enc Sociais - Obrigações trabalhistas e previdenciárias  de funcio-
nários da entidade não vinculados a projetos

     2020   2019
FGTS a Recolher          137,39             9,58
INSS            479,46         477,08
IRRF            198,66             0,00
PIS               6,25             0,00
TOTAL           821,76         486,66

Nota 8 – Impostos e Contribuições – Tributos retidos de funcionários e de pessoas jurídicas a 
serem recolhidos. 

     2020   2019
ISS Retido a Recolher         406,91         263,53
INSS Retido a Recolher           44,00           44,00
IRF Retido a Recolher            90,00             0,00
Contrib 4,65% a Recolher         279,00             0,00
TOTAL           819,91         307,53

Nota 9 – Empréstimos Bancários de Curto Prazo – Cheques a serem compensados. 
  
     2020   2019
Cheques a Compensar – SOS Esp Est            0,00           24,01
Cheques a Compensar - Diversos         300,00         600,00
TOTAL           300,00         624,01

Nota 11 Recursos a Devolver – Recursos de projetos a serem devolvidos por não terem sido 
utilizados na sua totalidade.

     2020   2019
SOS Esp Mun    3.862,25      9,62
SOS Esp Est   2.499,86      0,00
CMDCA          0,00  144,62
TOTAL    6.362,11  154,24

Nota 12 Provisões – Provisões Trabalhistas a serem pagas relativos a encargos de férias de 
período aquisitivo já conquistados. – Provisão para contingências .......

   
     2020   2019
Provisão de Férias – PSF Mun  475.717,86  395.896,17
Provisão para Contingências – PSF Mun 100.000,00  100.000,00
Provisão de Férias – PSF Fed  211.108,96  191.410,92
TOTAL    786.826,82  687.307,09

Nota 13 Outras Obrigações – Valores relativos a adiantamentos de  fornecedores

     2020   2019
Empréstimos de Terceiros     12.500,00    12.500,00
TOTAL      12.500,00    12.500,00

 Nota 14 Empréstimos de associados/fornecedores

     2020   2019
Empréstimos de Terceiros              0,00      1.000,00
TOTAL               0,00      1.000,00

Nota 16 - Fundo Social (Patrimônio Social) – São valores relativos a variações patrimoniais 
da entidade, cujo resultado é o produto do Ativo (bens e Direitos) (+), donde se subtrai o Passivo 
(Obrigações) = Patrimônio Social. Sendo positivo o resultado, tem-se o Superavit e sendo negati-
vo, o défi cit. Esse resultado é incorporado ao Patrimônio Social do exercício anterior. 

Nota 16.1 – Resultado do Exercício em Curso – Resultado proveniente da explanação da nota 
anterior, ondes e observa défi cit de R$ 6.680,46. 

     2020   2019
Fundo Institucional     32.317,36    25.573,49
Doações e Subvenções    14.364,80             0,00
Resultado Exercício em Curso    (6.680,46)     (7.621,13)

Nota 17 Gratuidades – Representam todos os recursos aplicados pela entidade no atendimen-
to nos atendimentos, de forma universal e gratuita, não exigindo cobrança ou contrapartida dos 
usuários. Sendo o total aplicado na área da Saúde foi R$ 6.195.418,04  e na área da Assistência 
Social R$ 96.638,00

     2020   2019
PSF Municipal    4.414.927,71 3.731.991,56
PSF Federal    1.780.490,33 1.717.074,32
SOS Esp Municipal       17.430,89       21.284,27
SOS Esp Estadual       54.521,91       57.023,74
CMDCA JABOTICABAL      24.685,20       17.819,77
TOTAL    6.292.056,04 5.545.193,66

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2020.

RIBEIRÃO PRETO
Rua Visconde de Inhaúma, 490 – Conjunto 1305
Ribeirão Preto – SP – Cep 14010-100
(16) 3632.3100     (16) 3632.3111

E-mail: aguiarferes@aguiarferes.com.br
Home-page: www.aguiarferes.com.br

CVM 9.555         CRC-SP 2SP022486/O-4
Homologado BACEN  OCB/OCESP

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da
Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal –
AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07
Rua Getúlio Vargas, nº 91 – Sorocabano
Jaboticabal (SP)

OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de 
Jaboticabal – AAPROCOM, em 31 de dezembro de 2020 e o desempenho de 
suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR 
A administração da companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. 

PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção 
“Base para opinião com ressalva”, determinamos que os assuntos descritos 
abaixo sejam os principais da auditoria a serem comunicados em nosso 
relatório.
1. Fomos contratados já no decorrer do exercício de 2020 e, por este motivo, 

não tivemos tempo hábil para a realização do envio da confirmação dos 
saldos bancários e de fornecedores. Assim, realizamos testes alternativos 
e documentais para comprovar os saldos ora existentes.
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Jaboticabal trabalha pela manutenção do seu 
IML - Instituto Médico Legal e ampliação do 

Instituto de Criminalística
O prefeito de Jabotica-

bal, Prof. Emerson esteve 
em São Paulo na sexta-feira 
(25/06) para uma conversa 
junto ao Superintenden-
te da Polícia Cientí� ca do 
Estado de São Paulo, Dr. 
Maurício Rodrigues, pela 
manutenção do IML – Ins-
tituto Médico Legal e da 
ampliação do Instituto de 
Criminalística. 

“Dos quatro médicos, 
um assumiu a direção em 
Ribeirão Preto, outro está 
afastado por problemas de 
saúde, um pediu exonera-
ção e outro está na ativa. 
Ou seja, � camos com ape-
nas um médico dos quatro 
pro� ssionais. Nosso IML 
atende 10 cidades e o Dr. 
Maurício nos garantiu que 
será feito todo o esforço 
possível para a manuten-
ção do nosso instituto. Para 
isso, nos propomos a fazer 
um termo de convênio para 
que o município � nancie a 

vinda de outros pro� ssio-
nais para Jaboticabal. Dian-
te disso, podemos manter 
nosso IML até que o Estado 
abra novas vagas por meio 
de concurso público”, expli-
cou o prefeito.

E o Instituto de Crimina-
lística?

Na mesma reunião, o 
prefeito, acompanhado do 
vereador Dr. Mauro Cen-
ço, tratou da manutenção 
e ampliação do Instituto 

de Criminalística de Jabo-
ticabal. Recentemente, o 
município doou ao Estado 
um terreno amplo, próximo 
à Polícia Militar de Jaboti-
cabal, para o novo institu-
to. “Estamos trabalhando 
para a ampliação do nosso 

IC. Recentemente realiza-
mos essa doação de forma 
de� nitiva e solicitamos um 
projeto para a instalação 
do novo espaço. Só o proje-
to custa, em média, R$350 
mil. Esse projeto contem-
pla toda a parte teórica da 

obra, como o memorial 
descritivo, planta, projeto 
de desenvolvimento e todo 
o conceito do novo institu-
to. Esperamos ter sucesso”, 
concluiu o prefeito.
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EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COPLANA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

O Presidente da COPLANA – Cooperativa Agroindustrial, inscrita no CNPJ/MF 48.662.175/0001-90, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 1.167 (um 
mil, cento e sessenta e sete), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no formato 
digital, no dia 20 de julho de 2021, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre no 
mesmo local, cumprindo o que determina os artigos 20 e 24 do estatuto social: 01) em primeira convocação: às 14:00 
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, 02) em segunda convocação: às 15:00 horas, com a 
presença de metade mais um dos cooperados, 03) em terceira convocação, às 16:00 horas com a presença de no 
mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os assuntos abaixo identificados, declarando para efeito de 
verificação de quórum que, nesta data, tem direito a voto 1.049 (um mil e quarenta e nove) cooperados.

ORDEM DO DIA
1) Alteração do artigo 56 do estatuto social
2) Inclusão ao estatuto social da Seção IV – DO COMITÊ ESG, ao CAPÍTULO IV, do TÍTULO V, disciplinado pelos artigos 
66 a 68 a serem incluídos;
3) Renumeração dos artigos de 66 a 93 a partir do artigo 69, a fim de ajuste da numeração se aprovada a inclusão 
constante do item anterior;
4) exclusão do Título XIII – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.

CADASTRAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA AGE DIGITAL
A participação e votação dos associados ocorrerá à distância, mediante atuação remota, via sistema eletrônico. 
Poderão participar da AGE DIGITAL todos os cooperados que, até a data da publicação deste, tenham sido admitidos, 
não mantenham relação empregatícia com a cooperativa, estejam cumprindo com seus deveres estatutários, não 
estejam inadimplentes a mais de 30 (trinta) dias contados a partir de 25/06/2021 e se cadastrem para participar 
até o dia 16 de julho de 2.021, às 12:00, através do link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i-
d=rm35qnaT4E6DrkmxoiSBrrgLDTAtT4xAojAEiRZoIcVURVROVDVMOENVQUU5SExNMkNEN1ZDV0gzQi4u. 

Aqueles que se cadastrarem até o dia 16/07/2021, às 12:00 e preencherem todos os requisitos estatutários para 
tomar parte da AGE DIGITAL, receberão link para participação no e-mail de cadastro. 
Esclarece-se que cada cooperado tem direito a um voto, bem como que nos casos de condomínio, composse ou 
outra forma de exploração agropecuária, poderão participar e votar apenas um dos condôminos ou compossuido-
res. 
Não é admitida a participação e voto por meio de procurador. 
As peças relacionadas à pauta poderão ser solicitadas através do e-mail: mlcaporusso@coplana.com
O cadastramento para participação na AGO Digital convocada para o mesmo dia servirá para participação na AGE 
ora convocada. 

Guariba-SP, 01 de julho de 2.021.

Bruno Rangel Geraldo Martins
Presidente

Seleciona para Empresa de 
Jaboticabal

Auxiliar de Serviços Gerais
Processo Seletivo 05/2021

Regime de Contratação C.L.T.
Requisito:

Ensino Fundamental II.

Horário de Trabalho:
Jornada de 44 horas semanais, disponibilidade para trabalho em escala 

aos finais de semana e feriados.

Salário: R$ 1.455,00

Insalubridade: R$ 465,42

Benefícios: 
Flex Food (VR VA) Total R$ 731,00,

Plano de Saúde Individual com coparticipação,

Plano Odontológico Individual e Seguro de Vida em Grupo.

Desejável :

Experiência em serviços de limpeza.

Atividades:
Executar a limpeza predial (sala de manejo de animais, sala cirúrgica, 
laboratórios, banheiros, escritórios, refeitórios e vestiários). Preparar 
bebidas (chá, café, suco, entre outros), organizar e dispor xícaras e 

copos, assim como manter o ambiente e os utensílios utilizados sempre 
limpos e higienizados.

Cumprir a política antissuborno, código de ética e de conduta da empresa 
ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 37001.

o

Competências Comportamentais:

Entusiasmo, trabalho em equipe, pró-atividade, empatia, resiliência e 
inteligência emocional.

Interessados encaminhar currículo 
completo com foto tamanho 3x4 até 

14/07/2021 para:

contato@nucleoprofissional.com.br

Assunto: Aux. de Serviços Gerais 
05/2021

Seleciona para Empresa de Jaboticabal

Auxiliar em Manejo de Fauna

03 Vagas

Processo Seletivo 03/2021

Regime de Contratação C.L.T.
Requisitos:

Ensino Fundamental II ou Técnico Agrícola.

Horário de Trabalho:
Jornada de 44 horas semanais, disponibilidade para trabalho em escala 

aos finais de semana e feriados.

Salário: R$ 1.455,00

Insalubridade: R$ 232,71

Benefícios: 
Flex Food (VR VA) Total R$ 731,00,

Plano de Saúde Individual com coparticipação,

Plano Odontológico Individual e Seguro de Vida em Grupo.

Desejável:

Habilidades para trabalho com animais silvestres – Projeto Cervídeos.

Habilidades jardinagem, hidráulica e marcenaria.

Atividades:
Executar a preparação e reposição diária de alimentos e água para os animais e 
higienização dos recipientes, realizar corte diário de volumoso, verificar o estado 

sanitário dos animais, condições dos cochos/bebedouros e recintos, realizar o manejo e 
pesagem diária de filhotes, aplicar ectoparasiticidas nos animais e nas áreas dos 

recintos, auxiliar o Médico Veterinário nos procedimentos preventivos e curativos de 
saúde animal, preencher fichas de acompanhamento, fazer a limpeza geral  e 

manutenção dos recintos dos animais, aplicação de insumos agrícolas, coveamento, 
poda, roçadas, plantio,  irrigação, despraguejamento,rastelamento e executar serviços de 

manutenção. 

Cumprir a política antissuborno, código de ética e de conduta da empresa ABNT NBR 
ISO 9001 e ABNT NBR ISO 37001.

oCompetências Comportamentais:

Entusiasmo, trabalho em equipe, pró-atividade, empatia, resiliência e 
inteligência emocional.

Interessados encaminhar currículo 
completo com foto tamanho 3x4 até 

14/07/2021 para:

contato@nucleoprofissional.com.br

Assunto: Aux. Manejo de Fauna 
03/2021

Seleciona para Empresa de Jaboticabal

Operador de Equipamento Agrícola e 
Serviço Auxiliar em Manejo de Fauna

03 Vagas

Processo Seletivo 04/2021

Regime de Contratação C.L.T.

Requisitos:

Ensino Fundamental II ou Técnico Agrícola.

Habilitação C, D ou E e Curso Profissional de Tratorista

Horário de Trabalho:

Jornada de 44 horas semanais, disponibilidade para trabalho em escala aos 
finais de semana e feriados.

Salário: R$ 1.715,40

Insalubridade: R$ 232,71

Benefícios: Flex Food (VR VA) Total R$ 731,00,

Plano de Saúde Individual com coparticipação,

Plano Odontológico Individual e Seguro de Vida em Grupo.

Desejável:

Habilidades para trabalhar com animais silvestres – Projeto Cervídeos.

Habilidades jardinagem, hidráulica e marcenaria.

Atividades:

Realizar o transporte dos alimentos para distribuição aos animais, fazer a capina
mecânica dos recintos, aplicação mecanizada de insumos agrícolas, executar a
preparação e a reposição diária de alimentos e água para os animais e higienização
dos recipientes, realizar corte diário de volumoso, verificar o estado sanitário dos
animais, condições e conservação dos cochos/bebedouros e recintos, realizar o
manejo e pesagem diária dos filhotes, aplicar ectoparasiticidas nos animais e nas
áreas do recinto, auxiliar o Médico Veterinário nos procedimentos preventivos e
curativos de saúde animal, preencher fichas de acompanhamento, fazer a limpeza
geral e manutenção dos recintos dos animais, aplicação de insumos agrícolas,
coveamento, poda, roçadas, plantio, irrigação, despraguejamento, rastelamento e
executar serviços de manutenção.

Cumprir a política antissuborno, código de ética e de conduta da empresa ABNT NBR ISO 9001 e ABNT 
NBR ISO 37001.

Competências Comportamentais:

Entusiasmo, trabalho em equipe, pró-atividade, empatia, resiliência e 
inteligência emocional.

Interessados encaminhar currículo 
completo com foto tamanho 3x4 até 

14/07/2021 para:

contato@nucleoprofissional.com.br

Assunto: Op. Equip. Agrícola 04/2021
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ASSOCIAÇÃO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL
Rua Juca Quito Nº 193 - Bairro Centro - Jaboticabal/SP  - C.N.P.J.: 02.188.408/0001-64 - 0 - Telefone: (16) 3204-2500

Entidade:

C.N.P.J.: 02.188.408/0001-64

Folha: 0001ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL

Balanço encerrado em: 31/12/2020

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

ATIVO 51.043,76D

CIRCULANTE 27.926,61D

DISPONÍVEL 11.157,97D

NUMERÁRIO 691,30D

BANCOS C/ MOVIMENTO 1.054,73D

BANCOS C/ APLICAÇÃO 9.411,94D

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 2.914,49D

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 2.914,49D

ADIANTAMENTOS 5.079,76D

ADIANTAMENTOS 5.079,76D

VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE CONTAS 8.774,39D

VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE CONTAS 8.774,39D

NÃO CIRCULANTE 23.117,15D

PERMANENTE 23.117,15D

IMOBILIZADO 16.223,66D

IMOBILIZADO - REC. GOVERNAMENTAIS 6.893,49D

PASSIVO 51.043,76C

CIRCULANTE 74.482,86C

CIRCULANTE 74.482,86C

FORNECEDORES 12.952,27C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 11.745,78C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 3.139,69C

IMPOSTOS A RECOLHER 322,93C

OUTROS DÉBITOS 46.322,19C

PATRIMONIO LÍQUIDO 23.439,10D

PATRIMÔNIO SOCIAL 34.449,13C

PATRIMÔNIO SOCIAL 34.449,13C

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 57.888,23D

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 57.888,23D

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2020

_______________________________________
ANA TEREZA BELLODI BELLUSCI
PRESIDENTE
162.173.118-95

____________________________________
JOÃO MARCELO BRUNINI D´AQUILA
CONSELHEIRO FISCAL
223.216.988-02

______________________________________
SERGIO GOMES PEREIRA
CONSELHEIRO FISCAL
314.020.848-03

______________________________________
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
TESOUREIRA
152.496.418-22

________________________________________
RAUL SERGIO CRAVEIRO
CONSELHEIRO FISCAL
338.235.608-24

_______________________________________
ANTONIO CARLOS IJANC
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0
CPF: 282.035.938-87

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR 
DE R$ 51.043,76 (cinquenta e um mil e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 
1.374/2011.

Número livro:

Entidade: Folha: 0001

0001

ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL

C.N.P.J.: 02.188.408/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Saldo AtualDescrição

488.957,31RECEITA BRUTA

488.957,31RECEITA LÍQUIDA

                                        

488.957,31LUCRO BRUTO

                                        

(436.539,68)DESPESAS COM PESSOAL

(86.976,63)DESPESAS GERAIS

(12.143,43)DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS

(7.487,38)DESPESAS FINANCEIRAS

5.037,45RECEITAS FINANCEIRAS

(49.152,36)RESULTADO OPERACIONAL

                                        

(49.152,36)RESULTADO ANTES DO IR E CSL

                                        

(49.152,36)DÉFICIT

_______________________________________
ANA TEREZA BELLODI BELLUSCI
PRESIDENTE
162.173.118-95

____________________________________
JOÃO MARCELO BRUNINI D´AQUILA
CONSELHEIRO FISCAL
223.216.988-02

______________________________________
SERGIO GOMES PEREIRA
CONSELHEIRO FISCAL
314.020.848-03

______________________________________
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
TESOUREIRA
152.496.418-22

________________________________________
RAUL SERGIO CRAVEIRO
CONSELHEIRO FISCAL
338.235.608-24

_______________________________________
ANTONIO CARLOS IJANC
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0
CPF: 282.035.938-87

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para HELIJA - ORGANIZACAO CONTABIL S/S

Folha:

Número livro:

ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABALEntidade:

C.N.P.J.:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0001

0001

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
02.188.408/0001-64

SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOSCAPITAL

REALIZADO

AUTORIZADO

DOAÇÕES SUPERAVIT (-) DEFICITDEFICIT DOHistórico Total

PATRIMONIAIS DO PERIODO ACUMULADOSPERIODO

Saldo em 31/12/2019 14.285,80 -49.869,8534.449,13 -1.134,92

Ajuste exercícios anteriores 26.848,18 26.848,18

(-) Deficit do periodo -49.152,36 -49.152,36

Absorção Lucros/Prejuizos -14.285,80 14.285,80 0,00

Saldo em 31/12/2020 -49.152,36 0,00 -8.735,8734.449,13 -23.439,10

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2020

_______________________________________ ______________________________________

ANA TEREZA BELLODI BELLUSCI ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

PRESIDENTE TESOUREIRA

162.173.118-95 152.496.418-22

____________________________________ ________________________________________

JOÃO MARCELO BRUNINI D´AQUILA RAUL SERGIO CRAVEIRO

CONSELHEIRO FISCAL CONSELHEIRO FISCAL

223.216.988-02 338.235.608-24

______________________________________ _______________________________________

SERGIO GOMES PEREIRA ANTONIO CARLOS IJANC

CONSELHEIRO FISCAL Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0

314.020.848-03 CPF: 282.035.938-87

Sistema licenciado para HELIJA - ORGANIZACAO CONTABIL S/S

Folha:

Número livro:

ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABALEntidade:

C.N.P.J.:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0001

0001

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
02.188.408/0001-64

SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOSCAPITAL

REALIZADO

AUTORIZADO

DOAÇÕES SUPERAVIT (-) DEFICITDEFICIT DOHistórico Total

PATRIMONIAIS DO PERIODO ACUMULADOSPERIODO

Saldo em 31/12/2019 14.285,80 -49.869,8534.449,13 -1.134,92

Ajuste exercícios anteriores 26.848,18 26.848,18

(-) Deficit do periodo -49.152,36 -49.152,36

Absorção Lucros/Prejuizos -14.285,80 14.285,80 0,00

Saldo em 31/12/2020 -49.152,36 0,00 -8.735,8734.449,13 -23.439,10

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2020

_______________________________________ ______________________________________

ANA TEREZA BELLODI BELLUSCI ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

PRESIDENTE TESOUREIRA

162.173.118-95 152.496.418-22

____________________________________ ________________________________________

JOÃO MARCELO BRUNINI D´AQUILA RAUL SERGIO CRAVEIRO

CONSELHEIRO FISCAL CONSELHEIRO FISCAL

223.216.988-02 338.235.608-24

______________________________________ _______________________________________

SERGIO GOMES PEREIRA ANTONIO CARLOS IJANC

CONSELHEIRO FISCAL Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0

314.020.848-03 CPF: 282.035.938-87

Sistema licenciado para HELIJA - ORGANIZACAO CONTABIL S/S

Folha:

Número livro:

ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABALEntidade:

C.N.P.J.:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0001

0001

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
02.188.408/0001-64

SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOSCAPITAL

REALIZADO

AUTORIZADO

DOAÇÕES SUPERAVIT (-) DEFICITDEFICIT DOHistórico Total

PATRIMONIAIS DO PERIODO ACUMULADOSPERIODO

Saldo em 31/12/2019 14.285,80 -49.869,8534.449,13 -1.134,92

Ajuste exercícios anteriores 26.848,18 26.848,18

(-) Deficit do periodo -49.152,36 -49.152,36

Absorção Lucros/Prejuizos -14.285,80 14.285,80 0,00

Saldo em 31/12/2020 -49.152,36 0,00 -8.735,8734.449,13 -23.439,10

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2020

_______________________________________ ______________________________________

ANA TEREZA BELLODI BELLUSCI ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

PRESIDENTE TESOUREIRA

162.173.118-95 152.496.418-22

____________________________________ ________________________________________

JOÃO MARCELO BRUNINI D´AQUILA RAUL SERGIO CRAVEIRO

CONSELHEIRO FISCAL CONSELHEIRO FISCAL

223.216.988-02 338.235.608-24

______________________________________ _______________________________________

SERGIO GOMES PEREIRA ANTONIO CARLOS IJANC

CONSELHEIRO FISCAL Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0

314.020.848-03 CPF: 282.035.938-87

Sistema licenciado para HELIJA - ORGANIZACAO CONTABIL S/S

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2020

_______________________________________

ANA TEREZA BELLODI BELLUSCI

PRESIDENTE

162.173.118-95

____________________________________

JOÃO MARCELO BRUNINI D´AQUILA

CONSELHEIRO FISCAL
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Entidade: ASSOCIAÇÃO DO BEM COMUM AO 
DOWN DE JABOTICABAL Folha: 0001

CNPJ: 02.188.408/0001-64 Número livro: 0001
Registro no Cartório: 20788 Data: 04/09/1997 

Emissão: 22/06/2021Hora: 09:07:00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

I - CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01 - Os objetivos constantes de seu estatuto.
A Associação do Bem Comum ao Down de Jaboticabal, tem por fi nalidade trazer ao 

público em geral as reais capacidades de indivíduos portadores de Síndrome de Down; 
defender direitos, interesses, e prerrogativas e explorar toda potencialidade do portador de 
Síndrome de Down e como enfoque especial, visar a sua alfabetização; coordenar todo o 
trabalho pedagógico, técnico e demais atividades necessárias ao bom desempenho da for-
mação dos portadores da Síndrome de Down; orientar os Associados e público em geral, 
sempre que consultada sobre qualquer informação a respeito da Síndrome de Down.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELA-
BORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações fi nanceiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamen-
tos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades 
sem fi ns lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros, 
aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 - O regime contábil adotado.
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04 - As aplicações fi nanceiras estão demonstradas da seguinte forma.
As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos 

rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de 
competência.

NOTA 05 - Os critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas, especial-
mente com gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos.

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre 
eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as 
inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos de conformi-
dade com as exigências legais - fi scais.

NOTA 06 - Doação(ões) recebidas de pessoas físicas e/ou jurídicas.
Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No 

ano de 2020 a entidade recebeu R$ 257.581,79 em doações.

NOTA 07 - Valores das parcerias e convênios recebidos.
Valor dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público.
Projeto AEE (Atend. Educ. Esp)...........................................................R$ 26.400,00
Projeto AEE (Atend. Educ. Esp) a receber ...........................................R$ 2.200,00
Projeto EEE ( Educ. Esp. Exclusiva) ...................................................R$ 35.825,40
Projeto EEE ( Educ. Esp. Exclusiva) a receber. ...................................R$ 2.985,45
Projeto Siafem (Sist. Integ. Ad. Fin.) ...................................................R$ 23.454,65
Projeto SMAS ( Sec. Munic. Assist. Social) ........................................R$ 43.067,28
Projeto SMAS ( Sec. Munic. Assist. Social) a receber .........................R$ 3.588,94
Verba... Comcriaja ......................................................... ......................R$ 28.866,00

NOTA 08 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas fi nalidades institucionais, 
de conformidade com seu Estatuto Social demonstrados pelas suas despesas e investimen-
tos patrimoniais.

NOTA 09 - As Contas Contábeis são registradas as gratuidades oferecidas que deverão 
estar respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração. As entida-
des mistas (assistência social, educação e/ou saúde) deverão informar de maneira segre-
gada as gratuidades da Isenção da Cota Patronal de Previdência Social usufruída e para 
outros controles de interesse da instituição.

Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da entidade.

NOTA 10 - O(s) valor(es) das gratuidades concedidas.
No atendimento ao disposto no inciso VI do art. 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade 

no ano de 2020, efetuou com gratuidade todos seus atendimentos, totalizando um montan-
te de R$ 543.147,12

NOTA 11 - O(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruidas:
A entidade usufrui da isenção da Contribuição Patronal a Previdência Social, da seguin-

te forma:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros ............................................ R$ 64.189,98
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
 (Prenotação 175.169 de 26/03/2021)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 535, Cen-
tro, Fone (016) 3202-3015.

FAZ SABER a AYTON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, RG nº 46.469.499-1-SSP/SP, CPF nº 
396.186.058/09, técnico em enfermagem, e sua mulher PAOLA HEIDE DOS SANTOS FERRAZ, RG nº 
46.375.276-4-SSP/SP, CPF nº 332.620.428/03, assistente fi nanceira, ambos brasileiros, casados sob o regi-
me da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na 
Rua Nestor Alves, número 51, Parque das Araras (endereço que constou da matrícula na época de aquisição 
do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento de STÉFANI PARTICIPAÇÕES 
LTDA, com sede nesta cidade de Jaboticabal, na Rua Luiz Niero, número 800, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08.326.990/0001-64, NIRE 35220877750, e STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, com sede em 
Ribeirão Preto-SP, na Avenida Eliseu Guilherme, número 879, Jardim Sumaré, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
03.088.641/0001-38, NIRE 35215625918, credoras fi duciárias através do Instrumento Particular de Compra 
e Venda de Imóvel, garantido pela alienação fi duciária registrada sob nº 05 na matrícula nº 36.219, que grava 
o imóvel indicado como Lote nº 05 da Quadra S, situado na Rua E, do loteamento Residencial Parque das 
Araras, nesta cidade, vem lhes notifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias 
relativas às parcelas vencidas, com valor apurado pelas credoras fi duciárias até 25/03/2021, que totaliza a 
quantia de R$21.059,37 (vinte e um mil, cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), sujeito à atualiza-
ção monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se 
também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

Assim fi cam V. Senhorias NOTIFICADOS a comparecerem no Cartório de Registro de Imóveis da Co-
marca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 
3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o 
pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$388,15 (trezentos e oitenta e oito reais e quinze 
centavos), referente às custas com as notifi cações extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 
contados a partir desta data.

Nesta oportunidade fi cam V. Senhorias cientifi cados de que o não cumprimento da obrigação no prazo 
estipulado garante às credoras fi duciárias o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do 
artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V. Senhorias a propriedade 
do imóvel em favor das credoras Stéfani Participações Ltda e Stéfani Nogueira Engenharia Ltda.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que 
será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 25 de junho de 2021. Eu, Ana 
Lúcia Farina Esensky Pauke, digitei e subscrevi.

A SUBSTITUTA DO OFICIAL:
ANA LÚCIA FARINA ESENSKY PAUKE 

O mundo tão ruim! 
A humanidade está perdida?

Em assistências fraternas 
tenho me deparado com 
emoções difíceis de pesso-
as que se dizem desanima-
das, tristes e angustiadas 
por não poderem transfor-
mar as situações ruins que 
assistem pela televisão ou 
pelas redes sociais. Algu-
mas a� rmam que a huma-
nidade está perdida, que a 
humanidade não deu certo 
e chegam à conclusão que 
estão em depressão por esse 
motivo. 

A primeira questão a dis-
cernir é sobre o diagnóstico 
de depressão. Ela é uma do-
ença e só pro� ssionais ha-
bilitados estão preparados 
para identi� car e propor 
tratamento. Não podemos 
confundir uma tristeza ou 
aborrecimento com depres-
são. Psiquiatras e Psicólogos 
devem ser procurados para 
esse � m. E o Espiritismo ja-
mais dispensa a atuação da 
medicina e sua necessidade.

Quando à questão espiri-
tual que nos cabe levantar e 
re� etir aqui, costumo dizer 
que, se você sente o incô-
modo diante das situações 
terríveis que vem aconte-
cendo no mundo e próximo 
de nós, então a humanidade 
tem jeito, sim; a humanida-
de deu certo, sim!!! 

A� nal, se eu e você somos 
humanos e estamos dese-
jando que o bem se refaça, 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

é porque a solidariedade e 
a vontade de que tudo seja 
diferente ainda existem! E 
isso é motivo para alegria, 
para esperança, para reco-
meçar!

Após identi� car essa bên-
ção, é necessário reconhe-
cer o próprio alcance para 
que não nos deixemos levar 
pela vaidade de pensar: ‘se 
não posso solucionar o pro-
blema do mundo então não 
sirvo para nada...’. Há, neste 
pensamento, certa empá� a 
da nossa parte. 

Responsa às seguintes 
perguntas: ‘o que está ao 
meu alcance fazer?’, ‘qual 
dor do próximo posso di-
minuir?’, ‘quais recursos te-
nho para colocar à serviço 
do bem?’. 

Em cada resposta estará 
uma tarefa que você deve 
abraçar tendo a certeza de 
que aí está o dever espiritu-
al que lhe cabe para a trans-
formação do mundo. Deus 
e Jesus nos conhecem e sa-
bem quais são nossas pos-
sibilidades. Não despreze o 
que você é capaz de reali-
zar: uma oração, uma pala-
vra, uma postura equilibra-
da diante dos con� itos nos 
relacionamentos próximos 
ou nas redes sociais, a doa-
ção de alimentos, agasalhos 

e cobertores. En� m, o que 
estiver ao seu alcance. 

Haverá, então, a percep-
ção de esperança para quem 
receber o que vem de você; 
e, dentro de você, um bem-
-estar, a sensação de dever 
cumprido que reequilibra 
e nos faz sorrir novamente. 
Haverá, igualmente, o re-
nascer do valor sagrado da 
gratidão. 

Para encerrar a coluna 
desta semana, recorro a 
Emmanuel, no livro Fonte 
Viva, psicogra� a de Chi-
co Xavier, na lição 155 – 
Aprendamos a agradecer. 

“Saibamos agradecer as 
dádivas que o Senhor nos 
concede cada dia: A largue-
za da vida; o ar abundante; 
a graça da locomoção; a 
faculdade do raciocínio; a 
fulguração da ideia; a ale-
gria de ver; o prazer de ou-
vir; o tesouro da palavra; 
o privilégio do trabalho; o 
dom de aprender; a mesa 
que nos serve; o pão que 
nos alimenta; o pano que 
nos veste; as mãos desco-
nhecidas que se entrelaçam 
no esforço de suprir-nos 
a refeição e o agasalho; os 
benfeitores anônimos que 
nos transmitem a riqueza 
do conhecimento; a conver-
sação do amigo; o aconche-
go do lar; o doce dever da 

família; o contentamento 
de construir para o futuro; 
a renovação das próprias 
forças.

Muita gente está espe-
rando lances espetaculares 
da “boa sorte mundana”, a 
� m de exprimir gratidão ao 
Céu.

O cristão, contudo, sabe 
que as bênçãos da Provi-
dência Divina nos enrique-
cem os ângulos mais sim-
ples de cada hora, no espaço 
de nossas experiências.

Nada existe insigni� can-
te na estrada que percorre-
mos.

Todas as concessões do 
Pai Celeste são preciosas no 
campo de nossa vida.

Utilizando, pois, o patri-
mônio que o Senhor nos 
empresta, no serviço inces-
sante ao bem, aprendamos 
a agradecer.”

Emmanuel
********
PALESTRAS VIRTUAIS 

AO VIVO
Facebook.com/oconsola-

dorjaboticabal
Instagram.com/oconso-

lador.jaboticabal 
Estudo de O Livro dos 

Espíritos – terças, das 20 às 
21h

Comentário e Re� exão 
do Evangelho – sábados, 
das 18 às 18h30 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PARECERES

C O M U N I C A D O

A Câmara Municipal de Jaboticabal COMUNICA que iniciará, no dia 05 de 
julho de 2021, a tramitação do Processo que julga as contas da Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal referente ao Exercício de 2019.

O PROCESSO TC Nº 004934.989.19-5 está à disposição, na íntegra, para 
consulta da população no site oficial da Câmara Municipal no endereço: www.jaboti-
cabal.sp.leg.br e no Departamento Legislativo do Poder Legislativo. Segue abaixo o 
Parecer exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Jaboticabal, 03 de julho de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

P A R E C E R
TC-004934.989.19-5
Prefeitura Municipal: Jaboticabal.
Exercício: 2019.
Prefeito: José Carlos Hori.
Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari.
Fiscalização atual: UR-6.
EMENTA: CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL. 
EXERCÍCIO: 2019. PARECER FAVORÁVEL.
RECOMENDAÇÕES.

Atendimento aos mandamentos constitucionais e legais. Ensino: 25,62%.
FUNDEB: 100%. 
Magistério: 99,22%. Pessoal: 50,18%. Saúde: 29,31%.
Transferência ao Legislativo: Regular. Execução
Orçamentária: Superávit de 2,15%.
Remuneração dos Agentes Políticos: Regular. Investimentos: 2,30%.
Encargos Sociais: Regulares. Falhas relevadas e alçadas ao campo das recomenda-
ções. Votação unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-004934.989.19-5.
Considerando o que consta do Relatório e Voto do Relator, conforme Notas Taquigrá-
ficas, juntados aos autos, a E. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, em sessão de 30 de março de 2021, pelo Voto dos Conselheiros Antonio 
Roque Citadini, Presidente e Relator, Edgard Camargo Rodrigues e Sidney Estanislau 
Beraldo, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal, relativas ao exercício 2019, com recomendações, à margem do 
parecer, excetuados os atos pendentes de apreciação por parte deste E. Tribunal.

Determinou, ainda, à Fiscalização, na próxima auditoria, que certifique-se 
das providências a serem adotadas pela Origem, fazendo constar no Relatório.

Determinou, por fim, ao Cartório, após o trânsito em julgado, o encaminha-
mento dos autos à Unidade de Fiscalização competente, para as providências de 
envio de cópia digital à Câmara Municipal, e, em seguida, ao arquivo.

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Paulo Gior-
dano Fontes.
Publique-se.

São Paulo, 26 de abril de 2021.

ANTONIO ROQUE CITADINI – Presidente e Relator

EXTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA DE PROVA DE CONCEITO 

E VERIFICAÇÃO CONFORMIDADE

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna público que, com relação à licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 01/2.021, do tipo menor preço global, para aqui-
sição de Licença de uso de software, mediante locação, para Gerência de Gestão 
de Compras e Materiais, Licitação, Almoxarifado, Gerência de Gestão de Pesso-
al, Orçamento Público, Contabilidade, Tesouraria, Controle de Frotas, Patrimônio 
Público, Portal de Acesso a Informação, conforme especificações constantes do 
Anexo I, cumpre informar que a empresa GEMMAP SISTEMAS LTDA-EPP, foi des-
classificada pelo não comparecimento para realização da Prova de Conceito e Veri-
ficação de Conformidade, no dia 29/06/2021, posteriormente inabilitada e empresa 
SH3 INFORMÁTICA LTDA, por não cumprir os requisitos editalícios, ato contínuo 
foi habilitada a empresa SMARAPD INFORMÁTICA LTDA e convocada para rea-
lização da Prova de Conceito e Verificação de Conformidade, em sessão pública a 
realizar-se no dia 06/07/2021 às 9:00hs, nos termos do item IX do respectivo Edital.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 02/2.021 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço 
por item, para Registro de Preços, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À CON-
TRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICRO-
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para aquisição de placas e 
medalhas para honrarias, conforme especificações constantes do Anexo I.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, durante seu expediente normal, respeitados os atos normativos vigen-
tes no contexto da pandemia, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

Recebimento das Propostas: Dia 15/07/2021, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 15/07/2021, após o final da entrega dos envelopes e cre-
denciamento.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatuto Social, 
convoca seus associados quites com a tesouraria, para realização de 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 12 julho 
de 2021, na sede do clube, às 18:30 horas em primeira convocação 
com metade mais um dos sócios e após 30 minutos, em segunda 
convocação com qualquer número, para tratativa de assuntos de 
interesse dos associados e prestação de contas da diretoria.

A realização da assembleia manterá todos os cuidados com a 
saúde, respeitando as orientações da OMS com relação à Covid 
19, com a obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento de 
02 metros, uso de álcool em gel a todos os presentes e será feita em 
local aberto como manda o protocolo.

Pauta: Gestões realizadas em face da PANDEMIA DO CO-
VID-19.

Assuntos de Interesse dos Associados que tem relevância com 
o clube.

Estephan Hani Ferreira de Matos
Presidente

               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal 
 

                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br 
 

 

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583 
 
 

                 Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991 
           _________________________________________________________________________________________________ 
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Nossas Rede Sociais

Marancalcados

Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson abre o 
mês especial em comemoração aos 193 anos 
de Jaboticabal – Vem aí o “Quitute Online”!

O prefeito de Jabotica-
bal, Prof. Emerson abriu 
na quinta-feira, 1º de julho, 
o mês especial em come-
moração aos 193 anos de 
Jaboticabal: é o “Quitute 
Online”. Em mensagem por 
meio das redes sociais, o 
prefeito comentou sobre o 
evento que, em 2021, con-
tará com a participação de 
mais de 200 artistas locais, 
lives e muita solidariedade.

“A pandemia nos roubou 
muitas coisas. Mas ela não 
pode nos roubar a esperan-
ça de continuarmos a nossa 
luta diária e convicção de 
dias melhores. E nós não 
poderíamos deixar passar 

em branco os 193 anos da 
nossa Jaboticabal, com as 
nossas entidades e a con-
fraternização das famílias. 
Com o Quitute Online, es-
tamos engajados nesta fes-
ta do amor. Serão mais de 
200 artistas da nossa terra, 
frutos nossos, em lives para 
lá de especiais. Saboreie 
os quitutes das entidades, 
prestigie nossos artistas e 
celebre com a família. Jun-
tos venceremos”, comentou 
o prefeito.

Siga acompanhando as 
redes sociais da Prefeitura 
de Jaboticabal e � que por 
dentro de toda a programa-
ção!

Prefeito de Jaboticabal esclarece fake news sobre a saída 
da Polícia Ambiental e explica como funciona o trabalho

O prefeito de Jaboticabal, 
Prof. Emerson, ao respon-
der um questionamento 
durante a live de segunda-
-feira (28/06), esclareceu a 
fake news sobre a saída da 
Polícia Ambiental de Jabo-
ticabal. O município possui 
atualmente uma base locali-
zada no Centro de Educação 
Ambiental, no Bosque Fran-
cisco Buck.

“Esse prédio, que é uma 
base operacional, não é fun-
cional. Vou exempli� car: 
vou até a base e faço uma 
denúncia de caça de animais 
silvestres. O policial presen-
te na base, no formato que 
estamos atualmente, não irá 
se deslocar até o local por-
que ele precisa � car na base. 
Ele entrará em contato com 
o batalhão, que enviará o 
policiamento. A base em si, 
operacionalmente, é ruim 
porque tira esse pro� ssional 
de circulação para cuidar da 
base. Sem a base, os policiais 
ambientais estarão em cir-
culação efetivamente aten-
dendo. Jaboticabal não per-

deu a polícia, mas ganhou 
ela de forma mais efetiva”, 
explicou o prefeito.

O Major Azevedo, coman-
dante da Polícia Ambiental, 
a� rmou que algumas bases 

estão sendo reestruturadas. 
“Vamos inutilizar algumas 
bases para que esses poli-
ciais ambientais que estão 
realizando atividade admi-
nistrativa, realize atividades 

operacionais. Essa reade-
quação irá quali� car o aten-
dimento para a população 
e também as nossas ações 
preventivas. Jaboticabal ja-
mais vai perder o policia-

mento ambiental, mas sim 
ganhar. Essa reestruturação 
visa potencializar nossa po-
lícia ambiental. Quando a 
população de Jaboticabal 
liga, policiais de Ribeirão 

Preto ou Araraquara reali-
zam a ação, quando temos 
policiais aqui na cidade. 
Tudo � cará mais e� caz e 
rápido”, a� rmou o Major 
Azevedo.


