Notas Explicativas

Folha: 1

AMA Associação de Amigos do Autista
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 52.802.295/0001-13

CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01
A "AMA - Associação de Amigos do Autista" é uma pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, constituida em 08/08/1983, estabelecida nesta
Capital, à Rua dos Lavapés nº 1.123, no bairro Cambuci, com filiais na Rua Luis Gama nº 890, no bairro Cambuci e na Rua Henrique Reimberg nº
1.015, no bairro Parelheiros, cuja principal atividade é promover, assistir e incentivar pesquisas e estudos sobre o Autismo, bem como desenvolver
programas de amparo, ajuda, adaptação, habilitação reabilitação e integração social. Sua regência se dá pelo Estatuto Social, com respaldo legal
na Lei Federal nº 10.406/2002 e 12.101/2009.
NOTA 02
A "AMA - Associação de Amigos do Autista" possui as seguintes inscrições e títulos:
• Estatuto Social registrado no 4º Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo sob o nº 619.875 em 01/11/2013;
• CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Minsitério da Fazenda sob os números:
- 52.802.295/0001- 13 para a sede Rua dos Lavapés;
- 52.802.295/0002-02 para a filial Rua Luis Gama;
- 52.802.295/0003-85 para a filial Rua Henrique Reimberg.
• CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de São Paulo sob o nº 9.048.907-1;
• Utilidade Pública Municipal: Decreto nº 23.103 em 20/11/1988;
• Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 26.189 em 06/11/1986;
• Utilidade Pública Federal: Decreto DOU em 24/06/1991;
• Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - através da PORTARIA SNAS/MDS nº 797/2012
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
NOTA 03
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002
aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros;
NOTA 04
A prática contábil adotada é pelo regime de competência;
NOTA 05
Os direitos e obrigações da associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais;
NOTA 06
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do
Balanço, com base no regime de competência;
NOTA 07
As receitas da associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e
Outros;
NOTA 08
As despesas da associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais;
NOTA 09
As doações são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência;
NOTA 10
A associação recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não e no exercício de 2014 compuseram-se da seguinte forma:
•
•
•
•
•

Doações em moeda
Doações em espécie
Doações boletos/carnês
Doações de pessoas físicas
Doações de pessoas jurídicas

R$ 1.472,81
R$
3,72
R$ 57.736,58
R$ 336.611,38
R$ 16.000,38
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• Receitas com eventos
Total

CNPJ: 52.802.295/0001-13
R$
200,00
R$ 412.024,87

NOTA 11 - PROJETOS SOCIAIS COM CONVÊNIO PÚBLICO
Convênio Pronas - Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde
Objetivo:Desenvolvimento de um amplo programa de capacitação que aborde com um nível alto de qualidade, o autismo, do diagnóstico à
profissionalização, para ser implementado primeiramente, em 2014 em toda a Rede de Saúde Pública do Estado de São Paulo e parte da Rede
Pública de Educação. O programa será coordenado pela AMA - Associação de Amigos do Autista de São Paulo e desenvolvido por profissionais
com larga experiência em autismo. Além de influenciar o atendimento direto, esta capacitação pretende ajudar os primeiros profissionais que têm
contato com a criança, a detectarem sinais de alerta e também dar orientação de como lidar com pessoas com autismo, a profissionais envolvidos
em outras áreas da saúde, como dentistas e profissionais de laboratórios de análise.
Valor do Convênio no exercício
Valor gasto no exercício

R$ 246.166,68
R$ 238.531,76

Convênio Secretaria da Educação
Objetivo:Dar continuidade do atendimento especializado oferecido pela AMA em suas unidades. Dessa maneira, possibilitando o atendimento
especializado a todos que não tem outra opção de atendimento, seja por falta de recursos financeiros, como por falta de instituições
especializadas.
Capacidade de atendimento: 184 crianças, jovens e adultos;
Valor do Convênio no Exercício: R$ 2.486.760,00
Valor gasto no exercício :
R$ 3.397.655,56
Valor da contrapartida:
R$ 910.895,56
Convênio Secretaria da Saúde - DRS1
Objetivo:Assistência a pacientes com autismo, encaminhados pela Secretaria Estadual da Saúde, nas categorias:pedagógica, fonoaudiológica,
psicológica, médica e motora. Para prestar esse serviço a AMA disponibilizará uma equipe multidisciplinar, composta de médico, fisioterapeuta,
psicólogo, professor de educação física, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, pedagogo e equipe de apoio, entre outros, sendo
garantida a equipe mínima prevista na resolução SS - 63/13.
Capacidade de atendimento: 200 crianças, jovens e adultos;
Valor do Convênio no Exercício: R$ 3.156.744,00
Valor gasto no exercício :
R$ 3.497.477,73
Valor da contrapartida:
R$ 340.733,73
Convênio Secretaria da Saúde - Pinel
Objetivo:Atuação em parceria com o CAISM Phelippe Pinel (CPP), na prestação de assistência nas categorias pedagógica, fonoaudiológica,
psicológica e motora. Acompanhamento psiquiátrico aos pacientes da internação, aos pacientes ambulatoriais e outras pessoas com autismo que
procuram atendimento no CPP;
Capacidade de atendimento: 60 crianças e adolescentes;
Valor do Convênio no exercício: R$ 2.018.136,03
Valor gasto no exercício :
R$ 2.373.718,23
Valor da contrapartida:
R$ 355.582,20
Convênio Fundo Nac. Desenvolv. Educ. - FNDE
Objetivo: Repasses da Secretaria Estadual da Educação para o programa PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)
Valor do convênio no exercício: R$ 4.009,42
Valor gasto no exercício:
R$ 3.663,15
NOTA 12
Sob a rúbrica "Renúncia Fiscal" estão os valores relativos às contribuições trabalhistas à Previdência Social e ao PIS sobre a folha de salários,
que deixaram de ser recolhidas em função da associação possuir imunidade tributária prevista na alínea C do Inciso VI do Artigo 150 da
Constituição Federal e foram devidamente reconhecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social do Ministério da Previdência Social.
Quota Patronal:
R$ 1.124.293,95
Seguro Acidente de Trabalho: R$ 110.874,42
Terceiros:
R$ 326.045,34
Pis s/folha de salário:
R$
55.999,04
NOTA 13
Sob a rúbrica "Renúncia Fiscal Estadual" estão os valores relativos ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, para o
exercício de 2014, no valor de R$ 8.729,24, que em virtude de imunidade tributária prevista na alínea C do Inciso VI do Artigo 150 da Constituição
Federal, reconhecida por meio do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, deixou de ser recolhido.
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NOTA 14
Sob a rúbrica "Imobilizado com Restrição" encontra-se um Micro ônibus adquirido pela Secretaria de Estado da Educação, Marca/Modelo Marcopolo/Volare ano 2014, capacidade 16 passageiros, cedido à AMA na forma de Convênio, destinado exclusivamente para o transporte de
educandos com graves deficiências cuja situação não permita sua inclusão em classes comuns de ensino regular.
• Bem adquirido neste exercício por R$ 151.000,00
NOTA 15
Sob a rúbrica "Depreciação - Bens de Convênio" encontram-se os valores de depreciação de um Micro ônibus, cedido à AMA na forma de
Convênio junto a Secretaria de Estado da Educação. O cálculo das taxas de depreciação foram baseadas na IN 162 de 1998, posição 8702 Veículos Automotores para Transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, taxa de 25% ao ano como prazo de 4 anos.
Foi considerado nos controles internos a depreciação de R$ 31.457,80, para este 1º exercício.
NOTA 16
Sob a rúbrica "Provisão para Contingências Trabalhistas" encontra-se registrado o valor de R$ 30.000,00 referente ao saldo do pagamento de
acordos/processos trabalhistas, durante o exercício de 2014.
NOTA 17
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas suas
Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 18
No atendimento ao disposto na Lei 12.101/09, a entidade concedeu gratuidade em 100% dos seus atendimentos.
NOTA 19
Para o atendimento 100% gratuito aos seus usuários, a entidade empregou recursos totais de R$ 10.331.203,16 (Dez milhões, trezentos e trinta e
um mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos), no exercício.

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2014.
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