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Um em cada 4 prefeitos 
paulistas teve contas 

desaprovadas; Jaboticabal 
está entre os que 

conseguiram fechar “no azul”

Após 3 anos de contas rejeitadas, Tribunal de Contas 
aprova resultados de 2017

Jaboticabal comprova mais uma vez que deu a 
volta por cima e conseguiu reequilibrar o grave 
defi cit fi nanceiro dos últimos anos. O Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou 
o resultado das 644 cidades fi scalizadas pela Cor-
te. Após a rejeição dos números, de 2014, 2015 
e 2016, Jaboticabal conseguiu reverter o quadro e 
ter suas contas aprovadas em 2017.

Mamograi a grátis: Carreta “Mulheres de 
Peito” chega a Jaboticabal dia 16 de março

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de março), Jaboticabal recebe um 
reforço na área da saúde. É a carreta “Mulheres de Peito”, do Governo do Estado de São Paulo, que ofe-
rece mamografi as gratuitas, sem a necessidade de pedido médico, para mulheres entre 50 e 69 anos 
de idade (basta levar o RG e o cartão SUS). A unidade móvel fi cará estacionada na Estação de Eventos 
Cora Coralina de 16 a 21 de março.

Quem passar pela UPA terá cuidados especiais

Jaboticabal organiza espaço exclusivo para 
atendimento dos casos suspeitos de dengue

A Secretaria de Saúde organizou um espaço destinado aos pacientes que procuram a Uni-
dade de Pronto Atendimento - UPA. O local conta com novas cadeiras, mais confortáveis e 
adaptadas para os casos em que o paciente precise, por exemplo, de hidratação ou outro tipo 
de medicação.
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Comemoração acontece no próximo 
domingo (8), no Centro de Lazer 

Edson Martini

Dia Internacional terá 
programação especial 

em Jaboticabal

Em comemoração ao dia 8 de março, Dia Interna-
cional da Mulher, a Prefeitura de Jaboticabal, Fun-
do Social de Solidariedade e Delegacia de Defesa 
da Mulher, organizaram uma programação espe-
cial com lazer, saúde e muita diversão.

Atenção para o prazo 
que garante desconto 

de 50% no ITBI

A Prefeitura de Jaboticabal informa que conti-
nua oferecendo desconto de 50% no ITBI (Impos-
to Sobre Transmissão de Bens Imóveis) para quem 
transferir a documentação a partir deste mês. O 
benefício terá duração de 60 dias.

Evento contra a 
violência doméstica 

acontece neste 
sábado (07)

As famílias estão convidadas para um importan-
te evento para discutir um basta na violência do-
méstica. O “1º Coragem – Você pode vencer essa 
guerra” acontece neste sábado (07), das 9h às 12h, 
na Praça 9 de Julho.
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E MUITOS! A transformação do varejo e a era dos 
novos modelos de negócios

E muitos o repreen-
diam, para que se ca-
lasse, mas ele gritava 
cada vez mais, dizen-
do: Jesus tenha mise-
ricórdia de mim. Barti-
meu era cego e vivia na 
beira do caminho pe-
dindo esmola, até que 
ele ouviu falar de Jesus. 
Alguém contou para ele 
que Jesus era o FILHO 
de Deus e que Ele es-
tava curando muitos 
enfermos, paralíticos e 
expulsando demônios 
e isso despertou a fé de 
Bartimeu, que não teve 
medo, nem fi cou com 
vergonha. Quando ele 
ouviu falar que Jesus 
estava passando por 
ali,  não pensou duas 
vezes e começou a gri-
tar, para chamar a aten-
ção de Jesus. Alguns 
perceberam que Jesus 
não parou, nem pres-
tou atenção ao cego, 
então mandaram o 
cego calar a boca, mas 
ele não aceitou a der-
rota, gritou cada vez 
mais, sem medo de ser 
rejeitado ou despreza-
do. Bartimeu estava de-
terminado a ser curado, 
por isso ele fi cou fi rme, 
sabendo que o dia dele 
tinha chegado e este 

Um tema recorrente 
quando se fala em vare-
jo é a constante trans-
formação no comporta-
mento do consumidor, 
o ritmo que isso ocorre 
e as consequências no 
universo do consumo.

A defi nição que re-
presenta o cenário atu-
al é conhecida como 
V.U.C.A. do acrônimo 
em inglês: Volatilidade, 
Ambiguidade, Incerte-
za e Complexidade.

Esse ambiente exige 
uma refl exão profunda 
e de certa forma, rápi-
da nas empresas. Caso 
contrário podemos di-
zer que em dez anos 
existirão somente três 
tipos de empresas:

as que nasceram com 
mindset moderno

as que transforma-
ram seu mindset

as que deixaram de 
existir

Esses movimentos 
geram naturalmente 
inquietude no merca-
do e a necessidade de 
se reinventar, inovar e 
renovar. Por consequ-
ência ocasiona a dis-
rupção no mercado. E 
quando isso acontece, 
surgem os novos mo-
delos de negócios. Essa 
disrupção acontece 
principalmente quando 
esses novos modelos 

Pr. Anastácio Martins

era o seu momento de 
voltar a enxergar. Jesus 
vendo que ele estava 
preparado e que tinha 
fé para receber a cura, 
parou e mandou al-
guém chamá-lo e foram 
até o cego e disse: Te-
nha bom ânimo! Jesus 
te chama. Quando ele 
chegou, Jesus disse: O 
que queres que eu te 
faça? Que eu tenha vi-
são. Jesus disse: Vai, a 
tua fé te salvou. Quan-
tos que não estão como 
Bartimeu, à beira do 
caminho, só desejando 
e não recebendo nada? 
Creio que muitos. Você 
precisa entrar no ca-
minho para receber a 
sua benção. Não deixe 
ninguém te calar ou 
tentar te tirar do cami-
nho, fi que fi rme e seja 
determinado. Enquanto 
você não for abençoa-
do, não pare de clamar, 
porque muitos vão di-
zer que não tem jeito 
e que você não merece 
mais. Tudo isso é obra 
do inimigo que não 
quer que você tenha a 
sua vitória. Não desis-
ta! (Marcos 10:48). Esta 
é a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro: 
Cultos. Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19:30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade 
da Palavra. Diàriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ: (016) 
991150602

ganham volume, escala 
e interrompem o curso 
normal de um processo 
tradicional.

No livro a Quarta 
Revolução Industrial 
de Klaus Schawab, o 
autor enfatiza que es-
tratégias que se con-
centrarem somente na 
redução de custos se-
rão menos efi cazes do 
que aquelas baseadas 
em produtos e serviços 
pensados de formas 
mais inovadoras.

Esses pensamentos 
se complementam e 
deixam claro que será 
preciso rever diversos 
elementos contidos 
no ambiente de negó-
cios.

Destaco o compor-
tamento das novas 
gerações de consumi-
dores, o apelo por so-
lução e conveniência, 
cada vez mais fortes 
nas relações de consu-
mo e o interesse pela 
sustentabilidade, seja 
ela social, ambiental 
ou econômica. Esses 
são alguns dos desa-
fi os desse novo mundo 
que enfrentamos para 
atrair e reter consumi-
dores e manter a marca 
jovem e atual.

A realidade é que vi-
vemos em uma nova 
era, onde modelos tra-
dicionais e conven-
cionais estão sendo 
superados por novos 
modelos de negócios.

Temos acompanhado 
mudanças em formatos 
e conceitos de lojas, a 
criação de ecossiste-
mas de negócios supor-
tados por tecnologias 
e experiências marcan-

tes.
Foco e muita energia 

estão sendo colocados 
em solução e na forma 
de entregar aquilo que 
o consumidor precisa 
de uma maneira ain-
da mais conveniente e 
principalmente, mul-
ticanal e em qualquer 
ponto de contato com 
a marca. Ainda que em 
pequena escala muito 
se fala em sustentabi-
lidade com iniciativas 
de cadeia circular de 
abastecimento e do re-
commerce atendendo 
às necessidades e com-
portamento das novas 
gerações. E o que move 
todas essas mudanças 
é o consumidor, ocu-
pando seu espaço no 
centro das decisões.

Esses e outros con-
ceitos são amplamente 
apresentados e debati-
dos no dia 06 de feve-
reiro no Expo Center 
Norte, durante o even-

to Retail Trends Pós 
NRF São Paulo, que tem 
o objetivo de demo-
cratizar os principais 
aprendizados obtidos 
durante a NRF Retail’s 
Big Show, o maior even-
to de varejo das Améri-
cas.

NOTA: Nós da 
GS&Consult somos ex-
perts em varejo e rela-
ções de consumo. Es-
tamos comprometidos 
em ajudar as marcas a 
avaliar e superar esses 
desafi os e apoiamos 
no desenvolvimento 
de suas estratégias e 
na construção de suas 
operações de vare-
jo e distribuição. Sai-
ba mais no nosso site 
www.gseconsult.com.
br.

Fonte: https://www.
mercadoeconsumo .
com.br/2020/02/04/a-
-transformacao-do-va-
rejo-e-a-era-dos-novos-
-modelos-de-negocios/

S/A Stéfani Comercial
CNPJ nº  50.377.142/0001-40

Senhores acionistas: em cumprimento às disposições legais/estatutárias, submetemos à vossa apreciação o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2019. Agradecemos aos 
acionistas, clientes, fornecedores e instituições fi nanceiras pela confi ança depositada, e, em especial, a nossos colaboradores pelo comprometimento, dedicação e empenho. Permanecemos ao dispor para informações necessárias 
ao perfeito conhecimento das contas apresentadas.   Jaboticabal, 21 de fevereiro de 2020.

Ativo 2019 2018
Circulante 35.876 39.206
Caixa e equivalentes de caixa 976 501
Contas a receber 8.839 11.218
Estoques 13.823 15.834
Fundo para reposição de mercadorias 9.422 8.823
Outros créditos 2.753 2.683
Despesas do exercício seguinte 63 147
Não Circulante 17.060 14.927
Investimentos 10.491 8.178
Imobilizado 6.569 6.749
Total do Ativo 52.936 54.133

Passivo 2019 2018
Circulante 33.276 38.165
Fornecedores 7.880 14.120
Empréstimo/fi nanciamento 16.691 15.525
Obrigações sociais e fi scais 1.287 1.526
Outras obrigações 2.741 260
Partes relacionadas 4.677 6.734
Patrimônio líquido 19.660 15.968
Capital social 16.773 16.773
Reservas de capital/lucros 9.839 4.261
Prejuízo acumulado -6.952 -5.066
Total do passivo e patrimônio líquido 52.936 54.133

Demonstração dos Resultados dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 
2018 (Em milhares de reais) 2019 2018
Receitas brutas de vendas e serviços 83.539 132.865
Deduções, impostos e devoluções -6.435 -9.080
Receitas líquidas de vendas e serviços 77.104 123.785
Custos das mercadorias vendidas/serviços prestados -66.309 -107.872
Lucro bruto 10.795 15.913
Receitas (despesas) operacionais - despesas vendas -13.478 -17.812
Despesas administrativas -2.105 -2.387
Receitas/despesas fi nanceiras -1.926 -1.719
Equivalência patrimonial em controlada 2.572 749
Outras receitas (despesas) operacionais 2.154 3.097
Lucro operacional -1.988 -2.159
Outras receitas (despesas) 102 136
Lucro antes da tributação -1.886 -2.023
CSLL e IRPJ - -
Prejuízo do exercício -1.886 -2.023
Prejuízo do exercício por ação R$ -188,60 -202,34

Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
  Capital Reserva Ca- Prejuízo
  Social pital/Lucros Acumulado    Total
Saldo em 31/12/2018 16.773 4.261 -5.066 15.968
Reserva aumento capital social - 5.578 - 5.578
Resultado do exercício - - -1.886 -1.886 
Saldo em 31/12/2019 16.773 9.839 -6.952 19.660

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018
     2019   2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício -1.886 -2.023
Ajustes: Depreciações e amortizações 631 664
 Residual de baixas do imobilizado 158 29
 Equivalência patrimonial em controladas -2.572 -749
 Recebimentos de lucros 259 193
Variações - ativos e passivos: Aumento/redução clientes 2.379 2.805
 Aumento/redução nos estoques 2.011 -3.093
 Aumento/redução em outros ativos de curto prazo -585 504
 Aumento/redução em fornecedores -6.240 -4.265
 Aumento/redução em salários, obrigações sociais/fi scais -239 -484
 Aumento/redução em outras obrigações 424 808
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas
 atividades operacionais -5.660 -5.611
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
 Aquisições do imobilizado/Intangível -609 -796

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
 atividades de investimentos -609 -796
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Pagamentos/recebimentos
  de empréstimos/fi nanciamentos 1.166 2.019
 Adiantamento para futuro aumento de capital 5.578 196
Disponibilidades líquidas geradas pelas
 atividades fi nanciamentos 6.744 2.215
Aumento das disponibilidades
Variação das disponibilidades
 Caixa e equivalentes no fi m do exercício 976 501
 Caixa e equivalentes no início do exercício 501 4.693
Aumento/redução das disponibilidades 475 -4.192

Notas Explicativas às Demonstrações em 31/12/2019 e 2018
1. a) As Demonstrações fi nanceiras estão elaboradas e apresentadas com 
observância dos dispositivos constantes da Lei das Sociedades por Ações 
e alterações introduzidas pela Lei 11638/07. b) O investimento em empresa 
controlada está registrado pelo método da equivalência Patrimonial. c) Os 
estoques estão valorizados ao custo médio de aquisição. d) O imobilizado 
está registrado ao custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da 
depreciação, que é calculada pelo método linear às taxas que consideram 
a vida útil dos bens e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), 
quando aplicável. 2. Capital Social: O Capital social totalmente subscrito 
e integralizado está representado por 10.000 ações ordinárias sem valor 
nominal e nominativas. Diretoria: Marcos De Stéfani e Hugo De Stéfani; João Umberto Lorenzon - Contador CRC-1SP116746/O-5 - CPF 862.203.148-91

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Relatório da Diretoria

(Em milhares de reais)
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Vereadores rejeitam projeto do Executivo para 
contratação de nova operação de crédito bancário

Por maioria, os vere-
adores da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
rejeitaram na noite de 
segunda-feira (02/03) 
o Projeto de Lei nº 
294/2020, que autori-
zava o Poder Executivo 
a contratar uma opera-
ção de crédito de até R$ 
5 milhões com o Banco 
do Brasil, conforme o 
texto original.

Antes da sessão, os 
parlamentares recebe-
ram servidores de di-
versos departamentos 
do Poder Executivo, 
como o do setor de Tec-
nologia da Informação 
(TI), saúde, agricultura, 
obras e SAAEJ, na ten-
tativa de demonstrar a 
necessidade dos recur-
sos para investimento 
em suas respectivas 
áreas.

Já em plenário, o pre-
sidente da Casa, Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
chegou a propor uma 
emenda verbal para a 
diminuição do mon-
tante, para até R$ 3 mi-
lhões, estipulando três 
pilares para os investi-
mentos (TI, saúde e in-
fraestrutura), mas a su-
gestão não foi acatada 
pela maioria.

Por sete votos con-
trários (Beto Ariki, 
Dona Cidinha, Ednei 
Valêncio, João Bassi, 
Luís Carlos Fernandes, 
Paulo Henrique Advo-
gado e Samuel Cunha) 
a emenda e a matéria 
foram rejeitadas em 1ª 

discussão e votação. 
Com o resultado, o pro-
jeto foi submetido a 2º 
turno, em sessão ex-
traordinária convocada 
pelo Chefe do Legislati-
vo, ao término da ordi-
nária, ficando rejeitado 
em definitivo pela mes-
ma contagem de votos 
(sete contrários e seis 
favoráveis). O PL agora 
segue para arquivo.

O Projeto de Lei Com-
plementar nº 30/2019, 
de autoria do Executi-
vo, que na prática re-
voga as hipóteses de 
isenção de ISSQN es-
tabelecidas no Código 
Tributário Municipal, 
além de alterar a reda-
ção do inciso III, tam-
bém não conseguiu vo-
tos suficientes. Por oito 
votos contrários (Beto 
Ariki, Daniel Rodrigues, 
Dona Cidinha, Ednei 
Valêncio, João Bassi, 
Luís Carlos Fernandes, 
Paulo Henrique Advo-
gado e Samuel Cunha) 
a matéria foi rejeitada 
em 1ª discussão e vota-
ção. O projeto voltou a 
ser discutido em sessão 
extraordinária e acabou 
rejeitado em definitivo 
pelo mesmo resultado.

Outro revés sofrido 
pelo Executivo em ses-
são ordinária foi a der-
rubada do veto total ao 
Substitutivo ao Proje-
to de Lei nº 242/2019, 
que prevê ações de re-
aproveitamento de ali-
mentos não consumi-
dos. O vereador Luís 
Carlos Fernandes, autor 

da proposição, subiu à 
tribuna para defender 
a matéria, e convenceu 
os pares.

Já os projetos de de-
cretos legislativos para 
a outorga de títulos de 
cidadania foram apro-
vados por unanimida-
de: o PDL nº 78/2020, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich, que 
concede o Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se ao cirurgião dentis-
ta Dr. Renato Gonçal-
ves dos Reis; o PDL nº 
79/2020, de autoria do 
vereador Pepa Servido-
ne, que outorga o Título 
de Cidadão Jaboticaba-
lense ao presidente do 
grupo Santa Clara, José 
Amaro Cury; e o PDL nº 
80/2020, de autoria do 
vereador Luís Carlos 
Fernandes, que conce-
de o Título ao psiquia-
tra Dr. Vinícius Lopes 
Emygdio de Faria.

Também foi apro-
vado de forma unâni-
me o Projeto de Lei nº 
302/2020, de autoria 
do Poder Executivo, que 
autoriza a Empresa Mu-
nicipal de Urbanização 
de Jaboticabal (EMUR-
JA) a alienar imóvel 
dado em concessão de 
Direito Real de Uso, no 
Jardim Petrassi, à Maria 
Luiza Pereira da Rocha.

INCLUÍDOS – Outros 
três projetos foram in-
cluídos na Ordem do 
Dia. Um deles foi o Pro-
jeto de Lei nº 310/2020, 
de autoria do Executivo 

Municipal, que institui 
a Política Municipal dos 
Direitos das Pessoas 
com Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA) em 
Jaboticabal. De acordo 
com o PL, aprovado por 
unanimidade, o aten-
dimento à pessoa com 
TEA deverá ser presta-
do de forma integrada 
pelos serviços de saú-
de, educação e assisten-
cial social. O município 
também será obrigado 
a garantir informação, 
treinamento, formação 
e especialização em 
TEA aos profissionais 
que atuam nesses servi-
ços. A matéria traz ain-
da um rol de garantias 
de crianças com TEA na 
área da educação, uma 
vez que é garantida a 
elas educação dentro do 
mesmo ambiente esco-
lar das demais crianças. 
Ainda segundo o tex-
to aprovado, também 

será criada a Carteira 
de Identificação da Pes-
soa com Transtorno do 
Espectro Autista (CIP-
TEA), a fim de garantir 
atenção integral, pron-
to atendimento e prio-
ridade de atendimento 
no acesso aos serviços 
públicos e privados, em 
especial nas áreas de 
saúde, educação e as-
sistência social. A car-
teira será expedida pelo 
Departamento Munici-
pal da Pessoa Com De-
ficiência, por meio de 
requerimento através 
do Sistema Prático.

Igualmente foi apro-
vado por unanimidade, 
com emenda modifi-
cativa na redação da 
ementa, o Projeto de Lei 
nº 313/2020, de autoria 
do vereador Pepa Ser-
vidone,  que denomina 
de “Prof. Dr. Júlio César 
Durigan” a Nova Esta-

ção de Tratamento de 
Água do SAAEJ.

Já o Projeto de Lei nº 
312/2020, de autoria 
do Poder Executivo, que 
consolida a Política Mu-
nicipal para a Popula-
ção em Situação de Rua 
e o Comitê Intersetorial 
da Política Municipal 
para a População em Si-
tuação de Rua, recebeu 
pedido de vista do ve-
reador Beto Ariki pelo 
prazo máximo regimen-
tal, acatado pelos parla-
mentares. A matéria re-
torna para 1ª discussão 
e votação na próxima 
sessão ordinária, dia 16 
de março.

TRIBUNA LIVRE – O 
espaço da Tribuna Li-
vre foi ocupado pelo 
munícipe Maurício José 
Borges (China), que ex-
planou sobre a “Impor-
tância do serviço e do 
servidor público”.

Câmara de Jaboticabal faz audiência pública na 
próxima segunda-feira 

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal, por 
meio da Comissão 
Permanente do Pla-
no Diretor, presidida 
pelo vereador Paulo 
Henrique Advogado, 
realiza uma audiên-
cia pública na pró-
xima segunda-feira 
(09/03), às 19 horas, 
para discutir com a 
população o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 36/2020, de auto-
ria do Poder Executi-
vo.

Na prática, a ma-
téria acrescenta na 
tabela das diretrizes 
urbanísticas do Plano 
Diretor do Município 
(Lei Complementar nº 
80/2006), os parâme-
tros para os lotes das 
Zonas Especiais de In-
teresse Social (ZEIS), 
tais como o tamanho 
mínimo de 160m2 
do lote; testada mí-
nima de 8 metros; 7% 
do terreno para área 
mínima permeável; 
recuo mínimo fron-

tal de 3 metros (50% 
pode ser no alinha-
mento para abrigo em 
residência térrea; e 
recuo lateral de três 
metros, considerada 
a sacada da constru-
ção).

A audiência acon-
tece no plenário da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câma-
ra (tv.camarajabotica-
bal.sp.gov.br ou www.
jaboticabal.sp.leg.br).

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar oferece treinamento sobre 
Coronavírus a colaboradores do Hospital e Maternidade Santa Isabel

As grandes epidemias 
trazem angústias, dú-
vidas e insegurança. E 
para os profissionais de 
saúde a exigência por 
atualização constante 
para que possam prestar 
a melhor assistência aos 
pacientes e contribuir 
para esclarecer a comu-
nidade. Com esse obje-
tivo, o Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel de 
Jaboticabal – HMSI reali-
zou na manhã do dia 4 
de março, uma atualiza-
ção e treinamento sobre 
o Covid-19, o Coronaví-
rus, para seu quadro de 
colaboradores.

O treinamento foi re-

alizado pelo Médico As-
sistente da Disciplina de 
Moléstias Infecciosas e 
Tropicais – Infectologia - 
do Departamento de Clí-
nica Médica do Hospital 
das Clínicas da Faculda-
de de Medicina de Ribei-
rão Preto - Universidade 
de São Paulo, Fernando 
Crivelenti Vilar, que pre-
side a Comissão de Con-
trole de Infecção Hospi-
talar do HMSI.

O médico trouxe in-
formações sobre o pe-
ríodo de incubação da 
doença, formas de con-
tágio e transmissão e as 
estratégias para que os 
profissionais da área de 

saúde possam adotar 
as medidas corretas de 
prevenção e, sobretudo, 
identificação dos pa-
cientes com suspeita da 
doença.

Na data relatada, dos 
44.500 de casos confir-
mados com doença no 
país, 81% dos pacientes 
infectados apresenta-
ram acometimento pul-
monar leve; 14% quadro 
severo (dispneia, hipó-
xia e importante envol-
vimento pulmonar) e 5% 
foram considerados pa-
cientes críticos. “Estu-
do com 1099 pacientes 
com CoVID-19, confir-
mados na China até 29 

de janeiro, reforça que a 
letalidade do CoVID-19 
é relativamente baixa 
quando comparado a 
outros vírus causado-
res de epidemias como 
Influenza H1N1”, desta-
cou o médico.

As orientações para 
prevenção ao vírus in-
cluem a higienização 
constante das mãos e 
antebraços, o uso de 
máscara específica por 
profissionais de saúde. 
Ao espirrar ou tossir 
é necessário proteger 
boca e nariz com os bra-
ços e não com as mãos e 
evitar locais de aglome-
rações.

Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar 

A Comissão de Con-
trole de Infecção Hospi-
talar – CCIH do Hospi-
tal e Maternidade Santa 
Isabel tem o objetivo de 
promover e organizar 
a investigação, o con-

trole e a prevenção da 
infecção relacionada a 
assistência hospitalar.  
A CCIH do HMSI é presi-
dida  pelo Fernando Cri-
velenti Vilar e pela en-
fermeira Marieli Medici 
Fornezari, que são seus 
membros executores.
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Quem passar 
pela UPA 

terá cuidados 
especiais

Jaboticabal organiza espaço exclusivo para 
atendimento dos casos suspeitos de dengue

A Secretaria de Saú-
de organizou um es-
paço destinado aos 
pacientes que pro-
curam a Unidade de 
Pronto Atendimento 
- UPA. O local conta 
com novas cadeiras, 
mais confortáveis e 
adaptadas para os ca-
sos em que o paciente 
precise, por exemplo, 
de hidratação ou ou-
tro tipo de medica-
ção.

“Achamos pertinen-
te organizar esse es-
paço na Upa pela sua 
localização. Além de 
ser a porta mais co-
mum para o atendi-
mento, também está 
perto do hospital e 
demais estruturas 
necessárias para ga-
rantir a qualidade 
que nossa população 
merece”, informa o 
secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Funcionamento - O 
paciente passa pela 
triagem e, caso apre-

sente os sintomas, 
será encaminhado 
para um médico para 
o atendimento de 
dengue. O profissio-
nal será um dos três 
que ficam no atendi-
mento da unidade.

O médico atenderá 
o paciente, orientará 
e, nos casos necessá-
rios, prescreverá hi-
dratação e solicitará 
exames. No retorno, 
encaminhará o pa-
ciente para a rede bá-
sica ou ESF para que 
os exames sejam rea-
lizados novamente.

Uma enfermagem 
ficará responsável 
por acolher exclusi-
vamente o paciente 
encaminhado para 
área. “O foco maior na 
demanda, orientação, 
identificação e otimi-
zar recursos, corrige 
o fluxo do atendimen-
to emergencial para 
o seguimento ambu-
latorial”, esclarece o 
secretário.
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Interessados tiveram até sexta-feira (6) para garantir 
participação

Quem descumprir o prazo será multado e pagará pelo roçamento

Secretaria de Saúde promove Audiência Pública 
com pouca participação popular

Evento contra a violência doméstica 
acontece neste sábado (07)

Prefeitura prorroga prazo de inscrição de 
cursos para pessoas com deiciência 

Prefeitura notiica proprietários de terrenos 
para limpeza e roçamento

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da Secretaria da Saú-
de, realizou na última 
terça-feira (28) uma 
audiência sobre ações 
e serviços do sistema 
público de saúde de 
Jaboticabal, realizadas 
no 3º quadrimestre de 

As famílias estão con-
vidadas para um impor-
tante evento para discu-
tir um basta na violência 
doméstica. O “1º Cora-
gem – Você pode vencer 
essa guerra” acontece 
neste sábado (07), das 
9h às 12h, na Praça 9 de 
Julho.

“A Drª Jaqueline Ba-
tista mostrou-se muito 
sensível à causa. Infe-

A Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social informa aos 
interessados que prorro-
gou até sexta-feira (6), o 
prazo de inscrição para 
o programa “Meu Empre-
go Trabalho Inclusivo”. 
Os interessados procu-
raram o Departamento 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal estabeleceu um 
prazo de 30 dias para 
proprietários de lotes re-
alizar a limpeza de seus 
terrenos. O não cumpri-
mento no prazo acarre-
tará multa de R$ 630 e 
o responsável ainda arca 

2018. 
Na ocasião, o secretá-

rio da pasta, professor 
João Roberto da Silva, 
aproveitou para alertar 
sobre os riscos da den-
gue e os casos registra-
dos em Jaboticabal até 
o momento. “Conversa-
mos sobre os cuidados 

e a necessidade que 
todos participem das 
ações preventivas con-
tra a dengue. Também 
apresentamos todos os 
projetos e ações que 
realizamos em nosso 
município no último 
trimestre”, afirma João.

lizmente o Brasil re-
gistra muitos casos de 
violência e, mesmo que 
Jaboticabal esteja pre-
parada para acolher es-
sas vítimas, nosso foco 
é conscientizar e dis-
cutir sobre formas de 
prevenção. Precisamos 
mobilizar a sociedade 
e mostrar que podemos 
mudar essa realidade”, 
afirma o prefeito José 

Carlos Hori.
Dados preocupan-

tes - Segundo dados do 
Ministério da Saúde, o 
Brasil registra um caso 
de violência doméstica 
a cada quatro minutos. 
Está na hora da popula-
ção dar um basta nesses 
números. Uma iniciativa 
da advogada pretende 
abordar o assunto com 
toda a sociedade.

Municipal da Pessoa com 
Deficiência, localizado 
no CRAS do Parque 1º de 
Maio. 

Serão oferecidos 
cursos de Chocolatei-
ro, Operador de Caixa, 
Operador de Compu-
tador, Técnicas de Bi-
juterias (montagem e 

criação), Almoxarife 
e Estoquista. “Infeliz-
mente, mesmo com a 
divulgação a procura 
continuou pequena. 
Toda formação é im-
portante para garan-
tir uma renda extra ou 
uma atividade comple-
mentar. Vamos aprovei-

com a limpeza que custa 
R$ 1 por m².

“É importante que to-
dos mantenham seus 
terrenos limpos e roça-
dos. Vamos pensar nos 
vizinhos próximos e dos 
problemas que o mato 
alto pode trazer. Já esta-

mos notificando aqueles 
que descumprirem e em 
breve serão multados”, 
diz o secretário de Plane-
jamento, Paulo Polachini.

Para mais informa-
ções, o telefone da Se-
cretaria de Planejamen-
to é (16) 3209-3303.

tar essa oportunidade 
e procurar o CRAS do 
1º de Maio”, convidou 
a diretora do departa-
mento, Geiza Carla.

O CRAS fica localizado 
na Av José Marfara, 160 - 
Parque 1ª de Maio. Mais 
informações pelo telefo-
ne (16) 3204-4424.

Escola do Legislativo dá pontapé inicial no 
Parlamento Jovem 2020

A Escola do Legislati-
vo da Câmara Municipal 
de Jaboticabal inicia na 
próxima semana o ciclo 
de palestras nos esta-
belecimentos de ensino 
da cidade para divulgar 
o programa Parlamento 
Jovem (PJ) do Legislati-
vo jaboticabalense. As 
visitas aos estabeleci-
mentos de ensino acon-
tecem durante todo o 
mês de março. As es-
colas que queiram par-
ticipar terão até o dia 
03 de abril para enviar 
à Câmara os projetos e 
a indicação de dois alu-
nos para participar do 
PJ 2020.

“Esta etapa de visita-
ção nos estabelecimen-
tos de ensino serve para 
tirarmos dúvidas e le-
varmos informações aos 
alunos e professores 
sobre o projeto, além, 
claro, de fazermos ofi-
cialmente o convite 
para que as escolas par-
ticipem do Parlamento 
Jovem. Neste ano, as-

sim como no anterior, 
o tema é livre, ou seja, 
as proposições a serem 
apresentadas pelas es-
colas podem ser refe-
rentes a qualquer área. 
Os alunos que queiram 
ser os jovens parlamen-
tares desta edição de-
vem se esforçar para 
conseguirem o cargo 
em suas respectivas es-
colas. Vale lembrar que 
os escolhidos participa-
rão de oficinas da Casa 
de Leis, da sessão, de 
uma visita ao prefeito 
municipal além de uma 
viagem político-cultural 
para a capital do esta-
do”, destaca Sílvia Ma-
zaro.

Realizado desde 2013, 
o Parlamento Jovem é 
um projeto apartidário 
voltado a alunos do 1º 
ano do Ensino Médio 
com o objetivo de esti-
mular a participação po-
lítica dos adolescentes 
e fortalecer o processo 
democrático. 

Durante o projeto, os 

jovens parlamentares 
conhecem na prática 
como funciona o Poder 
Legislativo, as funções 
dos vereadores previs-
tas no ordenamento ju-
rídico, as competências 
do Poder Legislativo e 
as diferenças entre os 
Poderes; além de parti-
cipar de oficinas sobre a 
formatação de projetos 
de lei, indicações, en-
tres outros. Neste ano, 
as oficinas ocorrem nos 
dias 08 e 15 de maio, 
na Câmara Municipal. 
A sessão ordinária do 
PJ está prevista para o 
dia 29 de maio. Ao final 
do processo, previsto 
para dia 04 de junho, os 
alunos e seus respecti-
vos professores partem 
rumo a São Paulo para 
conhecer a Assembleia 
Legislativa do Estado, 
e um ponto cultural da 
cidade, ainda a ser defi-
nido.

Confira o calendário 
do PJ 2020:

01 a 31/03/2020 - Vi-

sita de apresentação do  
PJ nas escolas;

30/04/2020 - Prazo 
final para envio dos pro-
jetos pelos estabeleci-
mentos de ensino para 
a Escola do Legislativo /
Câmara Municipal de Ja-
boticabal;

08/05/2020 | 14h - 
Primeira Oficina com os 
alunos representantes 

dos estabelecimentos 
de ensino - Funciona-
mento da Câmara, for-
matação e adequação de 
projetos;

15/05/2020 | 14h - 
Segunda Oficina - Orga-
nização e apresentação 
de uma sessão ordinária 
do próprio Parlamento 
Jovem;

29/05/2020 | 19h - 

Sessão Ordinária do Par-
lamento Jovem;

A ser definido - Reu-
nião com o Prefeito José 
Carlos Hori;

04/06/2020 - Viagem 
a São Paulo - Assembleia 
Legislativa e Ibirapuera 
(ainda a ser definido);

*As datas e horários 
podem sofrer altera-
ções.
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.

Coral Encantar abre vagas 
para novos integrantes

Festival Concha in Concert vem aí 
com grandes novidades

Um grupo de profes-
sores da rede municipal 
abraçou a ideia de criar 
um coral organizado 
pela Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer em parceria com 
a Escola de Arte “Profes-
sor Francisco Berlingie-
ri Marino”. Agora, além 
dos professores, todos 
os funcionários da Se-

A 3ª edição do Festi-
val Concha in Concert 
já tem data marcada 
para acontecer – nos 
dias 7, 8 e 9 de maio, na 
Concha Acústica Lions 
Clube de Jaboticabal. 
Serão selecionadas 24 
músicas, que concorre-
rão a premiação de R$ 8 
mil no total.

“Nesta terceira edição, 
atento ao alcance nacio-
nal do festival, o pre-
feito José Carlos Hori 
ampliou as premiações, 
que agora chegam a R$ 
8 mil no total e dedicou 
uma especial atenção na 
grade de shows que fe-
cham as três noites de 
festival”, explica José 
Mário de Oliveira, dire-
tor de Cultura.

Com o objetivo de 
incentivar e ampliar 
um importante espaço 
aberto aos composito-
res da música brasilei-
ra em todos os gêne-
ros, o festival pretende 
integrar instituições, 
alunos, professores, 
músicos e toda a comu-
nidade musical de Jabo-

cretaria de Educação 
podem participar.

“O Coral é uma ideia 
do prefeito Hori e foi 
uma grata surpresa. Os 
professores vestiram a 
camisa e hoje fazem um 
trabalho muito bonito. 
O convite foi estendi-
do e espero que outros 
funcionários também 
participem do projeto”, 

afi rma o secretário da 
pasta, Leonardo Yama-
zaki. 

Sob a regência do ma-
estro Ariel Meni, o coral 
iniciou as atividades 
em 2019 com apresen-
tações em dezembro. 
“Não é necessário pos-
suir experiência musi-
cal para participar, o 
importante é frequen-

ticabal e demais regiões 
do país.

As inscrições aconte-
cem de 17 de março até 
17 de abril e pode ser 
feitas pessoalmente, 
pelos Correios ou via 
email. Cada artista po-
derá inscrever até três 
músicas, sendo que so-
mente uma por compo-
sitor poderá ser classi-
fi cada. As letras devem 
ser em língua portugue-
sa, autorais e inéditas.

Outra novidade será 
a possibilidade de cada 
autor inscrever até três 
canções. Haverá, ainda, 
uma ajuda de custo para 
os interpretes/bandas 
pré-classifi cadas que 
sejam de outros muni-
cípios. “Ao aumentar a 
quantidade de músicas 
inscritas e oferecer uma 
ajuda de custo para 
participantes de outros 
municípios, colocamos 
o Concha in Concert no 

mesmo nível dos gran-
des festivais do país”, 
afi rma o diretor.

Assim como nas edi-
ções anteriores, é uma 
realização da Prefeitu-
ra de Jaboticabal, por 
meio do Departamento 
de Cultura, em parce-
ria com a Faculdade de 
Tecnologia de Jaboti-
cabal “Nilo de Stéfani” 
(Fatec de Jaboticabal) e 
a Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino”.

tar os ensaio e gostar 
de cantar”, esclarece o 
secretário.

Os ensaios aconte-
cem na Escola de Arte, 
às quartas-feiras, das 
17h30 às 19h e, aos sá-
bados, das 9h às 10h30. 
Quem quiser participar, 
basta procurar a Escola 
de Arte ou na Secretaria 
da Educação.

Internacional

Ana Luiza é uma be-
líssima modelo brasilei-
ra, mais precisamente 
da cidade de Ribeirão 
Preto, integra o time 
First Models e já calcula  
20 anos de carreira no 
mundo da moda!

Quem resiste ao seu 
rosto impactante e 
olhar penetrante e mis-
terioso? Além disso sua 
desenvoltura  e talento 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

CULTURA

fazem dela uma grande 
estrela pelo mundo.

Dona de uma beleza 
que se distribui em 1, 
73 a bela já estampou 
trabalhos por vários  
países como:  Alema-
nha, Itália, França, Es-
panha, China, Tailân-
dia, Turquia, Coréia do 
Sul, Argentina, Chile e 
Estados Unidos.

No Brasil fez tra-
balhos publicitários 
para grandes empresas 
como Vivo, Bradesco, 
Renner, Demillus, Avon, 
Boticário, Natura, Pica-
dilly, Honda, Wolkswa-
gen, Seda, Cacau Show, 
Liz Lingerie, Danone, 
Heineken, Eletrolux e 
Loreal.

Alguém aí dúvida que 
ela arrasa? Nós não!
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Atenção para o prazo que garante 
desconto de 50% no ITBI

Domingo (08) também tem passeio ciclístico 
em comemoração ao Dia da Mulher

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
continua oferecendo 
desconto de 50% no ITBI 
(Imposto Sobre Trans-
missão de Bens Imóveis) 
para quem transferir a 
documentação a partir 
deste mês. O benefício 
terá duração de 60 dias.

A iniciativa contribui 
principalmente com as 
pessoas que não pos-
suem a escritura de-
fi nitiva em seu nome 
por falta de recursos. 
“Os interessados de-
vem procurar o Siste-
ma Prática para receber 
todas as informações a 
respeito dos descontos 
oferecidos. Uma exce-
lente oportunidade para 

O passeio acontece a 
partir das 8h, com sa-
ída do Novo Espaço, 
com percurso previsto 
em uma trilha ecológi-
ca nas proximidades do 
Loteamento Monterrey. 
Os ciclistas seguirão 
em ritmo de passeio, 
sem pressa e correria. 
Não será necessária ne-
nhuma inscrição ante-
cipada ou a entrega de 
alimentos. É chegar e 
pedalar.

“Jaboticabal tem um 
grande número de ci-
clistas. Esse é o mo-
mento de todos estarem 
juntos, em comemora-

ção ao Dia Internacio-
nal da Mulher”, convida 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

A organização é da 
Prefeitura de Jabotica-
bal e da DDM (Delega-
cia de Defesa da Mulher 

quem precisa regulari-
zar contratos de gave-
ta”, declara o secretário 
da Fazenda, Cláudio Al-
meida.

Informações impor-
tantes - Os interessados 
devem atualizar o Ca-
dastro Imobiliário Mu-
nicipal e entregar uma 
cópia da Certidão de 
Matrícula do registro do 
imóvel no setor de Tri-
butos Imobiliários, na 
Secretaria Municipal de 
Fazenda, localizada no 
prédio da prefeitura – 
Esplanada do Lago, 160, 
Vila Serra.

Hoje, é cobrado 3% 
do valor do imóvel, ín-
dice previsto no Código 
Tributário Municipal. 

A Lei Complementar nº 
200/2019 instituiu o 
Programa de Incentivo 
à Regularização Fiscal 
e Cadastral, reduzindo 

a alíquota para apenas 
1,5%.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
3360.

de Jaboticabal), com o 
apoio da Padaria Toda 
Hora e de Genival Bikes.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1001071-30.2017.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Leonardo De Freitas, Brasileiro, 
Solteiro, CPF 412.698.248-56, com endereço à Avenida Bras da Rocha Cardoso, 14, Vila Aimore, CEP 08190-140, São Paulo - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Morada do Campo Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., alegando, em síntese, que a autora intentou a ação visando o recebimento da quantia de R$ 42.353,64, representado por um 
Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel com Parcelamento de preço e Alienação Fiduciária em Garantia, firmado entre 
as partes. Encontrando-se o(a) executado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, 
para os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da dívida especificada na inicial no valor de R$ 42.353,64 devidamente atualizada, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento. O(a) executado(a) deverá ficar ciente de que, 
nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral do débito, no prazo declinado, os honorário 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos 
por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 
231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor total executado, poderá requerer o parcelamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de um por cento ao mês, ficando advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá 
acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. 
Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o(s) réu(s) será(ão) considerado(s) 
revel(is), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 30 de outubro de 2019. K-29/02e07/03

Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0006028-23.2019.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) G3 
Fomento Mercantil LTDA, CNPJ 10.401.111/0001-63, com endereço à Rua Jorge Bistane, 185, Parque Residencial Candido 
Portinari, CEP 14093-591, Ribeirão Preto - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida 
por Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, em Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 
60.746.948/0001-12. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 132.872,55, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito 
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Jaboticabal, aos 09 de dezembro de 2019. K-07e14/03

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1003842-44.2018.8.26.0291 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao requerido M. A. Teixeira 
Processadora De Frutas, CNPJ 08.239.575/0001-73, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Companhia Paulista De 
Força E Luz, alegando em síntese: a requerida descumpriu com suas obrigações contratuais, inadimplindo o pagamento dos valores 
devidos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, o réu efetue o pagamento da quantia 
especificada na inicial, devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários correspondentes à de 5% sobre o valor da causa 
(artigo 701, CPC) ou apresente embargos nos próprios autos, observando-se que se não cumprida a obrigação e não opostos 
embargos, constituir-se-á, de pleno direito, independente de novo pronunciamento judicial, o título executivo judicial (art. 701, §2º, 
CPC), prosseguindo-se, no que couber, na forma prevista no Título II, do Livro I da Parte Especial do Novo Código de Processo Civil 
(arts. 513/ss). Cumprido no prazo acima estipulado, ficará o réu isento do pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC). Sem 
prejuízo, do acima determinado, cientifique-se o réu que, nos termos do artigo 701, §5º, do CPC, poderá, depositando 30% do valor 
devido, requerer o parcelamento da dívida na forma do artigo 916, do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 14 de fevereiro de 2020. K-07e14/03

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

   O Centro Espírita Universal, através 
do seu Presidente, Wilson Fernando Coelho Reis, infra-assinado, 
CONVOCA os senhores sócios contribuintes para a ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA que irá realizar-se dia 31 de março de 2020, 
às 21h, em primeira convocação e às 21 h e 30 min,  com qualquer 
número de associados, em segunda convocação, a i m de delibera-
rem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1- Aprovação das Contas;
2- Aprovação do Relatório Anual

 Jaboticabal-SP, 27 de fevereiro de 2020.

WILSON FERNANDO COELHO REIS
PRESIDENTE

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 235, DE 03 DE MARÇO DE 2020 – Nomeia pregoeiro e sua equipe de 
apoio da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Nº 236, DE 03 DE MARÇO DE 2020 – Nomeia Comissão de Licitação da 
Câmara Municipal de Jaboticabal. 

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 741 DE 03 DE MARÇO DE 2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 02 de março de 2020, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o
seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Dr. Renato Gon-
çalves dos Reis, e dá outras providências.

Autoria: Dr. Edu Fenerich

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão Jaboticabalense ao Cirurgião Dentista 
Dr. Renato Gonçalves dos Reis.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 03 de março de 2020.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em 03 de março de 2020.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 742 DE 03 DE MARÇO DE 2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 02 de março de 2020, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte, 

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Título de cidadão jaboticabalense ao Presidente do grupo 
Santa Clara, José Amaro Cury e dá outras providências.

Autoria: Pepa Servidone

Art. 1º Fica outorgado Título de cidadão jaboticabalense ao Presidente do grupo 
Santa Clara, José Amaro Cury.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto Legislativo, 
correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 03 de março de 2020.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em 03 de março de 2020.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 743 DE 03 DE MARÇO DE 2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 02 de março de 2020, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte, 

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Dr. Vinícius Lopes 
Emygdio de Faria.

Autoria: Luís Carlos Fernandes

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Dr. Vinícius Lopes 
Emygdio de Faria.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto legislativo cor-
rerão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 03 de março de 2020.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em 03 de março de 2020.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo 

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.-EPP 
FUNDAMENTO: Contrato nº 12/2018
OBJETO: Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses do contrato administra-

tivo celebrado entre as partes para o acompanhamento e fornecimento diário por meio 
de correio eletrônico e web site de boletins de todas as publicações pelas imprensas 
oiciais (Diário Oicial da União e Diário Oicial do Estado de São Paulo), realizadas 
pelos órgãos oiciais de interesse da CONTRATANTE.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 1.778,68 (mil setecentos e se-
tenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 03/03/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A 
FUNDAMENTO: Dispensa nº 04/2020
OBJETO: Seguro dos veículos que compõe a frota da Câmara Municipal 

de Jaboticabal (Civic EX Aut. 2.0 16V I-VTEC Flex ano/ modelo – 2018 com placa 
FCK4669, Civic EX Aut. 2.0 16V I-VTEC Flex ano/ modelo – 2018 com placa FCK2449, 
Corolla XEI Aut. 2.0 16V Dual ano/modelo – 2012/2013 com placa DMN8169 e Corolla 
XEI Aut. 2.0 16V Dual ano/modelo – 2014/2015 com placa FUH6212.

VALOR TOTAL: R$ 4.335,89 (quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e 
oitenta e nove centavos)

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO: 03/02/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: DOUGLAS APARECIDO TELLES DE MENEZES - ME 
FUNDAMENTO: Dispensa  nº 09/2020
OBJETO: Prestação de serviços de 120 lavagens simples, 30 completas, 04 

higienização e hidratação de assentos e 04 cristalizações de veículos de couro dos 
veículos da frota da Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 6.964,00 (seis mil, novecentos e 
sessenta e quatro reais).

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/02/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 01/2.020 - Registro de Preços, DESTINADO EXCLUSI-
VAMENTE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para aquisição 
de materiais para escritório e suprimentos necessários ao desenvolvimento das ativi-
dades administrativas e operacionais da Câmara Municipal de Jaboticabal, incluindo 
todo o material de acordo com as especiicações constantes do Anexo I (Termo de 
Referência), parte integrante do edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 7:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 
horas ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

Recebimento das Propostas: Dia 24/03/2020, até às 14:00 horas.
Início da sessão: Dia 24/03/2020, após o inal da entrega dos envelopes e cre-

denciamento.

AUDIÊNCIA PÚBLICA que tem como inalidade a discussão do Projeto de Lei Comple 
mentar nº 36/2020, que dá nova redação ao art. 48 da Lei Complementar 
de outubro de 2006, e dá outras providências.

www

Horário: 19hs.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

oiciais (Diário Oicial da União e Diário Oicial do Estado de São Paulo), realizadas 
pelos órgãos oiciais de interesse da CONTRATANTE.

 GENTE SEGURADORA S/A 

XEI Aut. 2.0 16V Dual ano/modelo – 2014/2015 com placa FUH6212.

 DOUGLAS APARECIDO TELLES DE MENEZES - ME 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

todo o material de acordo com as especiicações constantes do Anexo I (Termo de 

 Dia 24/03/2020, após o inal da entrega dos envelopes e cre

AUDIÊNCIA PÚBLICA que tem como inalidade a discussão do Projeto de Lei Comple 

Horário: 19hs.

CONVITE

e sua equipe de 

Nomeia Comissão de Licitação da 

oiciais (Diário Oicial da União e Diário Oicial do Estado de São Paulo), realizadas 
pelos órgãos oiciais de interesse da CONTRATANTE.

 GENTE SEGURADORA S/A 

XEI Aut. 2.0 16V Dual ano/modelo – 2014/2015 com placa FUH6212.

 DOUGLAS APARECIDO TELLES DE MENEZES - ME 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

todo o material de acordo com as especiicações constantes do Anexo I (Termo de 

 Dia 24/03/2020, após o inal da entrega dos envelopes e cre

Audiência Pública

A Câmara Municipal de Jaboticabal, CONVIDA a população de Jaboticabal para  
AUDIÊNCIA PÚBLICA que tem como inalidade a discussão do Projeto de Lei Comple 
mentar nº 36/2020, que dá nova redação ao art. 48 da Lei Complementar nº 80, de 09  
de outubro de 2006, e dá outras providências.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site:   
www.camarajaboticabal.sp.gov.br).

Dia 09 de março de 2020 (segunda-feira) 
Horário: 19hs.
Local: Câmara Municipal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

PAULO HENRIQUE ADVOGADO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PLANO DIRETOR
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CONCURSO DE FANTASIAS TEVE 83 CONCORRENTES
Realizou-se em 22 e 

25 de fevereiro duas Su-
per Matinês - Tema “Fo-
lia em Família” do Car-
naval 2020 na Mascagni, 
com sucesso de  público 
e abrilhantado pelo Mu-
sical Show Classic de Ja-
boticabal, da tradicional 
e artística Família Valé-
rio, onde apresentou de 
comum acordo com os 
organizadores um ex-
clusivo repertório com 
músicas tradicionais da 
grande festa nacional, 

agradando sobremanei-
ra, onde toda a diretoria 
do clube trabalhou es-
pontaneamente em prol 
da associação.

Na terça-feira “Gorda” 
o tradicional, esperado 
e concorrido Concurso 
de Fantasias Infantis, 
com 83 crianças par-
ticipando sob os olha-
res atentos do Corpo 
Julgador formado por 
Luiz Fernando Andrio-
li (Buna), Alessandra 
Constantino (produtora 

cultural), Gustavo Hen-
rique José (Mestre da 
Bateria do Bloco “Baba-
dikiabo” de Taquaritin-
ga) e Juliana Bartalini 
(Destaque do Bloco “Ba-
badikiabo” de Taquari-
tinga. Nas premiações 
extras no salão de bai-
les (Família Fantasiada, 
Criança mais Animada e 
Fantasia mais Luxuosa) 
estiveram julgando Fer-
nando Araujo (Barítono 
de Salzburg - Áustria) e 
Luci Gastaldo.

www.marancalcados.com.br
Marancalçados

siga-nos em nossas redes

D I A I N T E R N A C I O N A L D A

Mulher
 08 DE MARÇO

Premiação personali-
zada em Placas de Aço 
com homenagens aos 
grandes personagens do 
nosso Carnaval e distri-
buição de Medalhas par-
ticipativas “Dr. Waldir 
Turco” a todas as crian-
ças participantes.

Realização: Mascagni 
e colaboradores. 

Organização: Faria 
Zeviani Produções, com 
grande equipe de traba-
lho.  

Confi ra imagens!
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Comemoração acontece no próximo domingo (8), 
no Centro de Lazer Edson Martini

Dia Internacional terá 
programação especial 

em Jaboticabal

Em comemoração ao 
dia 8 de março, Dia In-
ternacional da Mulher, 
a Prefeitura de Jaboti-
cabal, Fundo Social de 
Solidariedade e Delega-
cia de Defesa da Mulher, 
organizaram uma pro-
gramação especial com 
lazer, saúde e muita di-
versão.

“Convido todas as 
mulheres de Jaboticabal 
para participar desse 

momento. Preparamos 
uma série de ativida-
des, sempre ao lado de 
grandes parceiros que 
ajudam a viabilizar a 
realização do evento. 
Estaremos todas juntas 
na Terceira Idade a par-
tir das 09h”, convida a 
primeira-dama, Adriana 
Hori.

Atenção para os ser-
viços que serão ofereci-
dos gratuitamente:

EDITAL DE 1ª e 2ª CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os senhores associados da ASSOCIA-
ÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA – SOCICANA, para nos termos do 
caput do artigo 31 do Estatuto Social, participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁ-
RIA, a ser realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2020, às 14h30 em 
primeira (1ª) convocação e às 15h30 em segunda (2ª) e última convocação, na sede 
social da SOCICANA, à rua José Mazzi, nº 1.450, na cidade de Guariba, Estado de São 
Paulo, com a finalidade dos associados discutirem e deliberarem a respeito da 
seguinte ORDEM DO DIA:
1 - Prestação de contas do órgão de administração, referente ao exercício de 2019, 
compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Demonstração de Resultados;
c) Balanço Patrimonial;
d) Parecer do Conselho Fiscal e
e) Plano de atividades da Socicana para o exercício de 2020.
2 - Aprovação do orçamento ano-safra 2020/2021 e valor da contribuição dos asso-
ciados.
3 - Eleição dos componentes do Conselho de Administração para mandato de 3 (três) 
anos, nos termos do caput do artigo 36 do Estatuto Social. 
4 - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal para mandato de 3 (três) anos, nos 
termos do caput do artigo 54 do Estatuto Social.
5 - Quaisquer assuntos de interesse da sociedade, excluídos os enumerados no artigo 
33 do Estatuto Social.
Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, para realização da Assembleia Geral 
Ordinária em primeira convocação, far-se-á necessária a presença de metade mais 
um dos associados e em segunda convocação, realizar-se-á a referida Assembleia na 
presença de pelo menos 02 (dois) associados titulares sem qualquer impedimento 
previsto no artigo 12 do Estatuto Social.
Para efeito de verificação de quorum, a SOCICANA declara que, nesta data, tem direito 
a voto 1.215 (um mil, duzentos e quinze) associados.

Guariba-SP, 04 de março de 2020. 

Bruno Rangel Geraldo Martins
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA 15-02-51

www.socicana.com.br

Saúde – Aferição de 
pressão, orientação ali-
mentar saudável, teste 
rápido de HIV, Hepati-
tes e Sífi lis. Orientações 
sobre saúde da mulher, 
dengue e coronavírus.

Serviços – Corte de 
cabelo, designe de so-
brancelhas, esmaltação, 
maquiagem e spa facial.

Lazer – Música ao 
vivo, Zumba e Zumba 
Gold. 
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IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
 CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP.: 14.870-810 - TELEFONE: (16) 3209-2333

        
              

          AUDITORES INDEPENDENTES S.S. 

 

 

 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À
Mesa Administrativa da
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL, que compreendem o balanço 

patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos luxos de 
caixa para o exercício indo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e inanceira da IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 
operações e os seus luxos de caixa para o exercício indo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 

pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Irmandade, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Proissional do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suiciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos
As demonstrações contábeis do exercício indo em 31 de dezembro de 2018, cujos valores são apresentados para ins comparativos, foram 

por nós examinadas, com Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações inanceiras emitido em 08 de fevereiro de 2019.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Irmandade 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, con-

siderar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com 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. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:
A Administração da Irmandade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as prá-

ticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 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 Irmandade continuar ope-
rando, 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 Irmandade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades 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 auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, 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, exercemos julgamento proissional e 
mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identiicamos 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 
suiciente 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, falsiicação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles internos da Irmandade.

- 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 signiicativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da Irmandade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modiicação 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 Irmandade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 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 administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicativas nos controles internos que identiicamos durante 
nossos trabalhos.

        
              

          

 

 

        
              

          

 

 

Bebedouro-(SP), 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

MB AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES.  

MARCELO BOCK 

CRC – 2SP 021390/O-7  
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BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 

 (Em reais) 
 

Balanço Patrimonial - ATIVO  
  

31/12/2019 31/12/2018 
  

    Circulante       4.671.062      3.284.713  
      Caixa e Equivalente de Caixa                               N.E. 04     1.733.561        648.346  
        Caixa              1.189               485  

        Banco C/Movimento - Recursos Livres         769.963        417.177  

        Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição          37.593                 -    

        Banco C/Movimento - Recursos com Restrição        188.453               338  

        Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição        736.363        230.346  

      Créditos a Receber       2.433.330      2.128.362  
        Créditos de Atendimentos                                   N.E. 05     2.307.136      2.081.738  

        Créditos com Empregados N.E. 06         70.103          25.296  

        Créditos com Fornecedores N.E. 07           1.302            2.826  

        Cheques a Receber N.E. 08                -              1.200  

        Outros Créditos  N.E. 09         49.075            9.934  

        Despesas Antecipadas N.E. 10           5.714            7.368  

      Estoques N.E. 11       504.171        508.005  

        Almoxarifado         504.171        508.005  

  Não Circulante      29.999.358    29.868.359  
      Realizável a Longo Prazo  N.E. 12         30.946          24.654  
        Depósitos Judiciais           13.249          22.209  

        Outros Créditos            17.697            2.445  

        Investimentos N.E. 13              100                 -    

      Imobilizado N.E. 14   29.968.311    29.843.705  
        Bens de Uso Próprio     35.600.664    34.909.197  

        (-) Depreciação Acumulada      (5.632.353)    (5.065.492) 

TOTAL DO ATIVO     34.670.420    33.153.072  

 

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO 

 (Em reais) 
 

Balanço Patrimonial - PASSIVO  31/12/2019 31/12/2018 
 

     Circulante 
 

    8.378.756      6.945.339  
       Fornecedores de Bens e Serviços  N.E. 15 2.969.553     3.264.178  

       Obrigações com Empregados  N.E. 16 1.447.218     1.191.889  

       Obrigações Tributárias N.E. 17 368.743       416.993  

       Empréstimos e Financiamentos N.E. 18 1.843.313     1.321.985  

       Subvenções Vinculadas  N.E. 21 665.999       118.529  

       Outras Obrigações N.E. 19 1.083.930       631.766  

    Não Circulante        6.313.019      6.079.929  
       Provisão para Contingencias N.E. 20 1.219.623     1.296.152  

       Empréstimos e Financiamentos N.E. 18 2.922.741     3.291.450  

       Subvenções Vinculadas  N.E. 21 476.112       427.232  

       Fornecedores  N.E. 22 164.046       164.046  

       Obrigações Tributárias N.E. 17 211.424                -    

       Obrigações Diversas N.E. 19 1.319.073       901.050  

    Patrimônio Líquido N.E. 23   19.978.644    20.127.804  

       Patrimônio Social       (4.277.313)    (3.108.581) 

       Outras Reservas       

       Ajustes de Avaliação Patrimonial  
 

  24.405.117    24.405.117  

       Superávit ou Déficit         (149.160)    (1.168.732) 

        
        
        

        

        
TOTAL DO PASSIVO     34.670.420    33.153.072  

 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO / SOCIAL  

 (Em reais) 
 

Descrição Patrimônio Social Doações Patrimoniais Déficit do Exercício 

Ajuste de 

Avaliação 

Patrimonial 

Superávit / Déficit 

Acumulados 

Total do 

Patrimônio Social  

Saldo em 31.12.2017                      (463.911)                        400.000                 (3.044.670)          24.405.117                             -              21.296.536  

Doações Patrimoniais 

     
  

Reservas de Reavaliação 

     
  

Superávit / Déficit Acumulados                   (3.044.670) 

 

            3.044.670 

  
                       -    

Superávit / Déficit do Exercício                    (1.168.732)               (1.168.732) 

Saldo em 31.12.2018                   (3.508.581)                        400.000                 (1.168.732)          24.405.117                             -              20.127.804  

Doações Patrimoniais                                       400.000                 (400.000) 

   
- 

Reservas de Reavaliação 

     
- 

Superávit / Déficit Acumulados                   (1.168.732)              -              1.168.732 

  
                  -    

Superávit / Déficit do Exercício                     (149.160)                  (149.160) 

Saldo em 31.12.2019                   (4.277.313)              -                                     (149.160)          24.405.117                             -              19.978.644  

 
 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL
 o Conselho Fiscal no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou as Demons-

trações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstrações do Fluxo de Caixa, De-
monstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas, Parecer do Auditor Independente, do exercício encerrado 
em 31 de Dezembro de 2019.

Com base nos exames efetuados e considerados ainda o parecer do Auditor Independente opinamos favoravelmente à apro-
vação dos referidos documentos 

Jaboticabal 17 de Fevereiro de 2020

N.E. 25

 RECEITAS LÍQUIDAS         26.085.705     22.868.832 
  Com Restrição         10.456.614       8.610.030 

    Subvenção Federal              486.313          467.412 

    Subvenção Estadual              122.403            23.854 

    Subvenção Municipal           9.847.898       8.118.764 

  Sem Restrição         15.629.091     14.258.802 

    Receitas com Serviços Prestdos - SUS      2.349.358,61       2.326.501 

    Receitas de Serviços Prestados - Convênios    12.409.343,72     11.817.921 

    Receitas de Serviços Prestados - Particulares         435.943,93          186.866 

    Contribuições e Doações Voluntárias         526.534,44          265.129 

    (-) Glosas e Abatimentos - Convênios       (103.346,51)        (337.614)

     Receita com Trabalho Voluntário N.E           11.256,75                   -   

 (-) Custo dos Produtos e Serviços Vendidos       (18.096.312)    (16.245.930)

    (-) Custo dos Produtos e Serviços Vendidos       (18.096.312)    (16.245.930)

 RESULTADO BRUTO           7.989.393       6.622.902 

 (-)DESPESAS OPERACIONAIS         (8.045.364)      (7.370.721)

    Administrativas         (2.135.203)      (1.840.297)

    Pessoal         (5.340.804)      (4.979.401)

    Depreciação / Amortização            (569.358)        (551.024)

 Outras Receitas           1.212.727          716.313 

    Recuperação de Despesas              580.523          181.419 

    Receitas com Aluguéis              347.034          332.158 

    Outras Receitas Operacionais              285.170          202.736 

 Outras Despesas              (66.526)          (88.269)

    Outras Despesas              (66.526)          (88.269)

  (-)Despesas c/ Trabalho Voluntário N.E.              (11.257)                   -   

 RESULTADO FINANCEIRO         (1.228.133)      (1.048.957)

    Receitas Financeiras                91.140            24.657 

    Despesas Financeiras         (1.319.273)      (1.073.614)

RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS OPERAÇÕES PRÓPRIAS

RESULTADO DE OPERAÇÕES EM PARCERIAS

Recursos de Operações em Parcerias

(-) Custo/Despesa de Operações em Parcerias

 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO            (149.160)      (1.168.732)
 Tributos Sobre o Superávit                       -                     -   

    (-) IRPJ                       -                     -   

    (-) CSLL                       -                     -   

 SUPERÁVIT APÓS A DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS            (149.160)      (1.168.732)

 RENÚNCIA FISCAL DE TRIBUTOS                       -                     -   
   TRIBUTOS FEDERAIS                       -                     -   

    Cota Patronal Previdência Social - Devida         (2.282.807)      (2.092.284)

    Imunidade Da Cota Patronal - Usufruida            2.282.807       2.092.284 

    Cofins s/ Faturamento - Devido                     (452.739)        (386.122)

    Imunidade Cofins s/ Faturamento                          452.739          386.122 

    PIS s/ Folha de Pagamento - Devido                                -              (5.510)

    Imunidade PIS s/ Folha de Pagamento                               -                5.510 

   TRIBUTOS MUNICIPAIS

    IPTU - Devido                                         (69.115)          (65.527)

    Imunidade do IPTU                                          69.115            65.527 

    I.S.S. Devido                                     (301.826)        (257.415)

    Imunidade do I.S.S.                                      301.826          257.415 

 SUPERÁVIT / DÉFICIT FINAL            (149.160)      (1.168.732)

31/12/201831/12/2019Demostração do Resultado Período
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IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
 CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP.: 14.870-810 - TELEFONE: (16) 3209-2333

NOTAS EXPLICATIVAS
 (Em reais)

1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL é uma Entidade Filantrópica, Pessoa Jurídica 

de direito privado, reconhecida de Utilidade Pública, fundada em 1.904. Tem como objetivo básico, sem inalidade 
de lucro, a manutenção de leitos e serviços hospitalares para uso público, sem distinção de raça, cor, credo, sexo e 
religião, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos estaduais.

Sua Estrutura Física é formada por 11.058,06 m² (área total do terreno), e sua área construída corresponde a 
7.532,61 m², e está localizada à Rua Floriano Peixoto, 1387, Bairro Centro, Cidade de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo. 

CONTINUIDADE
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante da Irmandade excedeu o ativo circulante em R$ 3.707.695. 

Adicionalmente, no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2019, a Irmandade possuia débitos com fornecedores 
e prestadores de serviços em atraso. Para fazer frente a esse cenário, os planos da administração para melhoria dos 
resultados operacionais e geração de caixa positiva compreendem as seguintes ações, muitas delas concluídas no 
exercício seguinte e que colaborarão com a manutenção das atividades operacionais da Irmandade no futuro:

- Renegociações com fornecedores;
- Análise de mercado para busca de novos clientes/parcerias;
- Obtenção de recursos de incentivos e subvenções públicas;
- Renegociação de contratos com principais clientes;
Para cumprir com suas obrigações e atender as suas necessidades de caixa mantendo a sua atividade operacio-

nal, a Irmandade utiliza-se de recursos provenientes de prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS, 
Convênios não SUS e Particulares, dos quais serão ampliados com objetivo de uma melhoria no ticket médio geral, 
gerando uma maior rentabilidade na operação. 

A Administração considera o pressuposto de continuidade para a elaboração destas demonstrações inanceiras 
considerando o histórico de operações da Irmandade, as projeções futuras de geração de caixa, a possibilidade de 
manutenção de créditos por terceiros e partes relacionadas para a captação de recursos de curto e longo prazo na 
forma de recursos SUS, Subvenções, Incentivos, empréstimos e inanciamentos.

2 - BASE DE PREPARAÇÃO
2.1 - Declaração De Conformidade
As demonstrações inanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 

observância da Resolução CFC n°. 1409/12, que aprovou a ITG 2002. 
Essas demonstrações inanceiras contemplam a posição patrimonial e inanceira da Irmandade de Misericórdia 

de Jaboticabal, inscrita no CNPJ. Nº 56.896.368/0001-34.
A emissão das demonstrações inanceiras foi aprovada pela Provedoria e Mesa Administrativa da Irmandade 

em 18 de fevereiro de 2020. Após a sua emissão, somente a Provedoria e Mesa Administrativa da Irmandade têm o 
poder de alterar as demonstrações inanceiras.

Detalhe sobre as políticas contábeis da Irmandade estão apresentadas na nota explicativa 3.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações inanceiras, e somente elas, estão sendo evidencia-

das, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
2.2 - Base De Mensuração
As demonstrações inanceiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens 

reconhecidos no balanço patrimonial:
- Os instrumentos inanceiros não derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado 

mensuradas ao valor justo.
2.3 - Moeda Funcional E Moeda De Apresentação
Essas demonstrações inanceiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Irmandade. Todas as 

informações inanceiras são apresentadas em Real e foram arredondadas para milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma.

2.4 - Uso De Estimativas E Julgamentos
Na preparação destas demonstrações inanceiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas 

que afetam a aplicação das políticas contábeis da Irmandade os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas pros-
pectivamente.

a) Incertezas sobre premissas e estimativas 
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco signiicativo 

de resultar em um ajuste material no exercício a indar-se em 31 de dezembro de 2019 estão incluídas nas seguintes 
notas explicativas:

- Nota explicativa 19 - Provisão Para Contingências.
Mensuração Do Valor Justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Irmandade requer a mensuração dos valores justos, para os 

ativos e passivos inanceiros e não inanceiros.
Questões signiicativas de avaliação são reportadas para a Administração da Irmandade.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Irmandade usa dados observáveis de mercado, tanto 

quanto possível. Os valores justos são classiicados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações 
(inputs) utilizadas em técnicas de avaliação.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Irmandade em 

todos os exercícios apresentados nestas demonstrações inanceiras.
A. Contas a Receber
Correspondem aos valores a receber de clientes, pela prestação de serviços médico hospitalares da Irmandade.
B. Estoques
Os estoques de medicamentos, materiais hospitalares e de almoxarifados foram inventariados no inal do exer-

cício e estão avaliados pelo custo médio que não supera o valor de mercado;
C. Imobilizado
Reconhecimento E Mensuração
Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os 

respectivos encargos de depreciação.
Depreciação
 A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.
As vidas úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativas são as seguintes, por quantidade de 

anos:
    Anos
Edifícios    25
Instalações   10
Móveis e utensílios   10
Máquinas e equipamentos  10
Computadores e periféricos    5
Veículos      5
D. Obrigações trabalhistas
Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de salários, férias e encargos sociais dos funcionários da Irman-

dade incorrido até a data do balanço.
E. Benefícios a funcionários
A Irmandade possui plano de saúde com coparticipação na utilização dos funcionários e   cartão alimentação.  
F. Empréstimos e inanciamentos
Reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos 

de transação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos 
de encargos, juros e variações monetárias, conforme previsto contratualmente, incorridos até as datas dos balanços, 
como demonstrado na nota explicativa nº 17.

G. Outros Ativos E Passivos Circulantes E Não Circulantes 
Os ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo seu custo de aquisição ou de realização, incluindo, 

quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.
H. Provisões Para Riscos Tributários, Cíveis E Trabalhistas
A Irmandade faz parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas 

as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para 
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. 

A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, bem como a avaliação dos 
advogados internos e externos.

I. Ajuste A Valor Presente De Ativos E Passivos
A Irmandade de acordo com o CPC 12 - Ajuste a valor presente, analisou suas contas de ativos e passivos em 

relação aos valores realizáveis no futuro, prazos de liquidação, vencimentos e possíveis taxas de desconto e concluiu 
que não existiam ativos e passivos que poderiam gerar impactos relevantes de AVP, e portanto, nenhum ajuste foi 
reconhecido nas demonstrações inanceiras.

J. Apuração Do Resultado Contábil
As receitas, os custos e as despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil 

de competência.
1. Subvenções governamentais 
Os valores recebidos e empregados dos Contratos de Convênios irmados com a Secretaria da Saúde do Estado 

de São Paulo (“SES”) e contratos de convênio irmados com prefeituras, são registrados em conformidade com a 
CPC-07 (R1) Subvenção e Assistência Governamentais, da seguinte forma:

Subvenção para custeio - Reconhecida como receita do exercício para fazer face às despesas incorridas. 
K - Receitas Com Trabalhos Voluntários 
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) – a Irmandade está buscando valorizar as receitas com 

trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração pelo seu valor justo, levando-se 
em consideração os montantes que a Irmandade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. 
As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício na rubrica receitas com trabalhos 
voluntários e em contrapartida em despesas com trabalhos voluntários também no resultado do exercício. Em 31 de 
dezembro de 2019 a Entidade registrou o montante de R$ 11.256,75 referente a trabalhos voluntários.

L. Receita Com Doações 
As receitas de doações são registradas no resultado do exercício quando do recebimento. Os recursos recebidos 

como doação podem ser em espécie, bem como também em produtos, como por exemplo materiais e medicamentos 
e gêneros alimentícios, são registrados nos Estoques pelo valor da nota de doação, e sua dispensação pelo custo 
médio. 

M - Pronunciamentos Novos Ou Revisados Aplicados Em 2019
A Entidade aplicou as determinadas alterações às normas, em vigor para períodos anuais iniciados em 1º de ja-

neiro de 2019 ou após esta data. A Entidade decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação 
ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não vigentes.

A natureza e o impacto de cada uma das novas normas e alterações são descritos a seguir:
N - CPC 47 – Receita De Contrato Com Cliente
O CPC 47, equivalente à norma internacional IFRS 15, substitui o CPC 17 (R1) - Contratos de Construção 

(equivalente à norma internacional IAS 11), CPC 30 - Receitas (equivalente à norma internacional IAS 18) e inter-
pretações relacionadas e se aplica, com exceções limitadas, a todas as receitas decorrentes de contrato com cliente. O 
CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilizar a receita proveniente de contrato com cliente e exige 
que a receita seja reconhecida em um valor que relita a contraprestação que a entidade espera receber em troca da 
transferência de bens ou serviços para um cliente.

O CPC 47 exige que as entidades exerçam julgamento, levando em consideração todos os fatos e circunstâncias 
relevantes ao aplicar cada etapa do modelo a contratos com seus clientes. A norma também especiica a contabiliza-
ção dos custos incrementais de obtenção de um contrato e os custos diretamente relacionados ao cumprimento de um 
contrato. Além disso, a norma exige divulgações mais detalhadas.

As receitas da Irmandade incluem principalmente, além dos recursos inanceiros proveniente do atendimento a 
pacientes para execução do objeto social da Irmandade, as fontes de recursos advindas de: (i) receitas auferidas pela 
prestação de serviços e pela realização de atividades, tais como atendimentos realizados ao SUS a pacientes e con-
vênios e particulares, (ii) doações, subvenções e outras receitas (iii) rendimentos de aplicações e ativos inanceiros. 

para contabilizar a receita proveniente de contrato com cliente e exige que a receita seja 

O CPC 47 exige que as entidades exerçam julgamento, levando em consideração todos os fatos e 

atendimento a pacientes para execução do objeto social da Irmandade, as fontes de recursos 

 
► Quadro as receitas. 

DESCRIÇÃO DAS CONTAS   2019   2018 
Receitas Convênio SUS 

 
     2.349.358,61  

 
     2.326.500,82  

Receitas Convênio Não SUS 
 

   12.305.997,21  
 

   11.480.306,14  

(i) Sub-Total Produção 
 

   14.655.355,82  
 

   13.806.806,96  
Receitas Particulares 

 
         435.943,93  

 
         186.865,93  

(ii) Sub-Total Particulares 
 

         435.943,93  
 

         186.865,93  
Subvenção Federal 

 
         486.313,34  

 
         467.412,27  

Subvenção Estadual 
 

         122.402,82  
 

           23.854,42  
Subvenção Municipal 

 
     9.847.897,86  

 
     8.118.763,80  

(iii) Sub-Total Subvenções 
 

   10.456.614,02  
 

     8.610.030,49  
Outras Receitas Operacionais 

 
         858.564,29  

 
         981.441,44  

(iv) Sub-Total Outras Receitas 
 

         858.564,29  
 

         981.441,44  
Receitas Financeiras 

 
           91.139,73  

 
           24.656,78  

(v) Sub-Total Receitas Financeiras 
 

           91.139,73  
 

           24.656,78  
TOTAL GERAL DAS RECEITAS      26.497.617,79       23.609.801,60  

A Irmandade concluiu as análises dos efeitos da adoção desta norma, porém não foram constatados efeitos 
relevantes da adoção desta norma nas Demonstrações Financeiras por entender que seus atuais critérios de reco-
nhecimento de receita se aproximam substancialmente as novas exigências de reconhecimento.

CPC 48 Instrumentos Financeiros
A CPC 48 Instrumentos Financeiros substitui as orientações existentes na CPC - 38 Instrumentos Finan-

ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A CPC 48 inclui novos modelos para a classiicação e mensuração de 
instrumentos inanceiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos inanceiros e contratuais como 
também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orientações existentes sobre 
o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos inanceiros da CPC - 38.

A CPC 48 entrou em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção 
antecipada permitida somente para demonstrações inanceiras de acordo com as IFRS´s.

A Irmandade realizou a adoção do CPC 48 e concluiu as análises dos efeitos da adoção desta norma, e os efei-
tos que foram detectados em seus Ativos Financeiros foram na mensuração, contabilização e divulgação da Provi-
são de Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) que foram estimadas da seguinte forma com o seguinte impacto:

A CPC 48 entrou em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2018, 

IFRS´s.

 
► Cálculo das Perdas; 
 

CONVÊNIO Faturas em Aberto Provisão de glosas 

Cabesp                    12.084,97                       1.878,43  

Faec                    21.963,53                       3.058,28  

Unimed              1.010.701,84                       1.923,47  

IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSP DA STA                     21.400,00                           337,23  

Economus (antigo)                      1.140,00                       1.140,00  

TOTAL              1.067.290,34                       8.337,41  
 
 

A Irmandade informa também que somente o impacto da PCLD apontado acima causa efeitos em suas De-
monstrações Financeiras. 

Também concluiu que os Passivos Financeiros estão devidamente escriturados, sendo suas obrigações devida-
mente reconhecidas contabilmente e por isso entende-se que os seus atuais critérios de reconhecimento de Passivo 
Financeiro estão de acordo com as novas exigências.

4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Referem-se a valores em caixa e bancos conta movimento oriundos de recursos próprios e de subvenções.

 
Descrição                  2.019               2.018  

   R$   R$  

Convênio SUS a Receber                29.695  415.120 

Convênio não SUS a Receber           1.080.243  1.072.240 

Subvenções a Receber              513.006  95.156 

Faturamento em Andamento              692.529  538.932 

Provisão para perdas sobre créditos -                8.337  -39.710 

Total          2.307.136  2.081.738 

 
 

 

Descrição                     2.019                        2.018  

   R$   R$  

Caixa                                                   1.189,43  485,36 

Bancos conta movimento                             769.963,05  417.176,50 

Bancos contas vinculadas                           188.452,81  338,18 

Aplicações de liquidez imediata                    773.955,89  230.346,26 

TOTAL 1.733.561,18 648.346,30 
 
 

2.019               2.0

 R$  

9.695  415.120

 1.072.240

3.006  

2.529  538.932

8.337  -

 2.081.738

5 - CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIOS
A irmandade em 31 de dezembro de 2019 possui valores a receber do Governo Federal por serviços prestados 

segundo o contrato irmado com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde, Convênios não SUS e 
Pacientes Particulares.

 
Descrição 2019 2018 
  R$ R$ 
ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 9.594      9.302 
ADIANTAMENTOS DE FERIAS                  55.925    11.845 
CREDITO COM FUNCIONARIOS                 4.584      4.149 
Créditos com Empregados      70.103    25.296 

 
 

2019 2018 
 R$   R$  

EASING      1.302    2.826 
1.302    2.826 

2019 2018 
R$  R$  

             -      1.200 
-      9.825  

REDITO      - -   9.825  
-      1.200 

 
Descrição 2019 2018 
  R$  R$  
CHEQUES PRE-DATADOS                       -      1.200 
TITULOS C/ JURIDICO                       -      9.825  
(-) PROVISIONAMENTO PERDA S/ CREDITO      - -   9.825  
CHEQUES A RECEBER -      1.200 

 

 
Descrição 2019 2018 
   R$   R$  
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES/LEASING      1.302    2.826 
Créditos com Fornecedores 1.302    2.826 

 
8 – CHEQUES A RECEBER 

2019 2018 
R$  R$  

             -      1.200 
-      9.825  

REDITO      - -   9.825  
-      1.200 

6 - CRÉDITOS COM EMPREGADOS
A irmandade possui valores a receber de adiantados realizados aos empregados com posição em 31 de dezem-

bro de 2019 conforme quadro abaixo:

7 - CRÉDITOS COM FORNECEDORES
A irmandade possui valores a receber de adiantamentos realizados a fornecedores com posição em 31 de de-

zembro de 2019 conforme quadro abaixo:

8 – CHEQUES A RECEBER
A irmandade possui valores de cheques a receber com posição em 31 de dezembro de 2019 conforme quadro 

abaixo:

 

Descrição              2.019               2.018  

   R$   R$  

MEDICAMENTOS                              125.788,10 137.826,10 

MATERIAL HOSPITALAR                       148.409,67 160.734,97 

MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL      229.972,83 209.443,98 

TOTAL 504.170,60 508.005,05 
 

 

Descrição  2019 2018 

  R$  R$  

DESPESAS COM SEGUROS A APROPRIAR            5.714    7.368  

DESPESAS COM IPTU A APROPRIAR             - - 

DESPESAS ANTECIPADAS    5.714    7.368  
 
11 - ESTOQUES 

2.019  2.018  

    

125.788,10 137.826,10 

                       148.409,67 160.734,97 

RAL      229.972,83 209.443,98 

504.170,60 508.005,05 

 

Descrição            2.019           2.018  

   R$   R$  

ALUGUEL IMOVÉL                                     11.151           9.934  

PAGSEGURO UOL                                        9.881                  -    

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA A FORNECEDORES               5.098                  -    

SERVIÇOS C/ ESTAGIOS                               22.945                  -    

TOTAL          49.075           9.934  
 

 

2019 2018 

R$  R$  

OPRIAR            5.714    7.368  

AR             - - 

5.714 7.368  

2.019  2.018  

    

125.788,10 137.826,10 

                       148.409,67 160.734,97 

RAL      229.972,83 209.443,98 

504.170,60 508.005,05 

9 – OUTROS CRÉDITOS
A irmandade possui valores de outros créditos a receber na data base de 31 de dezembro de 2019 conforme 

quadro abaixo:

10 – DESPESAS ANTECIPADAS
A irmandade possui em 31 de dezembro de 2019 os saldos das despesas antecipadas que são os seguros de 

cobertura dos imóveis e da frota de veículos da entidade, para o exercício de 2020 conforme quadro abaixo:

11 - ESTOQUES
A irmandade possui em 31 de dezembro de 2019 os saldos dos Estoques que são avaliados ao custo médio de 

aquisição. Segue quadro abaixo:

epósitos judiciais referente a processo 

vida útil do bem. Segue abaixo a posição do ativo imobilizado: 
Nomenclaturas.

Saldos em 

31/12/2018

Adições em   

2019

Exclusões em 

2019

Saldos em 

31/12/2019
Terrenos 1.295.268,00 0,00 0,00 1.295.268,00

Terrenos HSI c/ Aj. Vlr. Merc. 2010 13.675.620,98 0 0,00 13.675.620,98

Edificios+Maternidade+Necrotério 4.788.159,29 264.577,56 0,00 5.052.736,85

Edifício HSI c/ Aj. Vlr. Merc. 2010 10.729.496,14 0,00 0,00 10.729.496,14

Aparelhos de Medicina 2.371.074,41 121.334,02 0,00 2.492.408,43

Equipamentos, Móveis e Utensilios 1.176.763,54 487.410,14 1.590,00 1.662.583,68

Instalações Aparelhos Oxigênios 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Veículos 60.125,21 0,00 0,00 60.125,21

Máquinas Utensilios Lavanderia 215.790,56 439,00 0,00 216.229,56

Instrumental de Medicina 158.165,68 0,00 0,00 158.165,68

Equipamentos de Informática 222.530,11 11.987,00 2.497,00 232.020,11

Obras em andamento 210.202,63 74.384,56 264.577,56 20.009,63

SOMAS. 34.909.196,55 960.132,28 (268.664,56) 35.600.664,27

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA:

Edificios+Maternidade+Necrotério (2.177.787,19) (0,00) 316.044,96 (2.493.832,15)

Equipamentos, Móveis e Utensilios (755.213,19) (0,01) 92.671,45 (847.884,63)

Aparelho de Medicina e Cirurgia (1.619.401,65) (0,01) 121.358,76 (1.740.760,40)

Máquinas Utensilios Lavanderia (125.113,69) (0,00) 20.796,84 (145.910,53)

Instalações Aparelhos Oxigênios (6.000,00) (0,00) 0,00 (6.000,00)

Veiculos (47.619,50) (0,00) 2.942,52 (50.562,02)

Equipamentos de Informática (188.913,08) (2.497,03) 12.568,93 (198.984,98)

Instrumental de Medicina (145.443,24) (0,00) 2.974,86 (148.418,10)

SOMAS. (5.065.491,54) (2.497,05) 569.358,32 (5.632.352,81)

IMOBILIZADO LÍQUIDO 29.843.705,01 29.968.311,46

 

epósitos judiciais referente a processo 

 

Descrição            2.019               2.018  

   R$   R$  
DEPOSITOS JUDICIAIS 
TRABALHISTAS     4.994 13.954 

DEPOSITOS JUDICIAIS SINDICAIS        8.255 8.255 

CONTAS DE PACIENTES 24.160 396.235 

(-)PROVISAO P/ PERDA S/ CRÉDITO (6.463) (393.790) 

TOTAL 30.946 24.654 
 
13-INVESTIMENTOS 

m s em   s em Saldos e

1.295.268,

13.675.620,

5.052.736,

10.729.496,

2.492.408,

1.662.583,

6.000,

60.125,

216.229,56

158.165,68

232.020,11

20.009,

35.600.664,

(2.493.832,

(847.884,63)

(1.740.760,

(145.910,53)

(6.000,

(50.562,

(198.984,98)

(148.418,10)

(5.632.352

29.968.311,

12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
A irmandade em 31 de dezembro de 2019 possui saldos de depósitos judiciais referente a processo Trabalhista 

e Sindical, e créditos a receber de contas hospitalares conforme quadro abaixo:

13-INVESTIMENTOS
Refere-se a integralização de cotas na Cooperativa Sicoob Credimogiana no valor de R$ 50,00 mensais.
14- IMOBILIZADO
A irmandade possui em 31 de dezembro de 2019 o imobilizado que é demonstrado pelo custo de aquisição, é 

depreciado pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam em conta a vida útil do bem. Segue abaixo a 
posição do ativo imobilizado:

conforme detalhado abaixo: 
Descrição 2019 2018 

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR              275.333              247.956  

RESCISOES CONTRATUAIS                     7.145                         -    

ACORDO TRABALHISTA                        144.305                10.000  

OBRIGACOES COM FERIAS                     924.227              837.419  

OBRIGACAO ENCARG. FERIAS 13º SAL. FGTS    73.708                66.807  

OBRIGACAO ENCARG.13º SAL. FERIAS PIS      -                         -    

CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER          177                      177  

PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR             1.368                      850  

CONVENIO GAS                              -                         -    

SEGURO DE FUNCIONARIOS A REPASSAR         0,34                      373  

MENSALIDADE ASSOCIATIVA                   158                      238  

EMPRESTIMOS CONSG. FOL. PG. FUNC. BB/HSBC 17.917                23.534  

SEGURO VEÍCULOS                           2.273                  4.149  

DESCONTO APARELHO CELULAR SERVIÇOS        608                      387  

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 1.447.218          1.191.889  

 
No Passivo Circulante 

Descrição            2.019             2.018  

   R$   R$  

Fornecedores 970.653 1.405.346 

Honorários e Serv. Médicos 1.998.900 1.858.832 

TOTAL 2.969.553 3.264.178 
 
No Longo Prazo 

Descrição            2.019             2.018  

   R$   R$  

Fornecedores       164.046        164.046  

Honorarios e Serv. Médicos                   -                      -    

TOTAL       164.046        164.046  
 
16 – OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 

2019 2018 

              275.333              247.956 

7.145                   

144.305                10.000 

924.227              837.419 

GTS    73.708                66.807 

S      -                   

          177                      

             1.368                      

-                   

R         0,34                      

158                      

B/HSBC 17.917                23.534 

2.273                  4.149 

ÇOS        608                      

1.447.218          1.191

15 - FORNECEDORES E HONORÁRIOS MÉDICOS
Corresponde às obrigações da Entidade para com fornecedores de produtos e serviços, para manutenção das 

atividades da Entidade, e valores a pagar de repasse de honorários e serviços médicos.

16 – OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
A irmandade em 31 de dezembro de 2019 possui saldo de contas a pagar para seus empregados conforme 

detalhado abaixo:

17 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A irmandade em 31 de dezembro de 2019 possui obrigações tributárias a pagar conforme detalhado abaixo:

se a recursos tomados junto às instituições financeiras para capital de giro e financiamento 
de bens. São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço, e os juros 

ados. As variações monetárias e os juros são apropriados em 

 
Empréstimos no curto prazo classificados no Passivo Circulante: 
Nomenclaturas 2019 2018 Taxa

Banco do Brasil - Curto Prazo -                    199.999,00  5,50% a/ano 0,0149% a/dia

Banco Santander - Curto Prazo -                    347.250 1,31% a/m

Bradesco - 1679 476.622 494.735 1,44% a/m

Sicoob Credimogiana 1.366.691,00  0 0,90% a/m

Banco do Brasil -  C/Garantida -                    280.000 2,19% a/m

TOTAL 1.843.313 1.321.984  
 

 
No Passivo Circulante 

DESCRIÇÃO  2019 2018 
INSS A RECOLHER                           51.589 138.736 
FGTS A RECOLHER                           69.407 130.543 
I.R.R.F. DE FUNCIONARIOS A RECOLHER       20.808 32.524 
I.R.R.F. DE TERCEIROS A RECOLHER          12.965 29.941 
INSS DE TERCEIROS A RECOLHER              8.413 24.714 
COFINS DE TERCEIROS A RECOLHER            23.255 38.490 
CSLL DE TERCEIROS A RECOLHER              7.752 12.830 
PIS DE TERCEIROS A RECOLHER               5.039 8.340 
I.S.S. DE TERCEIROS A RECOLHER            9.860 876 
PARCELAMENTO INSS 79.546 - 
PARCELAMENTO PIS/COFINS/CSLL/IRFF 80.110 - 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  368.743 416.993 
 
No Longo Prazo 

DESCRIÇÃO  2019 2018 
PARCELAMENTO INSS 105.394 - 
PARCELAMENTO PIS/COFINS/CSLL/IRFF 106.030 - 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  211.424 - 
 
 

se a recursos tomados junto às instituições financeiras para capital de giro e financiamento 
de bens. São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço, e os juros 

ados. As variações monetárias e os juros são apropriados em 

18 – EMPRÉSTIMOS
Refere-se a recursos tomados junto às instituições inanceiras para capital de giro e inanciamento de bens. 

São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço, e os juros respectivos incorridos 
estão provisionados. As variações monetárias e os juros são apropriados em despesas inanceiras.

Pagamento de financiamentos (juros)

Os contratos de empréstimos mantidos pela Irmandade junto às in

covenants”) 

 
Descrição                  2.019                   2.018  

   R$   R$  

ADIANTAMENTO UNIMED COOP. JABOTICABAL              56.569,56           53.906,64  

PARCELAMENTO UNIMED CONTRATADO                   120.956,03         108.111,72  

ADIANTAMENTO DE CLIENTES                         109.998,27         124.553,95  

UNIMED PARCELAMENTO 2018                         258.894,90         345.193,24  

ADIANTAMENTO PRODUÇÃO 2019                       537.510,90                          -    

TOTAL    1.083.929,66         631.765,55  

 
 

 

 
2019 

 
2018 

Saldo inicial 4.613.435  5.087.243 
 Captações 4.493.694  3.587.655 
 Juros passivos e outros encargos 1.037.799  - 
 Reclassificação de Contas (828.856)  - 
 Pagamento de financiamentos (principal) (3.628.623)  (933.708) 
 Pagamento de financiamentos (juros) (921.395)  (3.127.755) 

 
   

Saldo final 4.766.054  4.613.435 

 
 

Os contratos de empréstimos mantidos pela Irmandade junto às in

covenants”) 

2.019  2.018  

 

L     9,56  6,64  

   6,03  1,72  

8,27  3,95  

4,90  3,24  

0,90    -    

9,66  5,55  

 
Empréstimos no longo prazo classificados no Passivo Não Circulante: 
 
Nomenclaturas 2019 2018 Taxa

Banco do Brasil - Curto Prazo -                    120.982       5,50% a/ano 0,0149% a/dia

Parcelamento Unimed Contratado 735.041           828.857       

Banco Santander -                    1.864.989    1,31% a/m

Sicoob Credimogiana 2.922.741        -                0,90% a/m

Banco Bradesco 476.622       1,44% a/m

TOTAL 3.657.782 3.291.450  
 
 

 
2019 2018 

4.613.435  5.087.243 
4.493.694  3.587.655 
1.037.799  - 
(828.856)  - 

3.628.623)  (933.708) 
Pagamento de financiamentos (juros) (921.395)  3.127.755) 

   
4.766.054  4.613.435 

Os contratos de empréstimos mantidos pela Irmandade junto às in

covenants”) 

2.019  2.018  

 

L     9,56  6,64  

   6,03  1,72  

8,27  3,95  

4,90  3,24  

0,90    -    

9,66  5,55  

A movimentação dos saldos para os exercícios de 2019 e 2018 está assim representada:

Os contratos de empréstimos mantidos pela Irmandade junto às instituições inanceiras, contém cláusulas 
usuais de compromissos (“covenants”), relacionados a aspectos administrativos e Compromissos (“covenants”) 
operacionais. Para todos os contratos, em 31 de dezembro de 2019 a Irmandade está em conformidade frente aos 
compromissos assumidos.

19 – OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Refere-se a obrigações com prestadores de serviços parceladas, e adiantamento a clientes com posição em 31 

de dezembro de 2019 conforme detalhado abaixo: 

que a entidade é ré e os valores foram estimados com base em relatório da assessoria jurídica.

DESCRIÇÃO  2019 2018 

  R$ R$ 

SUBVENCOES VINCULADAS A IMOBILIZACOES     476.112 427.232 

SUBVENÇÕES VINCULADAS  476.112 427.232 

que a entidade é ré e os valores foram estimados com base em relatório da assessoria jurídica.

 
Descrição                 2.019                  2.018  

   R$   R$  

SUBVENCOES VINCULADAS A IMOBILIZACOES          138.402,23       118.529,40  

SUBVENCOES VINCULADAS A CUSTEIO - CONVÊNI         27.597,18                         -    

SUBVENCOES VINCULADAS A CUSTEIO - CONVENI      500.000,00                         -    

TOTAL      665.999,41       118.529,40  

No Longo Prazo 
 

2019 2018 

R$ R$ 

ACOES     476.112 427.232 

476.112 427.232 

que a entidade é ré e os valores foram estimados com base em relatório da assessoria jurídica.
 

Descrição                  2.019                   2.018  

   R$   R$  

CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS                       212.738               315.000  

CONTINGÊNCIAS AÇÕES CÍVEIS                               75.733                 50.000  

CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS                  931.152               931.152  

TOTAL          1.219.623           1.296.152  
 
21 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 

2.019  2.018  

,23  ,40  

7,18       -    

,00       -    

99,41  29,40  

2019 2018 

R$ R$ 

ACOES     476.112 427.232 

476.112 427.232 

20 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
O valor refere-se ao valor escriturado das provisões para contingências trabalhistas e cíveis em que a entida-

de é ré e os valores foram estimados com base em relatório da assessoria jurídica.

21 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS
Subvenções governamentais condicionadas à aquisição de ativos e custeio. São reconhecidas como receita 

em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo, e aquisição de materiais de consumo. 
No Passivo Circulante

22 – OBRIGAÇÕES DIVERSAS DE LONGO PRAZO
Refere-se a obrigações com prestadores de serviços parceladas, e adiantamento a clientes a serem liquidadas 

ao longo prazo com posição em 31 de dezembro de 2019 conforme detalhado abaixo: 

 

Descrição 
Patrimônio 

Social 
Doações 

Patrimoniais 
Déficit do 
Exercício 

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial 

Superávit / 
Déficit 

Acumulados 

Total do 
Patrimônio 

Social  

Saldo em 31.12.2018     (3.508.581)         400.000      (1.168.732)     24.405.117                   -        20.127.804  

Doações Patrimoniais 400.000 (400.000) 
   

- 
Reservas de Reavaliação 

     
- 

Superávit / Déficit Acumulados (1.168.732) - 1.168.732 
  

- 

Superávit / Déficit do Exercício 
  

(149.160) 

  
(149.160) 

Saldo em 31.12.2019     (4.277.313)                  -           (149.160)     24.405.117                   -        19.978.644  

 
 

investimentos são devidamente aplicados de acordo com o objeto do Termo Aditivo e/ou 

 
DESCRIÇÃO  2019 2018 
  R$ R$ 
ADIANTAMENTO UNIMED COOP. JABOTICABAL LP  584.032          642.155  
UNIMED PARCELAMENTO 2018 L/P              -          258.895  
OBRIGAÇÕES DIVERSAS DE LONGO PRAZO  584.032          901.050  

 
 

rimônio oações éficit do 
uste de perávit / otal do 

508.581) 400.000  168.732) 24.405.117                   -    20.127.804  

400.000 400.000) - 
ão - 

cumulados 168.732) - 1.168.732 - 

 do Exercício 149.160) 149.160) 

277.313)                  -    149.160) 24.405.117                   -    19.978.644  

investimentos são devidamente aplicados de acordo com o objeto do Termo Aditivo e/ou 

23 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A irmandade em 31 de dezembro de 2019 fechou o seu patrimônio social conforme quadro detalhado abaixo:

A – PATRIMÔNIO SOCIAL
É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido de superávits e subven-

ções para investimento e diminuído dos déicits ocorridos, sendo que o resultado do exercício será incorporado ao 
patrimônio social quando da aprovação das contas em assembleia.

B – REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
O Estatuto Social da Irmandade possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho de Adminis-

tração (Mesa Administrativa e Provedoria). Dessa forma, a Irmandade não concede nenhum tipo de remuneração, 
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, fun-
ções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

24 - SUBVENÇÕES, DOAÇÕES.
Os recursos inanceiros recebidos pela Entidade de órgãos governamentais destinados a custeio e investi-

mentos são devidamente aplicados de acordo com o objeto do Termo Aditivo e/ou Convênio irmado e feita a 
prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos por conta da execução do objeto previsto, na forma da 
legislação em vigor. São reconhecidas no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assis-
tência Governamentais.

A Entidade recebeu doações da comunidade local, tanto por pessoas físicas, quanto jurídicas, em dinheiro ou 
em materiais que foram destinadas ao custeio das atividades da instituição.

execução do objeto previsto, na forma da legislação em vigor. São reconhecidas no resultado 

A Entidade recebeu doações da comunidade local, tanto por pessoas físicas, quanto jurí
dinheiro ou em materiais que foram destinadas ao custeio das atividades da instituição. 

Órgãos  2019 2018 

SUBVENÇÕES FEDERAIS                                      486.313               467.412  

SUBVENÇÕES ESTADUAIS                122.403                 23.854  

CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL                        9.847.898           8.118.764  

 Sub-Total           10.456.614           8.610.030  

      

 Doações Pessoas Físicas e Jurídicas                 526.534               265.128  

 Sub-Total                 526.534               265.128  

      

 Total Geral           10.983.148           8.875.158  
 

25 - RECEITAS E DESPESAS 

ecebidas por pessoas físicas e jurídicas, e de doações recebidas a título de Subvenção dos órgãos 

conseguiu recuperar via processo judicial da Prefeitura 

25 - RECEITAS E DESPESAS
As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são 

provenientes da prestação de serviços médico hospitalares a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos 
públicos, com os quais a Entidade mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particu-
lares. Outra fonte de receitas são as Doações recebidas por pessoas físicas e jurídicas, e de doações recebidas a 
título de Subvenção dos órgãos governamentais. 

As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas 
através de notas iscais e recibos em conformidade com as exigências legais e iscais. 

Durante o exercício de 2019 a Entidade conseguiu recuperar via processo judicial da Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal o valor de R$ 442.769,06 referente a atendimentos extra teto da CTI no ano de 2.006. 

Houve também um incremento no valor de R$ 261.405,55 nas contribuições e doações destinados a reforma 
e imobilização da recepção da Maternidade e substituições de camas e poltronas da unidade A. 

A Entidade recebeu como Subvenção Estadual o valor de R$ 150.000,00 destinado a custeio com Energia 
Elétrica. As Subvenções Municipais tiveram um acréscimo de 21% em relação a 2018, motivado pelo aumento de 
R$ 100.000,00 ao mês no Convênio nº 01/2019 com o Município e diárias extra teto na unidade CTI. 

26 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS USUFRUÍDAS
São demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções iscais e previdenciárias, como se devido fosse 

gozada durante o exercício.
 

► Isenções 
Contribuição 2019 2018 
INSS Cota Patronal 2.282.807 2.092.284 
COFINS 452.739 386.122 
IPTU 69.115 65.527 
I.S.S.Q.N.                               301.826 257.415 
PIS S/ FOLHA - 5.510 
Total 3.106.487 2.693.057 

 
27 - RESUMOS DOS PACIENTES ATENDIDOS. 

to de  Instalada s (Leitos)  

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

27 - RESUMOS DOS PACIENTES ATENDIDOS.
Na Área da Saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Jaboticabal, no cumprimento das exigências legais 

emanadas pela Lei 12.101/2009, e seus respectivos decretos regulamentadores, incluindo a Portaria nº 834, de 26 
de abril de 2016, prestou ao longo do exercício de 2019, atendimento à pacientes Sistema Único de Saúde – SUS, 
em percentual superior a 60% (sessenta por cento) de sua capacidade instalada, conforme abaixo demonstrado:

► Isenções

 

Departamento de 
Saúde 

Capacidade Instalada 
(Leitos) 

Dedicado ao Sus (Leitos) % Sus  

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Irmandade de 
Misericórdia de 
Jaboticabal 

82 82 52 52 63% 63% 

 

 
  

 
 
Os quadros acima demonstram que a Entidade cumpriu em 2019 com os requisitos da filantropia 

993 de 31/05/2017, fazendo jus aos benefícios da filantropia pelo período de 01/06/2017 a 

993 de 31/05/2017, fazendo jus aos benefícios da filantropia pelo período de 01/06/2017 a 

 
 _____________________________    ______________________         __________________________ 
Dr. Luiz Eduardo Romero Gerbasi   Dr. Jeyner Valério Júnior                  Nicolau José Morato 
                   Provedor                                        Tesoureiro                                          Contador     
         CPF: 133.453.908-17                        CPF: 065.392.698.70                      CRC:1SP.178147/O-0     
                     CPF: 098.885.598-42 

Os quadros acima demonstram que a Entidade cumpriu em 2019 com os requisitos da ilantropia na Área 
da Saúde pelo oferecimento e cumprimento de no mínimo 60% de atendimento aos beneiciários do Sistema 
Único de Saúde – SUS, tendo atendido em 2019 o percentual de 71,94% de sua capacidade, por esse motivo, o 
valor relativo aos custos desses atendimentos não é apresentado como custo de gratuidade na Demonstração do 
Resultado do Exercício.

28 - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Entidade protocolou pedido de renovação do CEBAS através do processo n. 25000.106411/2012-81, onde 

obteve deferimento pelo Ministério da Saúde através da Portaria n. 993 de 31/05/2017, fazendo jus aos benefícios 
da ilantropia pelo período de 01/06/2017 a 31/05/2020. 

Jaboticabal - SP, 18 de fevereiro de 2020.

-

(         )
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Mamograia grátis: Carreta “Mulheres de Peito” chega a Jaboticabal dia 16 de março
No mês em que se co-

memora o Dia Interna-
cional da Mulher (8 de 
março), Jaboticabal re-
cebe um reforço na área 
da saúde. É a carreta 
“Mulheres de Peito”, do 
Governo do Estado de 
São Paulo, que oferece 
mamografias gratuitas, 
sem a necessidade de 
pedido médico, para 
mulheres entre 50 e 69 
anos de idade (basta le-
var o RG e o cartão SUS). 
A unidade móvel ficará 
estacionada na Estação 
de Eventos Cora Corali-
na de 16 a 21 de março.

Pacientes mais jovens 
também podem fazer o 
exame, porém, neste 
caso é obrigatório apre-
sentar o pedido médico 
emitido pela rede públi-
ca de saúde ou particu-
lar, além do cartão SUS 
e RG.

Não é necessário 
agendamento prévio. 
As senhas de atendi-
mento serão distribuí-
das no local, por ordem 
de chegada, para a rea-
lização dos exames no 

mesmo dia. A expecta-
tiva é de que 50 senhas 
diárias sejam disponi-
bilizadas para os dias 
de semana (segunda a 
sexta), com os exames 
realizados das 9h às 18 
horas; e 25 senhas no 
sábado, para exames 
das 9h às 13h.

O anúncio da vinda da 
unidade móvel foi dado 
pelo presidente da Câ-
mara, vereador Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
na tarde de quinta-feira 
(05/03), por meio de 
sua rede social. O pe-
dido da carreta junto 
à Secretaria Estadual 
de Saúde foi feito por 
Miranda ainda em ju-
nho de 2019, e contou 
com a interlocução da 
Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Re-
gional, comandada por 
Marco Vinholi.

De acordo com o Ins-
tituto Nacional de Cân-
cer José Alencar Gomes 
da Silva (INCA), o cân-
cer de mama é o tipo 
mais incidente (sem 
considerar o câncer de 

pele não melanoma) 
nas mulheres, no Bra-
sil. A estimativa do ór-
gão, para 2020, é de 66 
mil novos casos de cân-
cer de mama no país. “É 
exatamente a mamogra-
fia que ajuda a detectar 
a doença mais cedo. 
Aqui em Jaboticabal 
temos cerca de 1200 
mulheres esperando 
pra fazer esse exame, e 
podemos ajudar a dimi-
nuir essa fila. Sabemos 
que quanto mais cedo 
se detecta, mais tempo 
se tem pra realizar o 
tratamento necessário. 
Não foi fácil conseguir 
agendar a vinda dessa 
carreta pra cá, porque 
é muito concorrida en-
tre os municípios, mas 
nós conseguimos. Agra-
deço o secretário Marco 
Vinholi e também o seu 
assessor Ronaldo, que 
nos ajudou nesse pro-
cesso”, contou Pretto 
Miranda.

PARA SABER – O obje-
tivo do projeto é cons-
cientizar as mulheres 
sobre a importância da 

realização do exame do 
câncer de mama, faci-
litar o acesso à mamo-
grafia e garantir rápido 
tratamento, caso haja 
a confirmação do diag-
nóstico.

De acordo com a se-
cretaria Estadual de 
Saúde, cada unidade 
tem 15 metros de com-
primento, 4,1 metros 

de altura e, quando 
abertas, 4,9 metros de 
largura. Além do ma-
mógrafo, são equipa-
das com aparelho ul-
trassom, conversor de 
imagens analógicas em 
digitais, impressoras, 
antenas de satélite, 
computadores, mobi-
liários e sanitários. As 
imagens captadas pelos 

mamógrafos são enca-
minhadas para o Ser-
viço Estadual de Diag-
nóstico por Imagem, 
serviço da Secretaria 
que emite laudos à dis-
tância, na capital pau-
lista. O resultado sai 
em até 48 horas após a 
realização do procedi-
mento.

Um em cada 4 prefeitos paulistas teve contas desaprovadas; Jaboticabal 
está entre os que conseguiram fechar “no azul”

Após 3 anos de contas rejeitadas, Tribunal de Contas 
aprova resultados de 2017

Jaboticabal comprova 
mais uma vez que deu a 
volta por cima e conse-
guiu reequilibrar o gra-
ve deficit financeiro dos 
últimos anos. O Tribu-
nal de Contas do Esta-
do de São Paulo (TCESP) 
divulgou o resultado 
das 644 cidades fiscali-
zadas pela Corte. Após 
a rejeição dos números, 
de 2014, 2015 e 2016, 
Jaboticabal conseguiu 
reverter o quadro e ter 
suas contas aprovadas 
em 2017.

O TCESP informou 
que várias cidades 
apresentaram desequi-
líbrio. “Na nossa casa, 
não podemos gastar 
mais que ganhamos e 
na prefeitura não é di-
ferente. Adotamos uma 
estratégia muito séria 
para tirar as contas do 
vermelho e nosso tra-
balho foi reconhecido. 

O resultado é fruto do 
trabalho de uma grande 
equipe; criamos metas e 
cumprimos”, esclarece 
o prefeito José Carlos 
Hori. 

A equipe cortou gas-
tos, quitou a dívida 
herdada de 2016, inves-
tiu em obras e fechou 
2017, 2018 e 2019 com 
superavit. “Herdamos 
quase R$ 40 milhões em 
dívidas e uma prefeitu-
ra sem liquidez nenhu-
ma, ou seja, ‘quebrada’. 
Optamos por trabalhar 
para reverter este qua-
dro. Esses três anos fo-
ram difíceis e exigiram 
muita responsabilidade 
e experiência. Agora, 
Jaboticabal está pronta 
para continuar avançan-
do”, enfatiza Hori. 

A análise considerou 
o equilíbrio financeiro 
das cidades, despesas 
com pessoal, aplicação 

no Ensino e na Saúde; a 
remuneração dos pro-
fissionais do magisté-
rio; o pagamento de 
precatórios; o emprego 
de recursos do Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica (Fundeb); a remu-
neração de agentes polí-
ticos e o pagamento de 
encargos sociais.

Confira a íntegra das 
decisões dos 644 muni-
cípios fiscalizados pelo 
Tribunal:

h t t p s : / / b i t .
ly/2SD0mhy

Relação de Municípios 
e pareceres:

http://twixar.me/
CR7T

Confira a evolução 
das contas da Prefeitura 
de Jaboticabal:

Principais motivos de 
reprovações:

http://twixar.me/
qR7T

Reportagem comple-
ta:

http://twixar.me/
ZY7T

Confira a evolução 
das contas da Prefeitura 
de Jaboticabal:


