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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Cruzeiro e Cachoeira implantam 
sistema de reabilitação pós-Covid-19
Pacientes que receberam alta têm direito a consultas com psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos

As cidades de Cruzeiro e Ca-
choeira Paulista implantaram 
atendimento gratuito para re-
abilitação de pacientes que fo-
ram internados com Covid-19 
e já receberam alta. O projeto 
consiste em uma assistência 
humanizada multidisciplinar 
com psicólogos, fisioterapeutas 
e fonoaudiólogos.

A secretaria de Saúde de 
Cachoeira informou que todos 
os pacientes que apresentarem 
sequelas pós Covid-19 terão di-
reito ao tratamento oferecido. 
O encaminhamento deve ser 
realizado através dos médicos 
das ESFs (Estratégia de Saúde 
da Família). 

São tratadas implicações 
motoras, respiratórias e emo-
cionais como fadiga crônica, 

Thales Siqueira
RMVale

perda de massa muscular ou 
atrofia muscular devido à inter-
nação hospitalar, sequelas na 
voz, dificuldade de respiração, 
depressão e ansiedade.

Em Cruzeiro, após receber 
alta hospitalar, o paciente 
recebe uma ligação via celu-
lar da secretaria. A psicóloga 
responsável realiza a avaliação 
inicial e a coleta de informa-
ções em relação ao bem-estar 
e dificuldades que o paciente 
possa estar apresentando após 
a internação, seja em clínica ou 
em UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e define o plano de 
reabilitação.

“O nosso projeto nasceu com 
o intuito de podermos acom-
panhar um pouco mais os pa-
cientes regressos de internação 
no Cisa (Centro Integrado de 
Saúde), que é nosso hospital de 
campanha, na UTI e na Santa 
Casa. A gente liga para todos os 

pacientes regressos para saber 
como eles estão e fazemos uma 
triagem. Os principais relatos 
têm sido de cansaço, ansiedade, 
medo por conta de tudo o que 
aconteceu e dificuldade na 
respiração. Com base no que 
cada paciente traz pra gente, 
nós o encaminhamos”, frisou 
a psicóloga responsável pelo 
atendimento, Bruna Fiuza.

O projeto de reabilitação é 
feito por teleatendimento e 
cartilha de exercícios instruída 
pelos profissionais. As ativida-
des podem ser realizadas em 
casa e aceleram o processo 
de reabilitação e retorno às 
atividades. As cartilhas tam-
bém apresentam diversas 
informações necessárias para 
melhorar o ambiente, trazendo 
dicas comportamentais que 
permitirão que as pessoas 
melhorem tanto física quanto 
psicologicamente.Acesso principal à Santa Casa de Cruzeiro; ao lado de Cachoeira, cidade atende pacientes após alta

Fotos: Arquivo Atos

Prefeitura abre anistia de juros 
e multas para tributos em Potim
Benefício implantado na última semana chega a 95% de desconto e parcelamento 
em 36 vezes; cidade estima queda de pelo menos R$ 5 milhões em arrecadações

Rafaela Lourenço
Potim

Com foco na arrecadação 
municipal, a Prefeitura de 
Potim anunciou a abertura 
de anistia para juros e multas 
de impostos e alvarás. Os 
descontos chegam a 95% e 
os parcelamentos em até 36 
vezes. A medida terá início na 
próxima segunda-feira (19).

Os impactos econômicos da 
pandemia seguem na cidade 
desde o ano passado. Segun-
do a prefeita Erica Soler (PL), 
2020 fechou em queda nas ar-
recadações, e a estimativa para 
este ano é de uma redução de 
10% do orçamento anual de R$ 
54 milhões, ou seja, cerca de 
R$5 milhões comprometidos.

Para facilitar o pagamento 
de débitos municipais como 
IPTU (Imposto Territorial Pre-
dial Urbano), ISS (Imposto 
Sobre Serviços) e alvarás, os 
contribuintes poderão agendar 
o atendimento para ter acesso 
ao benefício. Quem optar pelo 
pagamento em cota única com 
vencimento até o dia 31 de 
julho terá 95% de desconto em 
multas e juros. Já o pagamento 
também à vista, mas com ven-
cimento até o dia 31 de agosto, 
receberá 85% de desconto.

Há também a possibilidade 
de parcelar a dívida. O prazo 
para formalizar a negociação 

segue até o dia 31 de agosto 
para o morador adquirir os 
75% de desconto aos pagamen-
tos em seis vezes, 70% para 
12 parcelas, 60% nos juros e 
multas para pagamento em 24 
vezes e 50% para o máximo de 
parcelas, 36.

O valor da mensalidade não 
pode ser inferior a duas Ufesp’s 
(Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo), ou seja, R$ 58,18. 
A Prefeitura destacou que os 
acordos incluem os honorários 
advocatícios, que poderão ser 
parcelados em até oito vezes. 

Para evitar aglomerações 
os agendamentos devem ser 
feitos pelo telefone (12) 3112-
9200, de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 11h45, ou pelo e-mail 
contato@potim.sp.gov.br.

Em entrevista ao Atos no 
Rádio desta quinta-feira (15), 
Erica salientou que apesar das 
arrecadações ainda estarem 
baixas, está sendo possível 
continuar os planejamentos 
anteriores. Entre os destaques 
feitos, a conclusão da pavimen-
tação de dois bairros neste ano 
e a troca completa da ilumina-
ção pública do município por 
led, o que gerou uma economia 
de aproximadamente 50% nos 
gastos com energia elétrica. A 
chefe do Executivo acredita 
que até agosto a concessão 
onerosa para o tratamento da 
água da cidade seja finalizada.

Ainda sobre a crise econô-
mica e social, que tem preju-
dicado ainda mais cidades que 
dependem do turismo como 
o religioso, Erica revelou que 
70% da população de Potim 
trabalha em Aparecida e o 
restante, mais de 15% é cola-
boradora de fábricas de velas, 
imagens e quadros que con-
tam com as vendas da cidade 
vizinha. “Estamos montando 
uma equipe de parcerias com 
empresas e o Sebrae, com 
ações para aquecer essa eco-
nomia que está cada vez pior”, 
salientou.

Após liberação estadual, 
Prefeitura de Ubatuba 
retoma aulas sob regras 
contra novo coronavírus
Protocolo para volta das atividades nas 
escolas deve ser atendido; frequência
de alunos nas classes não é obrigatória

Bruna Silva
Ubatuba

Dando sequência ao anda-
mento do Plano São Paulo 
contra a Covid-19, Ubatuba 
retomou, nesta segunda-fei-
ra (19), as aulas presenciais 
na rede municipal. Todas as 
unidades voltaram a receber 
os alunos conforme esque-
matização da secretaria 
estadual de Educação, que 
prevê até 35% de frequência 
diária.

De acordo com o Mu-
nicípio, os protocolos de 
biossegurança serão exigi-
dos nas escolas, como uso 
obrigatório de máscaras, 
distanciamento social e 
higienização sistêmica das 
mãos. Os responsáveis asse-
guraram que os professores 
e funcionários receberam, 
desde o início do ano, ins-
truções para a volta às aulas.

Para os pais que não se 
sentem seguros em enviar 
as crianças para a escola, a 
obrigatoriedade da frequên-
cia segue suspensa. A pasta 
responsável deve manter o 
ensino híbrido, uma mescla 
de presencial e remoto. A 
rede espera elaborar um 

mapeamento dos estudantes 
que mais precisam do ensino 
presencial, como os que pos-
suem defasagem de aprendi-
zagem, dificuldades no acesso 
de tecnologia, além daqueles 
que possuem necessidade de 
alimentação, saúde mental 
em risco e também os que os 
pais trabalham em serviços 
essenciais.

Ainda na última semana, a 
Educação realizou o trabalho 
de organização, acolhimento 
e instruções para os funcio-
nários da rede municipal. 
Questionada sobre quantos 
funcionários aptos para imu-
nização, acima de 47 anos, 
foram vacinados, a Prefeitura 
não soube precisar o número 
da cobertura vacinal para 
esta categoria.

Contaminações – De acor-
do com o último boletim 
divulgado, Ubatuba regis-
trou 6.220 contaminações 
por coronavírus. Ao menos 
13 estavam internados na 
Santa Casa e 26 em outros 
municípios. Mais de cem ca-
sos seguem em investigação 
pela secretaria de Saúde mu-
nicipal. Cerca de 12 mil, das 
15,2 mil doses do imunizante 
contra a Covid recebidas pela 
cidade já foram aplicadas.

A Prefeitura de Potim, que abriu anistia de juros e multas para impostos

Fotos: Arquivo Atos
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Vamos pensar juntos? Você exige aos gritos que 
seu filho diminua o som da própria voz? Você pede 
a ele calma enquanto frequentemente age de modo 
impaciente?
Bom, acho que o seu comportamento tem comunicado 
uma mensagem diferente do seu discurso. O seu 
comportamento revela o que o discurso esconde. O 
comportamento que exige tem sido desafio também 
a você.
Então onde seu filho encontrará um modelo a seguir? 
Modelos importam, você educa muito mais com o 
que faz do que com o que diz. Se tem encontrado 
dificuldade em ser modelo de cumprimento das 
próprias exigências, faz mesmo sentido esperar que 
seu filho tenha mais sucesso nisso que você?
Você é para o seu filho sua principal referência de 
conduta. Sabe aquelas discussões infantis em que 
muitos argumentos terminam em: “minha mãe disse” 
ou “meu pai também faz”?
Elas falam de um lugar de autoridade, um lugar de 
segurança. Seu filho confia em seu modo de resolver 
problemas e a tentativa será sempre de reproduzir 
o comportamento daquele que tem como modelo, 
ou seja, você. Então te sugiro cuidado. Avalie se a 
intenção da sua mensagem está alinhada com a sua 
atitude. No fim das contas nenhum discurso falará 
mais alto que a mensagem do seu comportamento.
O que o seu comportamento fala de você?
Difícil né? Difícil porque temos também que mediar 
barulhos internos, temos conflitos individuais que 
interferem no nosso modo de educar.
Mas esse não é um caminho só de retas, é também de 
curvas, então seja paciente durante o seu percurso, 
faça pausas, refaça rotas, respire, mas não pare. O 
princípio da mudança é o movimento, não desista de 
encontrar um modo de comunicar em comportamento 
o que comunica em discurso. Persista em sua melhor 
versão, e se preciso for, conte comigo!

Márcia Freire
CRP: 100/286

(12) 99124-4834

O seu comportamento 
é um bom modelo de 
conduta para o seu filho?

Hemocentro tem redução de 
10% no número de doadores
Pandemia puxa queda de envolvidos na coleta de sangue

Uma queda de 10% no nú-
mero de doadores de sangue 
na região levou o Hemocentro 
de Taubaté a adotar alterna-
tivas para manter o estoque 
adequado. Com o avanço 
do contágio da Covid-19, a 
preocupação foi direcionada 
ao público qualificado para a 
doação e procedimentos para 
prevenção contra a doença.

Castigada pela pandemia, a 
rede pública tem registrado 
cirurgias adiadas e aumento 
da demanda de pacientes 
que precisam de transfusão. 
Em meio às dificuldades com 
a crise sanitária, o núcleo de 
Taubaté aponta para queda de 
10% de voluntários, de acordo 
com a agente de captação de 
doadores do Hemocentro, 
Andreia Marta da Silva.

Andreia destacou que du-
rante todo o ano de 2020, 
mesmo com toda a restrição 
contra o novo coronavírus, 
não houve falta de sangue, 
consequência do monito-
ramento diário no estoque 
para não deixar de atender a 
população. “Registramos até 
o momento que, por incrível 
que pareça, sem trabalhar 
nas fases de mais restrição, 
as pessoas realizam mais 
doações e quando houve o 
retorno da rotina, observamos 
uma queda”.

De acordo com a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) e o Ministério 
da Saúde não existem até o 
momento evidências que com-
provam que o Covid-19 pode 
ser transmitido pelo sangue 

Thamiris Silva
RMVale

ou células troncos. Por esse 
motivo, as doações de sangue 
e medula óssea continuam com 
restrições.

No caso de contato direto 
ou indireto com o vírus, ou 
apresentar sintomas da Covid, 
o doador deve esperar 14 dias 
para realizar o procedimento 
no hemocentro. Em caso de 
contaminação, a espera é de 
trinta dias. 

Campanhas para motivar 
a população são realizadas 
durante todo o ano. Até o mo-
mento, a que mais se destacou 
foi a do mês março, realizada 
em parceria com os batalhões 
de infantaria do Exército da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), famílias de pacientes e 
igrejas protestantes; que nor-
malizaram o estoque daquele 
mês.

Em abril, as ações desenvol-

vidas até a publicação desta 
matéria contam com a parti-
cipação da diocese e com os 
atletas do vôlei de Taubaté, 
que utilizam sua visibilidade 
nacional (a equipe acabou de 
se tornar campeã brasileira 
ao vencer o Minas no último 
domingo) para conscientizar 
a torcida e integrantes do time 
que realizam a doação.

Em seu site, o Hemocentro 
destaca que o plasma con-
valescente (parte líquida do 
sangue, que possui enzimas do 
sistema imunológicas contra 
infecções) de pessoas que tes-
taram positivo para Convid-19 
tem anticorpos que auxiliam 
no tratamento de internados. 
A doação pode ser feita após 
trinta dias de alta médica, e 
ser transfundidas no pacien-
te assim que for aprovada 
pelo laboratório do banco de 
sangue. “Taubaté já coleta o 

Alan Lima, que fez a sua doação de sangue após campanha de conscientização; região teve queda de doadores nos 13 meses de pandemia

Fotos:  Reprodução

plasma convalescente de doa-
dores. Pessoas que estiverem 
interessadas em realizar a 
doação devem comparecer ao 
Hemocentro para avaliação”, 
lembrou Andreia Marta.

O interessado em doar deve 
ter entre 16 e 69 anos de idade. 
Menores precisam do consenti-
mento do responsável. Além da 
restrição de idade, o voluntário 
deve pesar mais de 50 kg e 
estar saudável. No dia do pro-
cedimento é obrigatório levar 
documento oficial com foto.

Com todas as restrições ado-
tadas, o Hemocentro de Tauba-
té garante estar preparado 
para receber os doadores com 
segurança, sem aglomerações, 
e em conformidade com as re-
comendações das autoridades 
sanitárias. O local permanece 
aberto e o agendamento pode 
ser realizado pelo site hemo-
centro.fmrp.usp.br.
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OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
CNPJ/MF nº.45.201.019/0001-34

(Valores em Reais)
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018

ATIVO

CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO (*9)

INTANGÍVEL (*10)

Caixa e Equivalentes de Caixa
Valores a Receber
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamentos a Empregados
Créditos Tributários
Outras Contas a Receber
Estoques
Despesas Antecipadas

Demais Créditos

CIRCULANTE

PASSIVO

Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Obrig Trabalhistas e Sociais

Salários
Encargos Sociais
Provisão para Férias

Obrigações Tributárias
Outras Obrigações  (*13)

NÃO CIRCULANTE
Contas a Pagar
Provisões p/ Contigências

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Déficit do Período
Ajustes de Exercícios Anteriores

1.363.718,96 6.151.106,78 3.761.125,12
5.631.259,20 8.009.546,00 7.910.109,99

859.809,04 1.224.955,87 477.898,13
-  671,21 910,45

12.426,69 4.397,90 4.345,04
463.096,93 1.093.349,82 997.504,21

7.598.682,71 8.493.060,25 9.052.842,05
11.727,98 13.282,37 13.423,73

21.555,26 139.061,05 203.839,63

15.000,00 15.000,00 15.000,00

45.623.073,10 48.594.061,77 50.783.315,14

44.421,14 56.526,77 81.956,86

-  -  111,00
3.510.617,56 4.858.632,20 4.596.582,62

2.047.968,98 2.574.619,12 2.622.802,89
520.024,39 723.291,52 781.604,86

3.751.012,14 5.007.594,20 5.459.035,73
211.035,56 267.422,40 288.837,81

3.547.698,76 4.070.727,12 3.375.332,66

-  1.050,00 2.850,00
217.497,94 890.581,34 424.089,99

55.401.551,90 55.752.904,62 59.128.928,35
191.559,34 671.092,43 723.903,59

)(7.757.622,77 )(1.001.542,89 )(3.042.995,21
3.427,21 )(20.902,26 )(1.056.932,11

61.644.771,01 73.795.469,80 73.304.152,18

15.940.721,51 24.990.370,20 22.218.158,72

45.704.049,50 48.805.099,60 51.085.993,46

61.644.771,01 73.795.469,80 73.304.152,18

13.588.357,39 17.502.286,56 17.124.307,57

6.319.005,51 8.305.504,84 8.863.443,48

217.497,94 891.631,34 426.939,99

47.838.915,68 55.401.551,90 55.752.904,62

2020 20202019 20192018 2018

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

(*4)

(*16)

(*17)

(*8)

(*17)
(*19)

(*5)

(*6)

Despesas Antecipadas

(*7)

-  450,01 1.881,83

OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
CNPJ/MF nº.45.201.019/0001-34

(Valores em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - (DRP) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018

RECEITA OPERACIONAL
Receitas de Doações (*21 e *22)
Receita Prestação Serviços
Receita Venda Mercadorias
Receita Locação
(-) Dedução de Venda de Mercadorias
(-) Custo da Prestação de Serviços
(-) Custo da Venda de Mercadorias
(-) Custo da Produção Vendida
Trabalho Voluntariado

(-) CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS (*25)
(-) CUSTO ASSIST SOCIAL-PROJETOS
OSSA - Lar Nª Sra. AParecida
Assistência Social - Proteção aos Idosos

OSSA - Casa Peq Trabalhador
Assistência Social

Obras Sociais da Arq Aparecida
Assistência Social

Obra Social São Pedro Apóstolo
Creche (*26)

Obra Social Nª Sra de Lourdes
Creche  (*26)
Assistência Social

Obra Social Santana
Assistência Social
Obra Social Sr. Bom Jesus
Assistência Social
Ação Social Nª Sra. da Glória
Assistência Social
OSAA - Cat Bas. e Sant. Nacional
Assistência Social
OSSA - Centro de Qualificação Hoteleira
Assistência Social

Trabalho Voluntariado (*27)
(-) CUSTOS OUTROS SERV. SOCIAIS

RESULTADO BRUTO

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas C/ Pessoal
Despesas Gerais/Administrativas
Despesas Tributárias

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Receitas Financeiras

31.894.565,38 14.809.949,13 18.438.149,84
11.959.058,54 31.944.356,84 29.206.060,67
44.748.164,40 90.252.545,79 83.826.218,60

30.666,20 126.820,00 106.056,20
)(354.894,57 )(310.407,29 )(334.859,76
)(11.425.435,76 )(17.380.067,48 )(16.406.206,42
)(21.457.630,11 )(41.959.776,97 )(40.484.998,29

46.309,88 78.922,34 99.438,782.484.307,01 3.611.014,24 3.743.219,06

(-) Despesas Financeiras

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)
Alienação de Ativo
(-) Custo Alienação do Ativo
Indenização de Sinistro
DÉFICIT DO PERÍODO

2.218.894,85 2.266.246,76 2.278.749,83

2.339.464,66 4.243.675,01 4.498.672,20

16.809.593,12 6.943.448,60 6.764.775,19

100.609,00 258.037,00 240.446,19

98.720,53 205.534,99 198.264,75
6.038,00 25.196,69 12.584,00

183.375,09 277.987,58 287.742,95

186.220,51 432.943,12 406.372,58

28.620,00 26.710,08 27.760,00

414.365,83 626.365,00 529.513,34

121.786,20 414.631,80 162.417,02

46.309,88 78.922,34 99.438,78

)(9.905.992,69 )(14.366.970,36 )(14.328.454,35
)(4.894.207,86 )(8.951.234,69 )(7.832.099,46
)(250.071,03 )(135.377,76 )(126.770,52

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

33.753,57 210.235,75 151.141,32
)(39.100,91 )(16.789,79

2.191,76 -  41.640,01
)(23.722,58 )(1,20 )(41.441,29

41.401,37 3.000,59 6,79

57.793.297,78 81.015.219,22 78.100.398,32

50.079.076,38 58.346.542,72 58.615.445,12
23.948.819,34 17.609.599,58 17.314.663,10

7.714.221,40 22.668.676,50 19.484.953,20

)(15.486.367,38 )(23.866.664,74 )(22.656.453,95

)(7.772.145,98 )(1.197.988,24 )(3.171.500,75
)(5.347,34 193.445,96 128.300,03

19.870,55 2.999,39 205,51

)(7.757.622,77 )(1.001.542,89 )(3.042.995,21

2020 2019 2018

26.130.257,04 40.736.943,14 41.300.782,02

OSAA - Loja Oficial
Assistência Social

OSAA - Pousada do Bom Jesus
Assistência Social

9.661,63 54.855,10 185.932,78

30.163,43 134.831,66 47.434,74

Despesas Depreciação/Amortização )(436.095,80 )(413.081,93 )(369.129,62

)(22.841,29

Outras Receitas

)(131.813,19 )(158.137,38 )(92.680,36

Creche - Educação

Creche - Educação 677.741,99 810.733,84 789.868,79

668.860,14 809.480,01 784.689,96

Assistência Social 8.394,48 -  -  
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OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
CNPJ/MF nº.45.201.019/0001-34

(Valores em Reais)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018

HISTÓRICO PATRIMÔNIO SOCIAL
AJUSTES DE
 AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO
EXERCÍCIO

AJUSTES DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

TOTAIS

SALDO EM 31.12.2018
Incorporação Ajustes de Av Patrimonial 2018
Incorporação do Superávit/Déficit de 2018

Incorporação dos Ajustes de Exercícios 
Anteriores de 2018

Superávit/Déficit do Período 2019
Ajustes de Exercícios Anteriores

SALDO EM 31.12.2019

IIncorporação do Superávit/Déficit de 2019
Incorporação dos Ajustes de Exercícios 
Anteriores de 2019

Superávit/Déficit do Período 2020
Ajustes de Exercícios Anteriores

SALDO EM 31.12.2020

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

59.128.928,35 723.903,59 )(3.042.995,21 )(1.056.932,11
723.903,59 )(723.903,59 -  -  

)(3.042.995,21 -  3.042.995,21 -  

)(1.056.932,11 -  -  1.056.932,11

-  -  )(1.001.542,89 -  
-  -  -  )(20.902,26

)(1.001.542,89 -  1.001.542,89 -  

)(20.902,26 -  -  20.902,26

-  -  )(7.757.622,77 -  
-  -  -  3.427,21

55.752.904,62
-  
-  

-  

)(1.001.542,89
)(20.902,26

-  

-  

)(7.757.622,77
3.427,21

55.752.904,62 671.092,43 )(1.001.542,89 )(20.902,26 55.401.551,90

55.401.551,90 191.559,34 )(7.757.622,77 3.427,21 47.838.915,68

Ajustes de Avaliação Patrimonial 2019 -  671.092,43 -  -  

Incorporação Ajustes de Av Patrimonial 2019 671.092,43 )(671.092,43 -  -  

671.092,43

-  

Ajustes de Avaliação Patrimonial 2020 191.559,340,00 0,00 0,00 191.559,34

2020 2019 2018
Fluxo de Caixas da Atividades Operacionais
Recebimento de Clientes 59.783.547,37 125.350.332,38 118.208.755,63
Pagamento a Fornecedores e Empregados (31.945.899,47) (61.327.079,85) (62.402.749,80)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (82.269,59) (100.244,40) (108.000,62)
Pagamento a Funcionários (59.269.315,93) (70.451.521,27) (66.277.238,29)
Recebimento de Donativos/Subvenções 31.461.911,74 14.002.211,73 17.856.228,56
Outras Receitas 4.515.607,65 3.488.437,99 1.209.224,08
Outras Despesas (3.283.470,78) (2.198.903,95) (2.456.930,83)
Donativos Diversos (5.150.988,25) (5.615.083,73) (5.532.544,74)
= Caixa Liquido Proveniente das Atividades Oper. (3.970.877,26) 3.148.148,90 496.743,99

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Compra de Ativos (819.752,32) (759.967,24) (548.201,53)
Recebimento pela Venda de Equipamentos 3.241,76 1.800,00 2.000,00
=Caixa Liquido Consumido nas Atividades de Investimento (816.510,56) (758.167,24) (546.201,53)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Dividendos Pagos - - -
= Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos - - -

Variação Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (4.787.387,82) 2.389.981,66 (49.457,54)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período 6.151.106,78 3.761.125,12 3.810.582,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 1.363.718,96 6.151.106,78 3.761.125,12
Variação Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (4.787.387,82) 2.389.981,66 (49.457,54)

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
CNPJ/MF nº45.201.019/0001-34

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018

(Valores em Reais)

OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
CNPJ/MF nº 45.201.019/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - (DOAR)  EM 31 DE DEZEMBO DE 2020, 2019 E 2018
(Valores em Reais)

2020 2019 2018

Origem de Recursos )(3.759.789,60 3.926.323,52 413.442,60

3.926.323,52 413.442,60)(3.759.789,60Das Operações
)(1.001.542,89 )(3.042.995,21)(7.757.622,77Déficit do Período

3.729.588,17 3.704.806,813.785.126,62Depreciação e Amortização
)(20.902,26 )(1.056.932,113.427,21Ajuste de Exercicios Anteriores

464.691,35 0,000,00Aumento do Exigivel a Longo Prazo
671.092,43 723.903,59191.559,34Ajuste de Avaliação Patrimonial

83.396,11 43.225,0135.398,79Ajuste de Movimentação de Intangíve/Imobilizado
0,61 41.434,51)(17.678,79Valor Residual Baixado do Invest. e Imobilizado

Aplicaçao de Recursos 1.375.929,92 1.532.091,03 1.167.773,75

1.590.410,43 1.343.987,91817.690,32Aquisição de Imobilizado
7.891,00 0,002.062,00Aquisiçao Intangivel

)(66.210,40 )(1.347.191,11)(117.955,80Aumento do Realizável a Longo Prazo
0,00 1.170.976,95674.133,40Redução do Exigivel a Longo Prazo

VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS )(5.135.719,52 2.394.232,49 )(754.331,15

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - VCCL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018
(Valores em Reais)

2020 2019 2018 Variação

Ativo Circulante 15.940.721,51 24.990.370,20 22.218.158,72 9.049.648,69

Passivo Circulante 13.588.357,39 17.502.286,56 17.124.307,57 3.913.929,17

2.352.364,12 7.488.083,64 5.093.851,15 )(5.135.719,52
Variação dos Recursos 

Circulantes Líquidos

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA 
CNPJ/MF n.º 45.201.019/0001-34 

 
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 e 2018 
(Valores em Reais)  

 
(NOTA 01) - CONTEXTO OPERACIONAL - 
 
             OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA, entidade beneficente de assistência social, com personalidade jurídica registrada 
sob n.º 59, fls. 72/74, do livro-A-01, do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Aparecida/SP.   Reconhecida como de Utilidade 
Pública Municipal pela Prefeitura Municipal da Estância Turístico Religiosa de Aparecida (Lei nº 2.385/90), pelo Governo do Estado de São Paulo (Lei 
nº 4.061/84) e pelo Governo Federal (Decreto nº 86.668/81). Matriculada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS conforme Processo nº 
26.762/63 e devidamente reconhecida como de fins filantrópicos, através do Processo nº 28.996.021799/94-30. 
                 De acordo com o Artigo 2º da Lei nº 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto nº 8.242/2014, a Entidade obedece ao Princípio da 
Universalidade do Atendimento e tem por finalidade e missão ser o braço da ação social da Igreja de Aparecida, nas cidades de abrangência da Arquidiocese 
de Aparecida: Aparecida, Guaratinguetá, Potim, Roseira e Lagoinha. Desenvolve obras sociais para atendimento de pessoas (crianças, adolescentes, idosos, 
famílias e peregrinos) em situação de vulnerabilidade social e risco.  
 
 (NOTA 02) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 
 
                A Diretoria da Obras Sociais da Arquidiocese de Aparecida autorizou a conclusão da elaboração das Demonstrações Contábeis em 06 de abril 
de 2021. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em observância à legislação societária, Pronunciamentos Contábeis- CPC, 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Resoluções emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais destacamos: A) NBC 
TG ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro; B) ITG 2002 (R1) – Entidade 
sem Finalidade de Lucros; e C) NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, que incluem estimativas e premissas para a determinação 
da vida útil de ativos, para perdas com créditos a receber e provisões necessárias para passivos contingentes. Portanto, os resultados efetivos podem diferir 
das estimativas e premissas. 
                 Foram observados, também, aspectos relevantes da Lei n.º 12.101/2009 – Certificação das entidades beneficentes de assistência social, que 
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 
                  
 (NOTA 03) - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 
 

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem dinheiro em caixa, saldos em contas bancárias e valores mobiliários demonstrados pelo valor de 
aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base no regime de competência e com risco insignificante de mudança 
de seu valor de mercado. Os valores mobiliários estão avaliados ao custo, acrescidos das atualizações até a data do balanço, e os correspondentes 
ganhos ou perdas foram registrados no resultado do exercício (nota *04);   

 
b) Valores a receber – referem-se as vendas derivadas das unidades comerciais das Obras Sociais da Arquidiocese de Aparecida.   

  

OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
CNPJ/MF nº 45.201.019/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - (DVA) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018
(Valores em Reais)

2020 2019 2018% % %
Receitas 58.957.204,59 125.706.252,51 116.687.780,351

112.697.419,51121.886.495,3456.352.328,37Receita de Vendas de Mercadorias e Serviços1.1
3.948.714,043.816.756,582.561.283,09Outras Receitas Operacionais1.2

41.646,803.000,5943.593,13Outras receitas1.3

Insumos Adquiridos de Terceiros 35.251.083,31 65.236.627,89 61.045.933,162
4.433.946,664.944.260,493.694.222,77Custo de Manut. das Atividades c/ Projetos Sociais2.1

56.611.986,5060.292.367,4031.556.860,54Custos Das Mercadorias e Serviços Vendidos2.2

Retenções 3.766.017,91 3.698.582,49 3.673.370,723
3.673.370,723.698.582,493.766.017,91Depreciações, Amortizações e Exaustões3.1

Valor Adicionado Liquido Produzido pela Entidade 19.940.103,37 56.771.042,13 51.968.476,474

Valor Adicionado Recebido em Transferencia 31.928.318,95 15.020.184,88 18.589.291,165
151.141,32210.235,7533.753,57Receitas Financeiras5.1

18.438.149,8414.809.949,1331.894.565,38Receitas Donativos5.2

Valor Adicionado Total a Distribuir 51.868.422,32 71.791.227,01 70.557.767,636

Distribuicao do Valor Adicionado 51.868.422,32 71.791.227,01 70.557.767,637 100,00 100,00 100,00
66.474.993,9266.260.030,6953.640.872,22Pessoal e Encargos7.1 103,42 92,30 94,21

250.463,45228.698,34322.456,21Impostos, Taxas e Contribuições7.2 0,62 0,32 0,35
1.241.904,89391.718,35143.508,34Despesas Financeiras e Alugueis7.3 0,28 0,55 1,76
5.633.400,585.912.322,525.519.208,32Doações a Entidades7.4 10,64 8,24 7,98

)(3.042.995,21)(1.001.542,89)(7.757.622,77Déficit Apurado no Período7.5 )(14,96 -1,40 )(4,31
(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA 
CNPJ/MF n.º 45.201.019/0001-34 

 
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 e 2018 
(Valores em Reais)  

 
(NOTA 01) - CONTEXTO OPERACIONAL - 
 
             OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA, entidade beneficente de assistência social, com personalidade jurídica registrada 
sob n.º 59, fls. 72/74, do livro-A-01, do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Aparecida/SP.   Reconhecida como de Utilidade 
Pública Municipal pela Prefeitura Municipal da Estância Turístico Religiosa de Aparecida (Lei nº 2.385/90), pelo Governo do Estado de São Paulo (Lei 
nº 4.061/84) e pelo Governo Federal (Decreto nº 86.668/81). Matriculada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS conforme Processo nº 
26.762/63 e devidamente reconhecida como de fins filantrópicos, através do Processo nº 28.996.021799/94-30. 
                 De acordo com o Artigo 2º da Lei nº 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto nº 8.242/2014, a Entidade obedece ao Princípio da 
Universalidade do Atendimento e tem por finalidade e missão ser o braço da ação social da Igreja de Aparecida, nas cidades de abrangência da Arquidiocese 
de Aparecida: Aparecida, Guaratinguetá, Potim, Roseira e Lagoinha. Desenvolve obras sociais para atendimento de pessoas (crianças, adolescentes, idosos, 
famílias e peregrinos) em situação de vulnerabilidade social e risco.  
 
 (NOTA 02) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 
 
                A Diretoria da Obras Sociais da Arquidiocese de Aparecida autorizou a conclusão da elaboração das Demonstrações Contábeis em 06 de abril 
de 2021. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em observância à legislação societária, Pronunciamentos Contábeis- CPC, 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Resoluções emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais destacamos: A) NBC 
TG ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro; B) ITG 2002 (R1) – Entidade 
sem Finalidade de Lucros; e C) NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, que incluem estimativas e premissas para a determinação 
da vida útil de ativos, para perdas com créditos a receber e provisões necessárias para passivos contingentes. Portanto, os resultados efetivos podem diferir 
das estimativas e premissas. 
                 Foram observados, também, aspectos relevantes da Lei n.º 12.101/2009 – Certificação das entidades beneficentes de assistência social, que 
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 
                  
 (NOTA 03) - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 
 

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem dinheiro em caixa, saldos em contas bancárias e valores mobiliários demonstrados pelo valor de 
aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base no regime de competência e com risco insignificante de mudança 
de seu valor de mercado. Os valores mobiliários estão avaliados ao custo, acrescidos das atualizações até a data do balanço, e os correspondentes 
ganhos ou perdas foram registrados no resultado do exercício (nota *04);   

 
b) Valores a receber – referem-se as vendas derivadas das unidades comerciais das Obras Sociais da Arquidiocese de Aparecida.   

  

c) Estoques – Estão reconhecidos pelo custo médio de aquisição e/ou reposição, não superiores ao valor de mercado (nota *06).  
Os produtos em processo e acabados estão avaliados ao custo de absorção, considerando todos os demais gastos de produção.                                                                             

 
d) Despesas Antecipadas – Compostas pelos prêmios de seguros, assinaturas e anuidades, cujo período de vigência beneficiará o exercício social 

subsequente (nota *07);  
  

e)  Imobilizado e Intangível - Estão demonstrados ao custo de aquisição ou construção. As depreciações e amortizações são calculadas pelo 
método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil estimada dos bens. (notas *09 e *10);  

      
f) Provisão de Férias e Encargos - Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os          

                 encargos sociais correspondentes; 
              

g) Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais - O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e 
obrigações legais seguem as seguintes premissas:                                                  
- Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Entidade possui total controle da situação ou 
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. 
- Passivos Contingentes: são reconhecidos contabilmente levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a 
similaridade com processos anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, quando a perda é avaliada como provável, acarretando 
na saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As 
contingências existentes na data de 31/12/2020 correspondem a processos trabalhistas (nota *16); 
     

h) Apuração do Resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios, 
independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento; 

 
i)  Provisão para ajustes a valores recuperáveis, do imobilizado - A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com 

o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Quando são identificadas evidências de que o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é realizado o 
ajuste ao valor recuperável. 

 
j) Ajuste do valor contábil dos bens móveis ao valor justo e/ou em uso: a Administração efetuou a identificação do valor justo, através de 

pesquisa de mercado, de parte dos itens, pertencentes de todos os grupos contábeis. Estes itens já se encontravam totalmente depreciados, sendo 
que os efeitos dos ajustes foram contabilizados em contrapartida a conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial, no Patrimônio Líquido, conforme 
NBC TG 01 (R4). 
 
 
 
 
 
 
 

 (NOTA 04) – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – 
 

DESCRIÇÃO 2020 2019 2018 
Caixa 277.854,36 465.362,14 818.550,05 
Banco 546.934,91 400.995,66 872.093,30 
- Certificados Depósitos Bancários 538.899,63 5.284.261,67 2.062.498,84 
- Fundos de Investimento 19,31 476,77 7.972,85 
- Poupança 10,75 10,54 10,08 
TOTAL 1.363.718,96 6.151.106,78 3.761.125,12 

                                    
                  Observação: Os fundos de investimentos referem-se a aplicações financeiras de alta liquidez e são prontamente conversíveis em caixa, 
apresentando risco insignificante de mudança de valor. Estas operações estão substancialmente relacionadas aos fundos de investimentos creditórios, cujas 
taxas variam conforme rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
          
(NOTA 05) – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - 
 

DESCRIÇÃO 2020 2019 2018 
INSS a Compensar 12.310,22 4.308,77 4.275,24 
IRRF a Compensar PF 89,13 89,13 - 
ISS a Compensar - - 69,80 
PIS/COFINS/CSLL a Compensar 27,34   
TOTAL 12.426,69 4.397,90 4.345,04 

 
(NOTA 06) – ESTOQUES - 
 

DESCRIÇÃO 2020 2019 2018 
Almoxarifado 1.523.596,63 1.777.620,69 1.975.669,83 
Mercadorias p/ Revenda 5.825.353,99 6.430.391,70 6.809.777,30 
Gêneros Alimentícios 20.780,88 27.824,30 13.946,13 
Estoque em Poder de Terceiros 228.951,21 257.223,56 253.448,79 
TOTAL 7.598.682,71 8.493.060,25 9.052.842,05 

 
(NOTA 07) – DESPESAS ANTECIPADAS - 
             
 A composição é a seguinte:  
   

 DESCRIÇÃO 2020 2019 2018 
Prêmios de Seguros a Apropriar 1.770,33 12.307,87 12.047,89 
Garantias Estendidas 9.957,65 974,50 1.375,84 
TOTAL 11.727,98 13.282,37 13.423,73 

 
(NOTA 08) – ATIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS - 
 
         

ENTIDADE 2020 2019 2018 
Outros Créditos - - 2.100,00 
Empréstimos a Terceiros 29.388,24 29.388,24 29.388,24 
Depósitos Judiciais  56.738,16 184.243,95 173.351,39 
(-) Provisão para Perdas (64.571,14) (74.571,14) (1.000,00) 
TOTAL 21.555,26 139.061,05 203.839,63 

   
 

Contingências Ativas – Processos Cíveis: 
 
           A entidade considera como ganho provável (não é praticamente certo), as ações judiciais relacionadas a seguir, movidas contra terceiros, no 
montante de R$ 76.543,02, para o qual a Entidade não efetuou o reconhecimento, em cumprimento ao Pronunciamento contábil NBC TG 25 (R2): 
 
                    

PROCESSO TIPO DE AÇÃO VALOR ESTIMADO DE 
REALIZAÇÃO  

 
0002274-28.2015.8.26.0028 (1ª Vara 
Aparecida) 

Ação Monitória 10.568,08 

0004586-74.2015.8.26.0028 (1ª Vara 
Aparecida) Ação de Cobrança 19.358,92 

0004061-92.2015.8.260028 (1ª Vara 
Aparecida) Ação de Cobrança 20.486,39 

10001586-73.2020.8.260028 (1ª Vara 
Aparecida) Ação de Rescisão Contratual  16.129,63 

   
1001732-17.2020.8.26.0028 (1ª Vara 
Aparecida) Ação Cominatória 10.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(NOTA 08) – ATIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS - 
 
         

ENTIDADE 2020 2019 2018 
Outros Créditos - - 2.100,00 
Empréstimos a Terceiros 29.388,24 29.388,24 29.388,24 
Depósitos Judiciais  56.738,16 184.243,95 173.351,39 
(-) Provisão para Perdas (64.571,14) (74.571,14) (1.000,00) 
TOTAL 21.555,26 139.061,05 203.839,63 

   
 

Contingências Ativas – Processos Cíveis: 
 
           A entidade considera como ganho provável (não é praticamente certo), as ações judiciais relacionadas a seguir, movidas contra terceiros, no 
montante de R$ 76.543,02, para o qual a Entidade não efetuou o reconhecimento, em cumprimento ao Pronunciamento contábil NBC TG 25 (R2): 
 
                    

PROCESSO TIPO DE AÇÃO VALOR ESTIMADO DE 
REALIZAÇÃO  

 
0002274-28.2015.8.26.0028 (1ª Vara 
Aparecida) 

Ação Monitória 10.568,08 

0004586-74.2015.8.26.0028 (1ª Vara 
Aparecida) Ação de Cobrança 19.358,92 

0004061-92.2015.8.260028 (1ª Vara 
Aparecida) Ação de Cobrança 20.486,39 

10001586-73.2020.8.260028 (1ª Vara 
Aparecida) Ação de Rescisão Contratual  16.129,63 

   
1001732-17.2020.8.26.0028 (1ª Vara 
Aparecida) Ação Cominatória 10.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(NOTA 09) - IMOBILIZADO -  
 

Descrição Taxa % Valor Original Depreciação ( - ) Valor Contábil 31.12.2020 Valor Contábil 
31.12.2019 

Terrenos - 14.000,00 - 14.000,00 14.000,00 
Construções 4 1.328,13 4,43 1.323,70 1.422,99 
Edificações 4 39.350.728,52 130.662,91 39.220.065,61 41.355.171,58 
Máquinas e Equipamentos 10 4.812.969,29 2.570.262,61 2.242.706,68 2.576.764,14 
Móveis e utensílios 10 5.703.468,41 3.162.182,55 2.541.285,86 2.831.943,25 
Veículos 20 2.682,30 44,71 2.637,59 43.324,93 
Instalações 10 796.872,95 405.497,13 391.375,82 436.380,34 
Equipamentos de Informática 20 858.583,57 526.687,25 331.896,32 429.581,34 
Peças Litúrgicas 10 45.087,30 30.209,53 14.877,77 19.483,63 
Instrumentos Musicais 10 335.140,89 90.838,55 244.302,34 220.700,84 
Artigos para Esportes 10 138.029,97 76.395,07 61.634,90 80.164,47 
Benfeitorias I. Terceiros 4 656.506,02 147.740,87 508.765,15 535.092,90 
Painéis, Placas e Outros 10 22.330,00 12.386,17 9.943,83 11.623,83 
Obras de Arte - 38.120,10 - 38.120,10 38.120,10 
Armas de Fogo 10 1.500,00 1.362,57 137,43 287,43 
Total   52.777.347,45 7.154.274,35 45.623.073,10 48.594.061,77 

 
 
(NOTA 10) - INTANGÍVEL – 
 

Descrição Taxa % Valor Original Amortização ( - ) Valor Contábil 31.12.2020 Valor Contábil 
31.12.2019 

Software 20 497.507,13 481.494,27 16.012,86 30.180,49 
Marcas e Patentes - 29.137,20 728,92 28.408,28 26.346,28 
Total   526.644,33 482.223,19 44.421,14 56.526,77 

 
 
(NOTA 11) - REFORMAS E BENFEITORIAS - 

 
Estão demonstradas pelos valores de custo de mão-de-obra alocada na construção, gastos com projetos de engenharia, aquisições de materiais 

e manutenção predial, que tiveram como objetivo aumentar a vida útil dos bens, e os quais serão alocados ao custo de suas respectivas contas, quando da 
efetiva conclusão. 
 
 
(NOTA 12) – BENS RECEBIDOS EM COMODATO – 
 

Estes bens integram o sistema patrimonial e estão registrados em contas específicas dentro do grupo de contas de compensação. O valor 
contabilizado em 31/12/2020 equivale a R$ 276.012,21, conforme descrição: 

 
CONTAS 2020 2019 2018 

Móveis e Utensílios 147.720,88 151.348,16 94.164,86 
Máquinas e Equipamentos 128.291,33 136.639,77 82.170,75 
TOTAL 276.012,21 287.987,93 176.335,61 

                                        
(NOTA 13) – PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES - 
 

Os Passivos Circulantes e Não Circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos 
correspondentes encargos. 

 
Outras Obrigações 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 2020 2019 2018 
Adiantamento de Cliente 2.899.403,11 3.899.490,21 3.188.106,44 
Contas a Pagar 540.273,59 29.739,69 - 
Contas Correntes 46.231,04 88.530,33 149.138,44 
Seguros Riscos Nomeados 12.156,13 1.726,89 17.887,78 
Recursos de Terceiros 49.634,89 51.240,00 20.200,00 
TOTAL 3.547.698,76 4.070.727,12 3.375.332,66 

 
(NOTA 14) - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUIDAS - 
 

Em atendimento à Lei n.º 8.212/91, Lei n.º 12.101/09, Decreto n.º 3.048/99, e Decreto nº 8.242/14, demonstramos a seguir os valores relativos 
às isenções previdenciárias como se devidas fossem, em seus respectivos exercícios: 

 
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2020 2019 2018 

INSS 9.787.150,43 13.435.722,11 13.497.722,53 
 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ISENÇÕES 2020 2019 2018 
Cota Patronal – Folha (20%) 7.014.127,17 9.626.466,93 9.692.374,75 
Terceiros – Folha (5,8%) 2.034.097,52 2.791.679,10 2.810.794,41 
Seguro Acidente de Trabalho – SAT – Folha (2%) 710.811,77 967.389,58 970.453,83 
Serviços de Terceiros – (20%) 28.113,97 50.186,50 24.099,54 
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 9.787.150,43 13.435.722,11 13.497.722,53 

 
(NOTA 15) - COBERTURA DE SEGUROS - 
 

Considerando eventuais sinistros que possam vir ocorrer, inclusive com o risco de prejudicar, mesmo que de forma temporária, determinadas 
atividades, a Entidade adota a política de contratar seguros, cuja cobertura é considerada suficiente pela Administração e Agentes seguradores. 

  
      
(NOTA 16) – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 
 
                  Ações Trabalhistas – A Entidade está discutindo na justiça diversas ações para as quais possui parcialmente depósitos judiciais de R$ 56.738,16 
em 2020 (R$184.243,95 em 31/12/2019 e R$ 172.351,39 em 31/12/2018). Com base na opinião dos assessores jurídicos e atendimento da NBC TG 25 
(R2), foram constituídas provisões para contingências, consideradas suficientes para cobrir eventuais perdas:    
   
                     

PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS  2020 2019 2018 
Trabalhista (*) 217.497,94 890.581,34 424.089,99 
TOTAL 217.497,94 890.581,34 424.089,99 

 
 
                  (*) Os valores mencionados no quadro são efetivamente os discutidos na causa, não estando computados encargos financeiros; estes encargos 
serão calculados e computados com exatidão, somente na fase de execução. 
      
              
(NOTA 17) - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 
 
                   O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido dos resultados (superávit ou déficit) 
ocorridos em exercícios anteriores, assim como dos Ajustes de Avaliação Patrimonial e dos Ajustes de Exercícios Anteriores. 
                   A Entidade contabilizou no exercício de 2020, o ajuste de avaliação patrimonial no montante de R$ 191.559,34, os quais foram derivados de 
avaliação de bens móveis, sendo priorizado os itens totalmente depreciados.   

A Entidade apresentou Déficit no exercício de 2020, no montante de R$ 7.757.622,77. 
 
(NOTA 18) – DOAÇÕES PARA REFORMA E OUTROS INVESTIMENTOS - 
             

As doações foram contabilizadas diretamente no Resultado, considerando que não se trata de valores condicionados, conforme ITG 2002 (R1), 
item 09 – Doações e Subvenções.  
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(NOTA 19) - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 
 
Ajustes contabilizados no exercício de 2020 – Os valores devedores correspondem a R$ 60.074,75; os valores credores correspondem a R$ 

63.501,96, acarretando o saldo de R$ 3.427,21, conforme demonstrado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. 
Ajustes contabilizados no exercício de 2019 – Os valores devedores correspondem a R$ 1.092.140,03; os valores credores correspondem a R$ 

1.071.237,77, acarretando o saldo de R$ 20.902,26, conforme demonstrado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. 
Ajustes contabilizados no exercício de 2018 – Os valores devedores correspondem a R$ 1.120.587,94; os valores credores correspondem a R$ 

63.655,83, acarretando o saldo de R$ 1.056.932,11, conforme demonstrado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. 
 
 
(NOTA 20) - DOS RECURSOS - 

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, e estão demonstrados 
pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. 

 
 

(NOTA 21) – DOAÇÕES - 
 
No exercício de 2020, a Entidade recebeu através de doações, o montante de R$ 31.454.405,60 (R$ 14.021.910,78 no exercício de 2019 e R$ 

17.672.187,04 no exercício 2018), de pessoas físicas e jurídicas, as quais foram contabilizadas em Receitas Operacionais – Donativos. 
 

 
(NOTA 22) – SUBVENÇÕES - 
 
                   A Entidade recebeu subvenções da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá – SP, no exercício de 2020, no montante de R$ 433.409,78 (R$ 
788.038,35 no exercício 2019 e R$ 765.962,80 no exercício 2018). Os referidos recursos foram integralmente aplicados no custeio de Obras Sociais e 
Filantropia, cuja documentação suporte encontra-se à disposição dos agentes fiscalizadores vinculados aos órgãos competentes, os quais a Entidade prestou 
contas nas épocas oportunas. No exercício de 2020, as Obras Sociais também tiveram receita derivada de Convênio celebrado com a Prefeitura Municipal 
de Guaratinguetá, no montante de R$ 6.750,00.  
                   A contabilização das subvenções governamentais foi realizada no Resultado do Exercício, em atendimento a ITG 2002 (R1).   
 
 
(NOTA 23) - REQUISITOS DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA -  
 

       As Obras Sociais da Arquidiocese de Aparecida é uma associação privada, com personalidade Jurídica de Direito Privado, de caráter 
filantrópico, beneficente, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo como atividade preponderante a assistência 
social. É imune à incidência de impostos por força do artigo nº 150, inciso VI, alínea “c” e seu parágrafo 4º, e artigo nº 195, parágrafo 7º da Constituição 
Federal, e em cumprimento a legislação, declara que: a) não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplica 
integralmente no país os recursos recebidos, na manutenção dos seus objetivos institucionais; c) mantém a escrituração de suas receitas e despesas em 
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

 

 
(NOTA 24) - DOS FINS FILANTRÓPICOS - 

 
A Instituição atendeu às exigências estabelecidas na legislação vigente na época de cada exercício social e está adequada à legislação atual, 

conforme demonstrativo abaixo: 
 

Exercício Receita Operacional Custo de Atendimentos 
Gratuitos 

Isenção Previdenciária - 
INSS 

2020 57.827.051,35 23.948.819,34 9.787.150,43 
2019 81.225.454,97 17.609.599,58 13.435.722,11 
2018 78.251.539,64 17.314.663,10 13.497.722,53 
TOTAL 217.304.045,96 58.873.082,02 36.720.595,07 

 
 
(NOTA 25) - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM GRATUIDADES – 
 
                    As aplicações dos recursos em Gratuidades atenderam ao que preceitua a Constituição Federal no Art. nº 195, I e §7º, que concede a isenção 
da Contribuição Social (INSS) às entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas no art. nº 29 da Lei nº 12.101/2009, 
regulamentada pelo Decreto n.º 8.242/2014. 

A Instituição, no atendimento aos seus objetivos estatutários, presta serviços de forma gratuita, continuada e planejada para os usuários que 
dela necessitar, sem qualquer discriminação, de acordo com a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 

Os valores e as aplicações em assistência social estão registrados pelos seus valores originais, de acordo com a sua competência. 
 

   Demonstrativo de Recursos: 
 

                                RECEITAS 2020 2019 2018 
Receita Operacional 57.746.987,90 80.936.296,88 78.080.835,98 
Receita Financeira 33.753,57 210.235,75 151.141,32 
Outras Receitas 43.593,13 3.000,59 41.646,80 
TOTAL 57.824.334,60 81.149.533,22 78.273.624,10 

                            
   Aplicação de Recursos nos Projetos Sociais: 
       

ASSISTÊNCIAS SOCIAIS - GRATUIDADE 2020 2019 2018 
Obras Sociais da Arquidiocese de Aparecida    
Assistência Social  16.809.593,12 6.943.448,60 6.764.775,19 
OSAA – Casa do Pequeno Trabalhador    
Assistência Social 2.339.464,66 4.243.675,01 4.498.672,20 
OSAA – Lar Nossa Senhora Aparecida    
Assistência Social - Proteção aos Idosos 2.218.894,85 2.266.246,76 2.278.749,83 
Assistência Social  8.394,48 - - 
OSAA – São Pedro Apóstolo    
Creche (*26) 100.609,00 258.037,00 240.446,19 
Creche - Educação 677.741,99 810.733,84 789.868,79 
OSAA – Nossa Senhora de Lourdes    
Creche (*26) 98.720,53 205.534,99 198.264,75 
Assistência Social 6.038,00 25.196,69 12.584,00 
Creche - Educação 668.860,14 809.480,01 784.689,96 
OSAA – Loja Oficial    
Assistência Social 9.661,63 54.855,10 185.932,78 
OSAA – Santana    
Assistência Social 183.375,09 277.987,58 287.742,95 
OSAA – Senhor Bom Jesus    
Assistência Social 186.220,51 432.943,12 406.372,58 
Ação Social N.ª Sra. da Glória    
Assistência Social 28.620,00 26.710,08 27.760,00 
OSAA – Catedral Basílica e Santuário Nacional    
Assistência Social 414.365,83 626.365,00 529.513,34 
OSAA – Centro Qualificação Hoteleira    
Assistência Social 121.786,20 414.631,80 162.417,02 
OSAA – Pousada do Bom Jesus    
Assistência Social 30.163,43 134.831,66 47.434,74 
Trabalho Voluntariado (*27) 46.309,88 78.922,34 99.438,78 
TOTAL DOS SERVIÇOS C/ ASSISTENCIA 
SOCIAL – GRATUIDADE 

23.948.819,34 17.609.599,58 17.314.663,10 

OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS 26.130.257,04 40.736.943,14 41.300.782,02 
    
TOTAL GERAL – CUSTOS DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS 

50.079.076,38 58.346.542,72 58.615.445,12 

 
 Atendimento  
 
Nas aplicações em gratuidades por meio dos Programas de Assistência Social, foram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
em consonância com a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprovou a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Dentro desses 
parâmetros, os programas instituídos estão caracterizados como de Proteção Social Básica e de Alta Complexidade. 
Os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais estão inscritos nos respectivos Conselhos Municipais de Assistência Social e as atividades 
desenvolvidas são de atendimento, em conformidade com o Decreto nº 6.308/07 art. 2º, e Decreto nº 8.242/14, artigo 39.                         

                 
      Números de Atendimentos – Projetos Sociais:  
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM UNIDADES PRÓPRIAS 

SERVIÇO PRESTADO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

UNIDADE 
 
 

Descrição das Atividades 
Desenvolvidas em 2020 

2020 2019 

Tipo de 
Atividade Atendidos Valor das 

Despesas 
Tipo de 

Atividade Atendidos Valor das 
Despesas 

 
OSAA 

 
Mantenedora 

 
 
 
 

CNPJ: 
45.201.019/ 

0001-34 
 

Av. Dr. Júlio 
Prestes, s/n.º 

-    
Bairro Ponte 

Alta 
Aparecida/SP 

- Projeto Social Colinho de Mãe: 
Atendimento às mulheres com 
orientação através de palestras 
socioeducativas tendo como finalidade 
o fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários. 

 
 

Assistência Social 

 
 

205 

 
 

85.621,52 

 
 

Assistência Social 

 
 

583 

 
 

200.742,15 

- Projeto Social Esteio de Luz: 
Inclusão Social através de oficinas para 
geração de renda às famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 

 
Assistência Social 

 
122 

 
88.955,21 

 

 
Assistência Social 

 
127 

 
100.434,14 

- Projeto Social Olhar Aparecida: 
Atendimento às famílias que vivem em 
condição de vulnerabilidade social 
através de ações socioassistenciais 

 
Assistência Social 

 
23 

 
17.403,48 

 
Assistência Social 

 
24 

 
23.508,34 

- Projeto Social Trilhas do Viver: 
Atendimento a idosos a partir dos 60 
anos de ambos os sexos, assegurando 
os direitos sociais do idoso, 
propiciando vivências e experiências 
contribuindo para o desenvolvimento 
da autonomia e protagonismo social. 

 
 
 

Assistência Social 

 
 
 

120 

 
 
 

21.833,89 

 
 
 

Assistência Social 

 
 
 

103 

 
 
 

185.196,94 

- Projeto Social Mãos na Massa: 
Atendimento à jovens entre 15 à 17 
anos e onze meses de ambos os sexos 
na profissionalização e inclusão social, 
proporcionando conhecimento teórico 
e prático para a construção das 
competências necessárias para exercer 
a profissão de padeiro. 

 
 
 

Assistência Social 

 
 
 

11 

 
 
 

12.983,65 

 
 
 

Assistência Social 

 
 
 

12 

 
 
 

55.534,22 

- Projeto Social Chamas da Fé: 
Atendimento à jovens entre 15 à 17 
anos de ambos os sexos na 
profissionalização e inclusão social, 
proporcionando conhecimento teórico 

 
 
 

Assistência Social 

 
 
 

16 

 
 
 

136.137,57 

 
 
 

Assistência Social 

 
 
 

17 

 
 
 

134.197,75 

e prático para a construção das 
competências para exercer a função de 
Auxiliar de Produção Industrial 
- Projeto Jovem Aprendiz: 
Atendimento aos adolescentes através 
de um programa de aprendizagem 
voltado a inserção ao mercado de 
trabalho e geração de renda, 
propiciando oportunidades de 
integração no meio social. Parceria com 
o CIEE (Centro de Integração Empresa 
e Escola). 
 

 
 
 

Assistência Social 

 
 
 

15 

 
 
 

21.834,68 

 
 
 

Assistência Social 

 
 
 

15 

 
 
 

179.504,66 

 - Projeto Social Caminho da Fé: 
Atendimento a jovens de 14 a 17 anos 
de ambos os sexos na 
profissionalização e inclusão social, 
proporcionando conhecimento teórico 
e prático para a construção de 
competências necessárias para exercer 
a profissão de almoxarife. 

 
 
 

Assistência Social 

 
 
 

13 

 
 
 

16.143,20 

 
 
 

Assistência Social 

 
 
 

13 

 
 
 
- 

- Projeto Social Acolher Bem: Através 
de capacitação hoteleira oferece aos 
usuários oportunidade de inserção no 
mercado de trabalho e integração no 
meio social, por meio de formação 
profissional, que propicia autoestima, 
recurso financeiro familiar e, 
consequentemente inclusão social, 
oferecendo cursos de: Cozinheiro 
Industrial, Padeiro Confeiteiro e 
Assistente Administrativo (SENAI) e 
cursos de Formação de Garçom, 
Camareira e Recepcionista (SENAC). 

 
 
 
 
 
 
 

Assistência Social 
 

    
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

Assistência Social 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

74,36 

- Semana da Criança: trabalho 
realizado com crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social, 
provocando a reflexão e 
conscientização do trabalho infantil na 
faixa etária de 05 a 15 anos 
 
 
 
 

 
Evento realizado 
em parceria com 

o Tribunal 
Regional do 

Trabalho para a 
Erradicação do 

Trabalho Infantil 

     
 
 
 
- 

 
 
 
 

16.378,93 

 
Evento realizado 
em parceria com 

o Tribunal 
Regional do 

Trabalho para a 
Erradicação do 

Trabalho Infantil 

 
 
 
 

12.000 
 

 
 
 
 

110.847,72 

 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM UNIDADES DE TERCEIROS 

SERVIÇO PRESTADO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Proteção Social Básica 

 

UNIDADE 

Descrição das Atividades Desenvolvidas 
em 2020 

2020 2019 

Tipo de 
Atividade 

Atendidos Valor das 
Despesas 

Tipo de 
Atividade 

Atendidos Valor das 
Despesas 

 
OSAA 

 
Mantenedora 

 
 

CNPJ: 
45.201.019/ 

0001-34 
 

Av. Dr. Júlio 
Prestes, s/n.º -   

Bairro Ponte 
Alta 

Aparecida/SP 

- APAE de Aparecida: Oferecer 
atendimento especializado a pessoas com 
deficiência e idosas com dependência e 
seus cuidadores, amenizando a situação de 
vulnerabilidade social, violação de direitos 
que comprometam sua autonomia. O 
atendimento é prestado ao município de 
Aparecida, Potim e Roseira  

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

205 

 
 
 
 

82.269,15 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

206 

 
 
 
 

100.254,99 

- OSNSG Creche São Manoel: Prestar 
atendimento a criança de 06 meses a 05 
anos e 11 meses, priorizando a educação 
infantil e privar os atendidos da situação 
de risco e vulnerabilidade social. 

 
 

Assistência 
Social 

 
 

100 

 
 

22.500,00 
 

 
 

Assistência 
Social 

 
 

90 

 
 

54.000,00 

- OSNSG Creche São Francisco: Prestar 
atendimento a criança de 06 meses a 05 
anos e 11 meses, priorizando a educação 
infantil e privar os atendidos da situação 
de risco e vulnerabilidade social. 

 
 

Assistência 
Social 

 
 

173 

 
 

22.500,00 

 
 

Assistência 
Social 

 
 

167 

 
 

54.000,00 

- OSNSG Projeto Girassol: Atendimento a 
crianças de ambos os sexos na faixa etária 
de 06 a 15 anos, matriculados e 
frequentando a rede pública de ensino, 
residentes no bairro de São Manoel – 
Guaratinguetá, prioritariamente aquelas 
em situação de risco pessoal e social, e 
suas respectivas famílias. 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

30 

 
 
 

15.000,00 

- OSNSG Projeto Sendo Mãe: Atendimento 
a mães dependentes químicas em 
recuperação na unidade “Mãe Esperança”, 
juntamente com seus filhos em idade de 0 
a 06 anos de idade. 

 
 

Assistência 
Social 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

Assistência 
Social 

 
 

30 

 
 

15.000,00 

- Obra Auxiliar Santa Cruz: Oferecer 
proteção social básica, como serviço de 
ação continuada a crianças e adolescentes 
e suas famílias em situação de risco social, 
assegurando espaço de referência e de 
participação, de relações de fortalecimento 
de vínculos e espiritualidade; Realizar a 
transformação, por meio de ações de 
educação, assistência, cultura, esporte e 
cidadania. 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

230 

 
 
 
 

28.997,70 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

328 

 
 
 
 

36.000,00 

- Creche Educacional São Canísio:  
 

 - -  1 9.750,00 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS PELAS OBRAS SOCIAIS FILIAIS 

SERVIÇO PRESTADO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Proteção Social Básica 

 
UNIDADE 

 
 

Descrição das Atividades 
Desenvolvidas em 2020 

2020 2019 

Tipo de 
Atividade Atendidos Valor das 

Despesas 
Tipo de 

Atividade Atendidos Valor das 
Despesas 

 
CATEDRAL 
BÁSICA E 

SANTUÁRIO 
NACIONAL 

 
 
 

CNPJ: 
45.201.019/ 

0008-00 
 

Av. Dr. Júlio 
Prestes, s/n.º -    

Bairro Ponte Alta 
Aparecida/SP 

- Núcleo de Serviço Social – 
Atendimento a usuários: 
Atendimento à família em 
situação de vulnerabilidade social 
através de ações assistenciais 
emergenciais (repasse de gêneros 
alimentícios e diversos), 
acolhimento, orientações e 
encaminhamentos. 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

528 

 
 
 
 
 
 
 

223.822,84 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

2.260 

 
 
 
 
 
 
 

240.138,39 

- Núcleo de Serviço Social – 
Atendimento a Entidades 
Sociais: Repasse de cestas 
básicas, gêneros alimentícios, 
leites, roupas, cobertores, 
brinquedos e doações diversas. 

 
 

Assistência 
Social 

 
 

958 

 
 

Assistência 
Social 

 
 

3.945 

- Projeto Jovem Aprendiz: 
Atendimento aos adolescentes 
através de um programa de 
aprendizagem, voltado a inserção 
ao mercado de trabalho e geração 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

01 

 
 
 

2.084,85 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

02 

 
 
 

16.705,56 

de renda, propiciando 
oportunidades de integração no 
seu meio social. Parceria com o 
CIEE. 
- Projeto Social Caminho da Fé: 
Atendimento a 15 a 17 anos de 
ambos os sexos, na 
profissionalização e inclusão 
social, proporcionando 
conhecimento teórico e prático 
para a construção de 
competências necessárias para 
exercer a profissão de almoxarife. 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 

 
 
 

13 

 
 
 

79.738,33 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

13 

 
 
 

177.596,51 

- Projeto Social Chamas da Fé: 
Atendimento a jovens a 15 a 17 
anos de ambos os sexos na 
profissionalização e inclusão 
social, proporcionando 
conhecimento teórico e prático 
para a construção das 
competências necessárias para 
exercer função de Auxiliar de 
Produção Industrial. 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

   89.516,59 
 
 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

77.615,49 

- Oficina Iluminar:  Atendimento 
a jovens de 15 a 17 anos de ambos 
os sexos na profissionalização e 
inclusão social, proporcionando 
conhecimento teórico e prático 
para a construção de 
competências necessárias para 
exercer função de Eletricista 
Instalador Predial. 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

16 

 
 
 

19.203,22 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

16 

 
 
 

114.309,05 

 
 

OSAA 
CASA DO 
PEQUENO 

 
CNPJ: 

45.201.019/ 
0005-68 

 

 
Atendimento a crianças e 
adolescentes oferecendo um 
espaço de convivência familiar e 
comunitária, formação para a 
participação e cidadania, 
desenvolvimento e protagonismo 
e da autoestima, a partir dos 
interesses, demandas e 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

996 

 
 
 
 

2.599.029,07 
 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

853 

 
 
 
 

4.638.688,77 

Rua Maestro 
Benedito Barreto, 
131 bairro Santa 

Rita – 
Aparecida/SP 

potencialidades dessa faixa 
etária. 
- Oficina Iluminar: Atendimento 
a jovens de 15 a 17 anos de ambos 
os sexos na profissionalização e 
inclusão social, proporcionando 
conhecimento teórico e prático 
para a construção  

 
 

Assistência 
Social 

 
 

16 

 
 

10.100,23 

 
 

Assistência 
Social 

 
 

16 

 
 

87.154,73 

Trabalho Voluntário:  - - - - 78 6.155,60 

OSAA – OBRA 
SOCIAL SÃO 

PEDRO 
APÓSTOLO 

 
CNPJ: 

45.201.019/ 
0007-20 

 
Rua Cristóvão 
Colombo, 210 
Nova Guara – 

Guaratinguetá/SP 
(Obra Social) 

- Projeto Social Viver com Arte: 
Atendimento a adultos de ambos 
os sexos a partir de 18 anos, 
oferecendo serviços 
socioassistenciais de forma 
gratuita, planejada e continuada 
sem qualquer discriminação, por 
meio de oficinas de artesanato 
para geração de renda e crianças 
e adolescentes de ambos os sexos, 
a partir de 07 anos matriculado e 
frequentando a rede pública de 
ensino com oficina de dança. 

 
 
 
 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 

 100.609,00 

 
 
 
 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 

258.037,00 

OSAA – OBRA 
SOCIAL NOSSA 
SENHORA DE 

LOURDES 
CNPJ: 

45.201.019/ 
0010-25 

 
Rua Cristóvão 
Colombo, 210 
Nova Guara – 

Guaratinguetá/SP 
(Obra Social) 

 

- Projeto Social Restauração: 
Atendimento às famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social, através de cursos para 
geração de renda (oficinas de 
culinária e cabeleireiro), e 
atividades esportivas como: 
karatê e capoeira. 
 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

104.758,53 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

85 

 
 
 
 

230.731,68 

- Trabalho Voluntário - - - - 20 8.272,00 

 
OSAA OBRA 

SOCIAL 
SANTANA 

 
CNPJ:  

45.201.019/ 
0030-79 

 
Rua João 

Caltabiano, 476  
Centro   
Roseira 

- Projeto Social Arte em 
Construção: Atendimento a 
crianças, adolescentes, jovens e 
adultos de ambos os sexos, 
residentes no município de 
Roseira, em situação de carência 
financeira e vulnerabilidade 
social. Seguindo as diretrizes: 
fortalecer os vínculos família, 
propiciar um ambiente acolhedor, 
inclusão social e oferecer cursos 
para geração de renda, por meio 
das seguintes oficinas: Jiu –Jitsu 
para crianças e adolescentes e 
para mães e responsáveis 
Artesanato e Pintura. 

 
 
 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

74 

 
 
 
 
 
 

183.375,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
 
 

75 

 
 
 
 
 
 

277.987,58 

 - Trabalho Voluntário 
 
 

 20 13.472,00  20 20.576,00 

OSAA – AÇÃO 
SOCIAL NOSSA 
SENHORA DA 

GLÓRIA 
 

CNPJ: 
45.201.019/ 

0013-78 
 

Pça. Nossa 
Senhora da 
Glória, 200 

Pedregulho - 
Guaratinguetá 

 

- Atendimento a Famílias: 
triagem, inclusão e assistência à 
família em situação de 
vulnerabilidade social: doação de 
alimentos, orientação e 
encaminhamentos aos bens e 
serviços socioassistenciais 
existentes. 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

390 

 
 
 
 

28.620,00 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

377 

 
 
 
 

26.710,08 

- Trabalho Voluntário - 28 29.574,00 - 28 40.104,00 

 
 

OSAA 
OBRA SOCIAL 

- Atendimento à Família: 
Assistência à família com repasse 
de cesta básica, orientação e 
encaminhamentos a recursos da 
comunidade. 

 
Assistência 

Social 

 
- 

 
- 

 
Assistência 

Social 

 
33 

 
3.530,00 
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SENHOR BOM 
JESUS 

 
CNPJ: 

45.201.019/ 
0031-50 

 
Rua Ciro de C. 
Nogueira, 116 
Centro - Potim 

- Projeto Social Aquarela: 
Oferece aos participantes 
oportunidades de inserção no 
mercado de trabalho e integração 
no meio social, por meio de 
formação profissional íntegra, que 
propicia autoestima. Cursos de: 
Cuidador de Idosos (certificado 
pelo SENAC) 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

186.220,51 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

143 

 
 
 
 

429.413,12 

- Trabalho Voluntário - 01 351,00 - 1 1.484,00 

 
 
 
 

OSAA  
HOTEL RAINHA 

DO BRASIL 
 

CNPJ: 
45.201.019/ 

0016-10 
 

Rua Isaac 
Ferreira da 

Encarnação, 501 
– Jardim Paraíba 

Aparecida/SP 
 
 

- Projeto Social Acolher Bem: 
Oferece aos usuários cursos 
gratuitos para capacitação na 
rede hoteleira, oportunidade de 
inserção no mercado de trabalho, 
integração no meio social e 
formação profissional. Os cursos 
oferecidos são: 
- Cozinheiro Industrial e 
Assistente Administrativo 
(certificado pelo SENAI); 
- Camareira em meios de 
hospedagem e Formação de 
Garçom (certificado pelo SENAC) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
 
 
 

108 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

121.786,20 

 
 
 
 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
 
 
 

216 

 
 
 
 
 
 
 

284.298,81 

- Projeto Social Esteio de Luz: 
Inclusão social através de oficinas 
para geração de rendas às 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social e na 
proteção e fortalecimento de 
vínculos. 
 

 
 

Assistência 
Social 

 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

 
 

Assistência 
Social 

 
 
- 

 
 

933,10 

- Projeto Social Caminho da Fé: 
Atendimento a jovens de 15 a 17 
anos de ambos os sexos, na 
profissionalização e inclusão 
social, proporcionando 
conhecimento teórico e prático 
para a construção de 
competências necessárias para 
exercer a profissão de almoxarife. 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
- 

 
 
 

1.623,51 

- Projeto Social Mãos Massa: 
Atendimento a jovens de 15 a 17 
anos de ambos os sexos, na 

 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

 
 

12 

 
 

127.676,48 
profissionalização e inclusão 
social, propiciando conhecimento 
para exercer a profissão de 
Padeiro Industrial. 
 

Assistência 
Social 

Assistência 
Social 

- Projeto Social Iluminar: 
Atendimento a jovens de 14 a 17 
anos de ambos os sexos, na 
profissionalização e inclusão 
social, proporcionando 
conhecimento teórico e prático 
para a construção de 
competências necessária para 
exercer função de Eletricista 
Instalador Predial. 
 

 
 

Assistência 
Social 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

Assistência 
Social 

 
 

16 

 
 

99,90 

 
 

OSAA  
POUSADA DO 
BOM JESUS 

 
CNPJ: 

45.201.019/ 
0032-30 

 
Rua Barão do Rio 

Branco, 412 – 
Centro 

Aparecida/SP 

- Projeto Social Acolher Bem: 
Oferece aos usuários cursos 
gratuitos para capacitação na 
rede hoteleira, oportunidade de 
inserção no mercado de trabalho, 
integração no meio social e 
formação profissional. Os cursos 
oferecidos são: 
- Padeiro Confeiteiro (certificado 
pelo SENAI); 
- Recepcionista (certificado pelo 
SENAC) 

 
 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

30.163,43 

 
 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

105.088,60 
 
 
 
 
 

- Projeto Jovem Aprendiz: 
Atendimento aos adolescentes de 
aprendizagem voltado a inserção 
no mercado de trabalho e geração 
de renda, propiciando 
oportunidades de integração no 
seu meio social. Parceria com a 
instituição CIEE (capacitação).  

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

29.743,66 

OSAA 
   LOJA OFICIAL 
       CNPJ: 

45.201.019/ 
0012-97 

Trav. José 
Amador, s/n.º 

Santa Rita 
Aparecida/SP 

- Projeto Social Caminho da Fé: 
Atendimento a jovens de 15 a 17 
anos de ambos os sexos na 
profissionalização e inclusão 
social, proporcionando 
conhecimento teórico e prático 
para a construção de 
competências necessárias para 
exercer a profissão de Almoxarife 
(certificado pelo SENAI) 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

9.661,63 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

54.855,10 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELAS OBRAS SOCIAIS FILIAIS 

SERVIÇO PRESTADO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Proteção Social Alta Complexidade 

 

UNIDADE 
 

Descrição das Atividades 
Desenvolvidas em 2020 

2020 2019 

Tipo de 
Atividade Atendidos Valor das 

Despesas 
Tipo de 

Atividade Atendidos Valor das 
Despesas 

 
 

OSAA 
LAR 

NOSSA 
SENHORA 
APARECI

DA 
 

CNPJ: 
45.201.01

9/ 
0004-87 

 
Av. 

Getúlio 
Vargas, 

250 Santa 
Rita 

Aparecida
/SP 

- Atendimento a Idosas: Proteção 
integral para idosas a partir de 60 anos 
de idade, incentivando o desenvolvimento 
do protagonismo e da capacidade para a 
realização de atividades da vida diária: 
desenvolver condições para a 
independência e o autocuidado; promover 
a convivência mista entre os residentes de 
diversos graus de dependência. 

 
 
 
 

Assistência 
Social 
- ILPI - 

 
 
 
 

37 

 
 
 

 
2.218.894,85 

 
 
 
 

Assistência 
Social 
- IPLI - 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 

2.247.129,02 
 
 
 

- Trabalho Voluntário - 02 506,88 - 02 826,74 

- Oficina Iluminar: Atendimento a 
jovens de 15 a 17 anos de ambos os sexos 
na profissionalização e inclusão social, 
proporcionando conhecimento teórico e 
prático para a construção de 
competências necessárias para exercer a 
função de Eletricista Instalador Predial 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

8.394,48 

 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
- 
 

02 

 
 
- 
 

19.117,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA EM UNIDADES DE TERCEIROS 

SERVIÇO PRESTADO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Proteção Social Média 

 

UNIDADE 
 

Descrição das Atividades 
Desenvolvidas em 2020 

2020 2019 

Tipo de 
Atividade 

Atendidos Valor das 
Despesas 

Tipo de 
Atividade 

Atendidos Valor das 
Despesas 

 
OSAA 

Mantenedora 
 
 

CNPJ: 
45.201.019/ 

0001-34 
 

Av. Dr. Júlio 
Prestes, s/n.º 

-    
Bairro Ponte 

Alta 
Aparecida/SP 

- Santa Casa de Misericórdia de 

Aparecida: Proporcionar 

atendimento de qualidade e 

adequado as exigências da Proteção 

e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos – PAEFI) ao 

paciente atendido pela instituição, 

visando dar suporte a apoio para 

aperfeiçoar as ações referentes ao 

processo de tratamento do paciente, 

e dos benefícios dentro da concepção 

de direito.  

 
 
 
 
 
 

Saúde 

 
 
 
 
 
 

97.839 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.600.000,00 

 
 
 
 
 
 

Saúde 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

3.443.236,97 

 

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA EM UNIDADES DE TERCEIROS 

SERVIÇO PRESTADO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Proteção Social Alta Complexidade 

 

UNIDADE 
 

Descrição das Atividades 
Desenvolvidas em 2020 

2020 2019 

Tipo de 
Atividade 

Atendidos Valor das 
Despesas 

Tipo de 
Atividade 

Atendidos Valor das 
Despesas 

 
 
OBRAS SOCIAS 

DA 
ARQUIDIOCESE 

DE  
APARECIDA 

 
 

CNPJ: 

- Casa da Infância e Juventude 
de Aparecida: Atendimento a 
famílias da região atualmente 
atendida pela Casa da Infância que 
passaram por denúncia no 
Conselho Tutelar, ou que a rede 
socioassistencial observe como 
possíveis casos de acolhimento 
institucional. Crianças e 
adolescentes que se encontrem em 

 
 
 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 

159.000,00 

 
 
 
 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

199.892,72 

45.201.019/ 
0001-34 

 
Av. Dr. Júlio 

Prestes, s/n.º -   
Bairro Ponte 

Alta 
Aparecida/SP 

situação de acolhimento 
institucional ou que já foram 
acolhidas pela instituição e 
apresentam ainda limitações de 
adaptação ou de outra ordem 

 
 

- OSNSG Casa de Apoio Sol 
Nascente I: Atendimento a adultos 
de ambos os sexos, portadores do 
vírus HIV/AIDS, em fase 
sintomática crônica, que estejam 
em risco social, decorrente da 
quebra de vínculo afetivo pessoal e 
social, privadas do acesso aos 
serviços públicos. 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

19 

 
 
 

50.500,00 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

14 
 
 

 
 
 

54.000,00 

- OSNSG Casa de Apoio Sol 
Nascente II: Atendimento a adultos 
de ambos os sexos, portadores do 
vírus HIV/AIDS, em fase 
sintomática crônica, que estejam 
em risco social, decorrente da 
quebra de vínculo afetivo pessoal e 
social, privadas do acesso aos 
serviços públicos. 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

21 

 
 
 

50.499,92 

 
 
 

Assistência 
Social 

 
 
 

19 

 
 
 

54.000,00 

- Lar São Vicente de Paulo de 
Aparecida: Atendimento idosos 
independentes Grau I, em estado de 
vulnerabilidade social com ou sem 
vínculo familiar, de ambos os sexos 
em regime residencial, respeitando 
os critérios de elegibilidade. 

 
 

Assistência 
Social 
- ILPI - 

 
 

26 

 
 

558.445,27 

 
 

Assistência 
Social 
- ILPI - 

 
 

29 

 
 

466.996,09 

- Lar Vicentino de Lagoinha: 
Atendimento a idosos com 60 anos 
ou mais, de ambos os sexos que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social, sem vínculo 
familiar em regime residencial.  

 
 

Assistência 
Social 
- ILPI - 

 
 

23 

 
 

29.018,47 

 
 

Assistência 
Social 
- ILPI -  

 
 

22 

 
 

32.973,66 

- Lar Vicentino de 
Guaratinguetá: Atendimento a 
idosos com 60 anos ou mais, de 
ambos os sexos que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 
social, sem vínculo familiar em 
regime residencial 

 
 

Assistência 
Social 
- ILPI- 

 
 
- 

 

 
 
- 
 

 
 

Assistência 
Social 
- ILPI- 

 
 
 

 
 

91.600,75 

 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM UNIDADES PRÓPRIAS 

SERVIÇO PRESTADO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Proteção Social Básica 

 

UNIDADE 
 

Descrição das Atividades 
Desenvolvidas em 2020 

2020 2019 

Tipo de 
Atividade 

Atendidos Valor das 
Despesas 

Tipo de 
Atividade 

Atendidos Valor das 
Despesas 

 
OSAA – OBRA 
SOCIAL SÃO 

PEDRO 
APÓSTOLO 

 
CNPJ: 

45.201.019/ 
0007-20 

 
Rua Dom João VI, 
405 – Nova Guará 
Guaratinguetá/SP 

(Creche) 
 

- Projeto Social Educar e Cuidar 
com Qualidade: Atendimento a 
crianças na faixa etária de 02ª 05 
anos e 11 meses, nos seguintes 
níveis: Creche – atendimento a 
crianças de 2 a 3 anos e Pré Escola 
– atendimento a crianças de 4 a 5 
anos e 11 meses, no 
desenvolvimento de atividades 
para fortalecer vínculos e prevenir 
situações de exclusão e risco 
social. 

 
 
 
 

Educação 

 
 
 
 

91 

 
 
 
 

677.741,99 

 
 
 
 

Educação 

 
 
 
 

99 

 
 
 
 

810.733,84 

- Trabalho Voluntário 
 

           -       5    366,00  
- 

5 1.504,00 

 
OSAA – OBRA 

SOCIAL NOSSA 
SENHORA DE 

LOURDES 
 
 
 

CNPJ: 
45.201.019/ 

0010-25 
 

Rua Bolívia, 81  
Vila Brasil 

Guaratinguetá/SP 
(Creche) 

 

 - Projeto Social Reluz: 
Atendimento a crianças na faixa 
etária de 2 a 5 anos e 11 meses de 
idade, no desenvolvimento de 
atividades para fortalecer vínculos 
e prevenir situações de exclusão 
social, nos seguintes níveis: 
Creche: atendimento a crianças de 
2 a 3 anos 
Pré Escola: atendimento a crianças 
de 4 a 5 anos e 11 meses. 

 
 
 

Educação 

 
 
 

99 

 
 
 

668.860,14 

 
 
 

Educação 

 
 
 

100 

 
 
 

809.480,01 

 - Trabalho Voluntário 
 

- 20 2.040,00 - - - 

Devido a pandemia do novo Coronavírus, as atividades com projetos sociais das Obras Sociais e Projetos Sociais das Instituições que recebem 

repasse financeiro das Obras Sociais, por meio de Termo de Parceria, foram suspensas no período de março a dezembro/2020. Para a informação do 

número de atendidos, consideramos os seguintes dados: 

- Projetos Sociais: Mãos na Massa, Caminho da Fé e Chamas da Fé: o número informado é de janeiro a fevereiro (não houve desistência), e de março a 

dezembro (período de suspensão); 

- Oficina Iluminar: número de atendidos tem como base, 31 de janeiro de 2020, não havendo mais atendimentos, a partir do mês de fevereiro de 2020.   

- Acolher bem: o número informado é referente as inscrições realizadas em 03 de março de 2020, porém não houve funcionamento do projeto devido à 

pandemia. No exercício de 2021, os inscritos irão participar efetivamente do projeto, assim que forem liberadas as atividades, respeitadas às restrições e 

protocolos emitidos pelo Governo Estadual, Prefeitura Municipal de Aparecida e Órgão da Vigilância Sanitária.  

- Trabalho Voluntário: foi contabilizado o período de março a dezembro de 2020.  

 
“Considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios compreendidos no campo de atendimento devem buscar a articulação com as atividades de 

defesa e garantia de direitos para a sua qualificação ética e política no âmbito da política de Assistência Social”. 

(Resolução n.º 27, de 19 de setembro de 2011.). 

  Observação: Os Programas e seus Projetos encontram-se no Relatório de Atividades. 
 
 
 (NOTA 26) – CRECHE – PROPORCIONALIDADE DE UMA BOLSA INTEGRAL – UM ALUNO – PARA CADA NOVE (9) PAGANTES –  
 

DESCRIÇÃO Alunos 2020 Alunos 2019 Alunos 2018 
Total de Alunos Matriculados 190 199 189 
(-) Alunos com Bolsas de 100% 190 199 189 
(-) Outras Bolsas de 100% - Dissídio, Convenção, etc. - - - 
(=) Alunos Pagantes - - - 
Proporção: 1Aluno para cada nove (9) Alunos Pagantes - - - 
Bolsas Integrais Concedidas 190 199 189 

 
 
(NOTA 27) – TRABALHO VOLUNTÁRIO –  
 
              No decorrer do exercício de 2020, a Entidade contou com apoio de voluntários, cujos serviços prestados proporcionaram redução de custos. O 
valor justo desses serviços, estimado em R$ 46.309,88 (quarenta e seis mil, trezentos e nove reais e oitenta e oito centavos), foi reconhecido como se 
tivesse ocorrido o desembolso financeiro, atendendo ao disposto na Norma Contábil ITG 2002 (R1). 

 
 

(NOTA 28) – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - (DFC) - 
   
               A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método direto, com observância às disposições da NBC TG 03 (R3) - Demonstração 
dos Fluxos de Caixa. 

 
(NOTA 29) - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – (DVA) -   
 
              A Demonstração do Valor Adicionado foi elaborada com observância às disposições da NBC TG 09 (NBC T 3.7) - Demonstração do Valor 
Adicionado, cuja demonstração é recomendada para empresas e entidades sem finalidade de lucros, que efetua publicação de suas demonstrações contábeis. 
 
 
(NOTA 30) – DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS – (DOAR) 
 
             Por força da Portaria MDS nº 353/2011, e em observância ao artigo 11, da Portaria MDS nª 2.690, de 28 de dezembro de 2018, do Ministério do 
Desenvolvimento Social, a entidade elaborou a respectiva Demonstração, a qual compõem o processo de prestação de contas, encaminhada no exercício 
social subsequente, ao respectivo órgão federal. 
 
 
(NOTA 31) - EVENTOS SUBSEQUENTES – PANDEMIA DO COVID-19 
 

 Considerando os efeitos da eclosão da pandemia do COVID-19 na sociedade brasileira,   as Obras Sociais da Arquidiocese de Aparecida, em 
observância ao disposto na NBC TG 24 (R2), declara com base nas  recomendações da Organização Mundial de Saúde, que tem adotado medidas para 
minimizar maiores impactos aos seus Colaboradores, Associados e Fiéis, e que os eventos subsequentes não indicam indícios, até o momento, de que os 
impactos trazidos pela pandemia requeiram ajustes nos saldos apresentados nas Demonstrações Contábeis  de 31 de dezembro de 2020, provenientes de 
inadimplências e de outros fatores.  
 

 
Aparecida, 31 de dezembro de 2020. 

 
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 
 

Aos Srs. Administradores e Diretores da   
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA  
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis das Obras Sociais da Arquidiocese de 
Aparecida, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas Demonstrações do Resultado do Período, das mutações do Patrimônio 
Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo 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 financeira das 
Obras Sociais da Arquidiocese de Aparecida, em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e nas normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB).  
 
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 Entidade, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Outros Assuntos 
 
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração das Obras 
Sociais da Arquidiocese de Aparecida, apresentada como informação suplementar para 
fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com 
a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e 
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo 
com os critérios definidos na NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em 
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nossa opinião, esta adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, 
em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), referente ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, foi elaborada sob a responsabilidade da 
administração das Obras Sociais da Arquidiocese de Aparecida, e submetida aos 
mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente. Em nossa opinião, essa 
demonstração está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, 
em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. A DOAR bem como a 
comparabilidade com os 02 (dois) últimos exercícios sociais, foram elaboradas por 
exigência do Ministério do Desenvolvimento Social, através da Portaria MDS nº 
353/2011.  
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), 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 entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
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 influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

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 suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
entidade.  

 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. 

 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

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 governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, das constatações relevantes de 
auditoria e, quando eventualmente identificadas durante nossos trabalhos, as 
deficiências significativas nos controles internos. 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, 
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. S a c h o – Auditores Independentes 
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São Paulo, 20 de abril de 2021.  
 
 
 
_____________________________________ 
SACHO – AUDITORES INDEPENDENTES 
CRC – 2SP 017.676/O-8 
 
 
 
_________________________ 
HUGO FRANCISCO SACHO 
CRC – 1SP 124.067/O-1 
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