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ANEXO 16 - NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019:
Em reais (R$)

1 CONTEXTO OPERACIONAL
A Fundação Educacional Araçatuba é uma instituição sem fins lucrativos, criada pela lei
municipal 1.306 de 27 de março de 1967, dotada de autonomia administrativa,
financeira e patrimonial, regida pelo seu estatuto número 94273 de 23 de fevereiro de
2015 e pelo seu regimento interno. Reconhecida como entidade de utilidade pública
municipal pela Lei nº 1.547/71, com o objetivo de atuar na prestação de serviços do
ensino superior com as seguintes finalidades:
a. Criar, instalar e manter estabelecimento de ensino sem caráter lucrativo, embora
remunerado, de forma a elevar o nível cultural e educacional na região em que for
instalada;
b. Criar e manter serviços educacionais, culturais e profissionais que beneficiem a
comunidade local e regional;
c. Tomar providências no sentido de tornar o ensino mais ajustado aos interesses e
possibilidades dos estudantes, bem como às reais necessidades do meio, inclusive
esclarecendo a opinião quanto às vantagens da boa educação.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, conforme a legislação comercial e Estrutura de Contas do Sistema
AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em sua elaboração, por estar
inserido no Orçamento Municipal foi adotado o Sistema Orçamentário para as Receitas
e Despesas com previsões e realizações anuais. A Fundação aplica todos os
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamento Contábeis (CPC), específicos direcionados ao setor público e
regulamentadas pelas Resoluções emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Aprovação das informações contábeis
A apresentação das informações contábeis da Fundação, foi aprovada e autorizada em
reunião da Diretoria realizada em 09 de Janeiro de 2019 registro em ata do conselho
de curadores e o processo orçamentário é referente a lei 8.141 de dezembro de 2018
(a) Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.
(b) Moeda funcional e moeda de apresentação
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As demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional
da Fundação. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações
financeiras foram apresentadas em real sem arredondamentos.
(c)

Estimativas e premissas contábeis

A elaboração das demonstrações financeiras requer que a administração
da Fundação use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas
contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual
do Ativo imobilizado, mensuração de instrumentos financeiros e ativos e passivos
relacionados a benefícios de empregados. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as
estimativas e as premissas pelo menos a cada semestre.
As políticas contábeis, o uso de certas estimativas contábeis, os julgamentos da
administração e os métodos de cálculo adotados nestas informações contábeis de 31
de dezembro de 2019 são os mesmos que os adotados quando da elaboração das
informações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
A provisão para perdas de créditos consideradas foi calculada a taxa de 29,00% ou
seja, 2.529.127,97 x 29,0000% = 734.371,60. Esta taxa reflete a média de
inadimplência do ano de 2019.
As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício
anterior. Os relatórios publicados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Ativo:
a
Aplicações financeiras: estão registradas pelo custo acrescido
rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço (31/12/2019).

dos

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Modalidades
Fundos de investimento – Curto Prazo
3827 – AG 0179-1 CC 5006-7 Banco Brasil Fundo
3829 - AG 6602-8 CC 1790-6 Fundo 917 - BB NC REF DI LP
3830 - AG 6602-8 CC 1790-6 - RESUMO DE CDB/BB REALPLIC
30260 – AG 0179-1 CC 5006-7 Fundo – BB RF REF. DI LP.

2019

2018

1.350.713,43

2.332.906,64

66.165,19

24.661,43

772.183,54

621.403,82

0,00

0,00

512.364,70

1.686.841,39
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OBS: Estes são os saldos das respectivas contas utilizadas para realizações de
aplicações em renda fixa. Estes valores encontram-se representados na conta “Caixa
e Equivalentes de Caixa” do ativo circulante com a diferença da conta caixa que
apresenta um saldo de R$ 2.182,72 (1.350.713,43 + 2.182,72 = 1.352.896,15).
Contas a receber: segregadas por natureza das respectivas transações, sendo que os
encargos, quando devidos ou cobrados, foram reconhecidos como ingresso do
exercício respectivo. Os valores de curto e longo prazo estão evidenciados no quadro
abaixo:
CONTAS A RECEBER
2019
Descrição:

Créditos de
Curto Prazo

2018

Créditos de
Longo prazo

Créditos de
Curto Prazo

Fies/Escola da Família

63.787,73

50.391,31

Outros valores recuperáveis

63.436,14

93.466,26

Cheques Devolvidos

32.870,54

32.870,54

Bloqueio Judicial BACEN

24.520,10

6.387,95

Dívida Ativa

2.529.127,97

2.290.133,80

Demais Contas a Receber

0,00

Depósitos Judiciais

0,00

(-) Provisão para devedores
duvidosos

Soma:

(734.371,60)

184.614,51

1.794.756,37

Créditos de
Longo prazo

(583.984,12)

183.113,06

1.706.149,68

o valor da exploração dos bens (concessão de uso) e escola da família não estão
evidenciados no balanço e totalizam um aumento nos créditos de curto prazo no
montante de R$ 100.649,80.
b
Provisão para devedores duvidosos: constituída pelas cobranças, ainda que
judiciais, e consideradas com possibilidade de perda ou de difícil recebimento foi
considerado dentro da melhora de controles implantados no setor de recebimento e
cobrança da empresa proporcionando uma taxa de 29,0000%, ou seja, 2.529.127,97 x
29,0000% = 734.371,60.
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c

Resumo da dívida inscrita:

O aumento do valor da dívida ativa em R$ 472.512,88 está representado no quadro abaixo:
Valor de Inadimplência
2019

INADIMPLÊNTES NO PERÍDO:
Valores em processo de inscrição (ano)
Administração
Direito
Pedagogia
Psicologia
Pós-Graduação
Outros
Exploração Patrimonial

Valor de Inadimplência
2018

472.512,88
70.832,09
39.809,00
57.345,40
174.058,29
3.244,23
63.787,73
63.436,14

519.808,35
64.145,81
34.570,80
62.078,94
238.822,13
2.907,17
23.847,26
93.436,24

d
Imobilizado: avaliado pelo custo de aquisição obteve um aumento de R$
496.107,80 proporcionado pelo investimento na aquisição de móveis e utensílios,
equipamentos e ferramentas, computadores, livros para o curso de direito, e reforma na
nova área para instalação da secretaria, laboratório de saúde (obras em andamentos) e
obras em propriedades de terceiros (praça pública) . As depreciações foram calculadas
para redução do valor histórico do imobilizado no valor de R$ 272.031,11 obedecendo
às normas contábeis NBCT 16.9 que trata de estabelecer os aspectos conceituais para
a adoção da prática de depreciação, amortização e exaustão dos bens públicos, como
forma de avaliação e evidenciação do patrimônio público.
Contas:

2019

Variação no
período - R$

2018

BENS MÓVEIS:
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Informática
Acervo Bibliográfico
Total dos Bens Móveis:
(-) Depr. Acumulada

302.394,93
188.101,76
275.942,39
593.716,46
1.360.155,54
(488.775,14)

18.000,39
3.490,00
22.069.05
28.335,86
71.895,30
(118.743,29)

284.394,54
184.611,76
253.873,34
565.380,60
1.288.260,24
(370.031,85)

1.715.889,92
(906.864,41)

424.212,50
(153.287,82)

1.291.677,42
(753.576,59)

1680.405,91

496.107,80

1.456.329,22

BENS IMÓVEIS:
Bens Imóveis
(-) Depr. Acumulada
SOMA DO IMOBILIZADO:

Verifica-se em relação aos valores do imobilizado uma subavaliação pela contabilidade
(utilização do valor histórico) existente. Logo, foram realizados levantamentos junto aos
atuais bens imóveis e bens móveis o que concluí-se pela tabela abaixo esta avaliação
menor existente na contabilidade e reforçada pelos valores levantados e atualizados
abaixo.
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Itens Levantados:

31/12/2019
(R$)

SOMA DO IMOBILIZADO:

5,130.456,40

463.722,15

4.666.734,25

BENS MÓVEIS:

1.160.314,64

71,895,30

1.088.419,34

95.924,29
188.101,76
27.372,47
3.201,56
265.163,73
580.550,83

18.000,00
3.490,00
0,00
0,00
22.069,05
28.335,86

77.923,90
184.611,76
27.372,47
3.201,56
243.094,68
552.214,97

4.154.753,52

391.826,85

3.762.926,67

1.040.201,56
136.651,56
284.223,77
431.077,17
1.029.005,78
484.929,90
285.893,60
462.770,18

391.826,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

648.374,71
136.651,56
284.223,77
431.077,17
1.029.005,78
484.929,90
285.893,60
462.770,18

Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Eletrodoméstico
Diversos
Informática
Acervo bibliográfico

BENS IMÓVEIS:
Rua Mauricio de Nassau, 1191
Avenida Prof. Carlos Aldrovandi, s/n
Rua São Paulo, 694
Avenida Cussy de Almeida Junior, 35
Rua Prof. Jorge Correa, 463
Rua Cristiano Olsen, 3525
Rua São Marcos, 349
Rua Jorge Quintiliano

Movimentação
Patrimonial

31/12/2018
(R$)

OBS: No levantamento dos bens Imóveis foram considerados os valores venais do
imóvel fornecido pela prefeitura através de relatório que será anexado como parte
integrante deste levantamento e acrescido das instalações adquiridas no ano de 2017,
2018 e 2019 para implantação do curso de direito e medicina no prédio da faculdade e
as novas dependências da secretaria, situado a Rua Mauricio de Nassau, 1.191
propiciando uma variação acumulada de R$ 391.826,85.
No levantamento dos bens móveis foram produzidas algumas planilhas as quais foram
conferidas nos locais com as respectivas placas afixadas nos bens. O item considerado
acervo bibliográfico foi considerado o valor já existente reconhecido na contabilidade e
registrado pela compra do acervo. Este valor foi acrescido no ano de 2017, 2018 e
2019 proporcionando uma variação acumulada de R$133.865,96. Logo, podemos
considerar que o valor de R$ 1.546.539,95, R$1.456.329,22 e 1.680.405,91 registrado
como saldo líquido dos ativos fixos se encontra desvalorizado e sub avaliados pois o
valor correto histórico dos mesmos deveria configurar neste momento o valor de R$
4.504.910,31, R$ 4.666.734,25 e 5.130.456,40, ou seja, uma variação de R$
3.450.050,49. Foi considerado o menor valor de avaliação de acordo com o CPC 27
para valor residual de um ativo "valor estimado com a venda do ativo após deduzir as
despesas estimadas de venda caso o mesmo já estivesse em período e condições de
descarte", outro ponto da CPC indicado é o entendimento da vida útil "tempo durante o
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qual a instituição espera utilizar o ativo". Feita esta constatação, verifica-se que não há
a necessidade do registro de ajustes.
PASSIVO:
Segregação entre curto e longo prazo: as operações ativas e passivas com
vencimentos inferiores a 360 dias estão registradas no circulante, e as com prazos
superiores, no não circulante
e. Passivo Circulante:
Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistencial: Expressa o valor que
estima-se pagar no curto prazo de salários, encargos e precatórios trabalhistas
apurados até 31 de dezembro de 2019 que serão considerados em 31/12/2019.
Outras exigibilidades: demonstradas por seus valores conhecidos ou
calculáveis e apurados até 31 de dezembro de 2019.
Detalhamento dos valores registrados no passivo circulante:
VALORES PASSIVOS DE SALDOS PARA:
Salários a Pagar
Encargos a Pagar
Precatórios a Pagar de CP
Fornecedores
Obrigações Fiscais

2019

225.252,67

298.535,57

97.409,65

119.022,21

392.886,77

449.271,47

40.960,68

99.373,51

4.475,51

5.345,49

Demais Obrigações de CP

80.797,60

89.755,66

Retenção de INSS

17.744,21

25.422,93

Retenção de IRRF

55.353,11

46.116,68

Plano de Saúde

5.798,95

671,36

Associação do Funcionários da FEA

1.343,79

0,00

557,54

598,14

0,00

3.682,31

20.170,60

13.264,24

Previdência Privada
Consignado de funcionários - contas a pagar
Outras contas restituíveis (CSRF)

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
f.

2018

841.782,88

1.061.303,91

Passivo Não circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Pagar a Longo
Prazo: Este valor está refletido na dívida existente pela perda do processo trabalhista
que gerou o lançamento para contingência do precatório destacado na conta
patrimonial.
Precatório: Segundo oficio requisitório de 04 de dezembro de 2017 emitido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 15° região – 2° vara do trabalho de Araçatuba e
ofício n° 449/2.017 de 21 de novembro de 2017 encaminhado pela Juíza do Trabalho
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Substituta Tábata Gomes Macedo de Leitão que nos termos do art. 100 da Constituição
da República, adote as providências necessárias para satisfação do crédito decorrente
de condenação judicial no processo n° 0029600-65.2005.5.15.0061para ser incluso o
precatório na proposta orçamentária do ano de 2019. Tal processo foi gerado devido
perda de prazos no decorrer do julgamento pelo advogado representante da instituição
e por falta de ajuntamento de documentos necessários a defesa do mesmo.
Data de ajuste e atualização:
Valor
Valor
Balanço
Balanço
2017 (R$)
2018 (R$)

Precatório /
Beneficiário

Principal:
(R$)

01.

225.469,12

354.257,27

588.547,04

592.470,69

574.079,90

02.

229.990,92

361.736,33

600.752,42

604.757,44

585.985,29

03.

217.980,71

341.871,44

568.334,06

572.122,95

554.363,74

04.

101.016,11

167.080,65

272.666,10

274.483,87

265.964,21

05.

1.400,00

1.400,00

1.497,26

1.507,24

0,00

06.

218.711,55

218.711,55

234.857,55

236.423,27

265.964,21

SOMA:

994.568,41

Valor (R$)
ajustado no
processo

Valor
Balanço
2019 (R$)

1.445.057,24 2.266.654,43 2.281.765,46 2.246.357,35

O valor de R$ 449.271,47 foi adicionado ao Passivo Circulante (curto prazo) como uma
obrigação a ser paga no ano de 2020, e o valor de R$ 1.797.085,88 foi mantido na
conta de salários a pagar no Passivo não Circulante (longo prazo).
g. Demonstração das Variações Patrimoniais:
Apuração dos superávits ou déficits: as receitas, custos e despesas foram
apropriados junto a contabilidade advindos das notas fiscais, recibos e boletos pagos
em instituições financeiras onde:
1. Os custos, despesas e investimentos obedecem ao regime de competência em seu
registro contábil.
2. As receitas obedecem ao regime de caixa em seu registro contábil.
3. A inadimplência estabelecida no ano de 2019 refletida pelos efeitos econômicos
instituídos no País durante esta gestão e os problemas no recebimento das
mensalidades pelas mudanças implantadas durante o exercício possibilitaram uma
diminuição na taxa de inadimplência de 12,47% em 2018 para 11,64% em 2019.
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Exercício Encerrado em 31/12:

2018

2019

Receita Próprias Inscritíveis

4.168.462,70

4.059.935,16

Inscrição na dívida ativa

519.808,35

472.512,88

Atualização e correções

-

0,00

121.114,28

233.518,71

-

0,00

2.290.133,80
12,47%

2.529.127,97
11,64%

Recebimentos de exercícios anteriores
Cancelamentos

Saldo em 31.12:
Percentual de Inscrição
4 CONTINGÊNCIAS
a. Ativas e Passivas:

O valor de R$ 24.520,10 que encontra-se registrado no ativo trata-se de um bloqueio
judicial realizado junto ao Banco do Brasil para pagamento de custas de processos do
jurídico para futura liberação continuando a configurar até a presente data por falta de
resposta definitiva da justiça.
O valor determinado na conta "Ajuste para perdas de crédito a longo prazo" no valor de
R$ 734.371,60 foi evidenciado por informações da assessoria jurídica, pois reflete os
valores da dívida ativa que se encontra com impossibilidade de cobrança devido a falta
de informações necessárias para efetivá-las.
O valor de R$ 1.797.085,88 lançados na conta pessoal a pagar a longo prazo e o valor
de R$ 449.271,47 na conta pessoal a pagar no circulante, refere-se ao precatório da
justiça do trabalho e que se encontra em orçamento de 2020 para o processo de
pagamento parcelado em 60 meses.
Não há registro de ações ativas efetuadas pela entidade, em respeito ao princípio do
conservadorismo em avaliação aos demais processos passivos. A administração,
amparada pela assessoria jurídica não acredita em perdas futuras relevantes que
justifiquem o registro contábil de provisão para eventuais contingências passivas. Em
levantamento, o processo nº0013671-33.2019.8.26.0032 e o nº100847196.2017.8.26.0032 são dois processos que estão em andamento e gerando os
bloqueios em conta corrente e que ainda estão em curso para a próxima gestão.
5 PATRIMÔNIO
O patrimônio é representado por uma única conta, que é afetada anualmente quando
da apuração do resultado. Neste ano seu valor sofreu um decréscimo proporcionado
pela variação negativa na conta de resultado do exercício o que reduz o valor referente
aos resultados acumulados.
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Patrimônio Líquido

2018

2019

5.079.684,20
(1.954.956,76)
(19.051,09)
(223.019,40)

5.079.684,20
(1.974.007,85)
(223.019,40)
(758.944,30)

2.882.656,95

2.123.712,65

Variação em R$ (Déficit)

(758.944,30)

Capital Social
Resultado Acumulado
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultado do Exercício

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O valor da conta resultado acumulado sofreu um aumento, proporcionado pela variação
negativa da conta resultado Patrimonial do Período registrada no DVP –
Demonstrações das Variações Patrimoniais do exercício da conta de resultados
acumulados.
OBS: O valor de R$ 758.944,30 negativo configura o resultado patrimonial do período
registrado no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP),
aumentando o valor do déficit acumulado da empresa de 2,2 milhões para 3,0 milhões.
6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:
a.
Receita Orçamentária: A receita prevista na Lei Orçamentária 07980 de 2018,
para o exercício de 2019 foi de R$ 6.718.300,00, ocorreram atualizações por meio de
decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de
R$ 6.718.300,00 e uma receita realizada de R$ 5.168.937,18. O volume não realizado
para o orçamento da receita é explicado pelo demonstrativo abaixo:
Itens Ano de 2019:

Previstos

Realizado

6.718.300,00

5.168.937,18

1.549.362,82

6.070.300,00

4.563.081,05

1.507.218,95

5.635.957,62

3.891.947,56

Multas e Juros

25.000,00

21.349,04

Receita da Dívida ativa

80.000,00

233.518,71

150.000,00

54.421,04

Receita de Bolsa Escola da Família

92.302,42

29.907,76

Receita de Bolsa FIES

67.595,64

66.202,57

Receita de Programa Fundação Casa

19.444,32

19.444,32

0

246.290,05

1.744.010,06
3.650,96
-153.518,71
95.578,96
62.394,66
1.393,07
0,00
-246.290,05

Receita Patrimonial:

648.000,00

605.856,13

42.143,87

Receitas Imobiliárias

438.000,00

490.662,77

Financeiros (juros e correções)

210.000,00

115.193,36

-52.662,77
94.806,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:
Receitas Operacionais:
Receitas de Serviços

Receitas Diversas

Receita Extraordinária:

Variações:

O valor de R$ 1.795.652,87 que foi gerado de diferença entre o previsto e o realizado
está no fato da inadimplência de R$ 472.512,88 e a não implantação das salas
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previstas para o período diurno de Administração, Direito e Pedagogia que tinham uma
previsão de receita de R$ 1.323.139,99. O que foi compensado em R$ 246.290,05 pela
receita extra não prevista no orçamento.
Despesas Orçamentárias: As despesas previstas ficaram acima das despesas
empenhadas (realizadas) na ordem de R$ 299.905,66 como demonstrada no quadro
abaixo:
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Despesas Operacionais

Despesas
Previstas

Despesas
Realizadas

Variações em
R$

5.429.580,00

5.573.542,87

(143.962,87)

4.588.826,41

4.739.985,58

(151.159,17)

720.573,59

732.692,92

(12.119,33)

Despesas Financeiras

30.000,00

25.732,91

4.267,09

Despesas Tributárias (IPTU, PIS)

40.180,00

35.858,81

4.321,19

Realização de Eventos

50.000,00

39.272,65

10.727,35

1.288.720,00

844.851,47

443.868,53

492.000,00

336.203,46

155.796,54

0,00

18.135,15

(18.135,15)

796.720,00

490.512,86

306.207,14

Despesas de Capital
Precatório Trabalhista
Bloqueio Judicial
Investimentos

TOTAL DAS DESPESAS:
6.718.300,00 6.418.394,34
299.905,66
Os valores de diferença se encontram no não pagamento da parte tributária gerado
pelo precatório judicial, por orientação jurídica, e da não realização dos investimentos
em infraestrutura dos laboratórios.
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