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Relatório dos auditores independentes 
 

 

Aos: 

Administradores e Conselheiros da  

AMA – Associação de Amigos do Autista 

São Paulo - SP 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da AMA – Associação de Amigos do Autista 

(“Entidade”), compreendendo o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014 e as 

respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 

caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 

e demais notas explicativas.  

 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 

 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação 

destas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 

pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou 

erro. 

 

Responsabilidade dos auditores independentes 

 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras com 

base em nossa auditoria, conduzidas de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Estas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e também 

que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter uma segurança razoável de 

que as demonstrações financeiras estejam livres de distorção relevante. 

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 

riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente se causada por 

fraude ou erro. Nesta avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 

para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para 

planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 

expressar uma opinião sobre a eficácia destes controles internos da Entidade. Uma auditoria 

inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 

demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é apropriada para fundamentar nossa opinião 

com ressalva. 

 

Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações financeiras 

 

Reconhecimento de receitas 

 

A Entidade, sem fins lucrativos, obtém parte de suas receitas por meio de doações de pessoas 

físicas e jurídicas, que somente podem ser identificadas quando dos seus registros financeiros, 

ou seja, pelo regime de caixa ao invés do regime de competência. Nossos exames, nestas áreas, 

abrangem, exclusivamente, o confronto dos valores contabilizados com os respectivos depósitos 

bancários. 

 

Controle físico dos ativos imobilizados 

 

A Entidade não possui controle individual de todo o seu ativo imobilizado, bem como não realiza, 

periodicamente, a contagem física de seus ativos. Com base no exposto, não pudemos quantificar 

os possíveis efeitos, se houver, decorrentes do impacto no cálculo de despesa de depreciação e a 

depreciação acumulada. 

 

Taxa de depreciação 

 

A Entidade registrou despesas com depreciação do ativo imobilizado, utilizando taxas fiscais 

aplicadas de forma linear, que não necessariamente representam o desgaste pela sua vida útil. 

De acordo com a NBC TG 1000, a Entidade deve realizar a revisão da vida útil econômica de seus 

bens e determinar taxas de depreciação apropriadas em virtude desta revisão, bem como 

determinar o valor residual dos ativos. Não pudemos quantificar os possíveis efeitos, se houver, 

oriundos da adequada aplicação da norma contábil mencionada no saldo de depreciação 

acumulada e despesas com depreciação registradas no exercício de 2014. 

 

Opinião com ressalvas 

 

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos, se houver, decorrentes dos assuntos 

mencionados nos parágrafos da seção “Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações 

financeiras”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMA - Associação de Amigos 

dos Autistas, em 31 de dezembro de 2014 e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 

caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil.  
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Ênfase 

 

A AMA – Associação dos Amigos do Autista conduz suas atividades no contexto dos convênios 

celebrados com a Secretaria de Estado da Educação e com a Secretaria do Estado da Saúde. Os 

referidos convênios têm prazo de encerramento determinado podendo ser renovados. As 

demonstrações financeiras da AMA – Associação dos Amigos do Autista foram elaboradas no 

pressuposto das renovações destes convênios. 

 

Outros assuntos 

 

Durante o exercício de 2014 a Entidade, em atenção às disposições legais, não remunerou seus 

diretores estatutários e conselheiros, não distribuiu resultados, dividendos, bonificações, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, aplicou toda sua 

receita nos objetivos operacionais, bem como aplicou todas as subvenções recebidas nas 

finalidades a que se destinaram e manteve sua escrituração atualizada em acordo com as 

formalidades legais. 

 

 

São Paulo, 23 de abril de 2015. 

Valdomiro Silva Bento Junior  

Contador CRC 1SP-238.249/O-9  

RSM Fontes Auditores Independentes – Sociedade Simples 

CRC 2SP-030.002/O-7  
 
 
A Member Firm of RSM International 

 



Notas 2014 2013

Ativo circulante

Caixa e equivalente de caixa 3 521.727                 165.684                 

Titulos de valores mobiliários - -                             369.250                 

Subvenções a receber 4 261.620                 -                             

Créditos diversos - 127.650                 -                             

Total do ativo circulante 910.997                 534.934                 

Ativo não circulante

Depósitos judiciais - 4.006                     -                             

Imobilizado líquido 5 1.879.280              2.059.871              

Total do ativo não circulante  1.883.286              2.059.871              

Total do ativo  2.794.283              2.594.805              

AMA - Associação de Amigos do Autista

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ATIVO

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e de 2013

(Valores expressos em Reais)
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Notas 2014 2013

Passivo circulante

Obrigações trabalhistas e tributárias 6 357.472                 78.250                   

Antecipações de subvenção 9 301.889                 369.250                 

Contas a pagar - 41.485                   -                             

Total do passivo circulante 700.846                 447.500                 

Passivo não circulante

Provisão para contingênicas 11 30.000                   -                             

Total do passivo não circulante 30.000                   -                             

Patrimônio líquido

Patrimonio social 10 2.063.437              2.147.305              

Total do patrimônio líquido 2.063.437              2.147.305              

Total do passivo e patrimônio líquido 2.794.283              2.594.805              

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e de 2013

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

AMA - Associação de Amigos do Autista

(Valores expressos em Reais)
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Notas 2014 2013

Receita de contribuições/convênios 12 8.562.677              7.012.299              

Custo 13 (7.898.352)             (5.825.091)             

Superávit bruto 664.325                 1.187.208              

Despesas gerais e administrativas

Despesas gerais e administrativas 14 (778.792)                (1.319.896)             

Déficit antes do resultado financeiro (114.467)                (132.688)                

Resultado financeiro

Despesa financeira 15 (28.117)                  (16.097)                  

Receita financeira 15 58.716                   44.860                   

30.599                   28.763                   

Déficit do exercício (83.868)                  (103.925)                

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

AMA - Associação de Amigos do Autista

Demonstrações do Déficit

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013

(Valores expressos em Reais)
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Patrimônio Déficit

Social do exercício Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2012 2.251.230              -                             2.251.230              

Déficit do exercício -                             (103.925)                (103.925)                

Incorporação do déficit ao patrimonio social (103.925)                103.925                 -                             

Saldos em 31 de dezembro de 2013 2.147.305              -                             2.147.305              

Déficit do exercício -                             (83.868)                  (83.868)                  

Incorporação do déficit ao patrimonio social (83.868)                  83.868                   -                             

Saldos em 31 de dezembro de 2014 2.063.437              -                             2.063.437              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

AMA - Associação de Amigos do Autista

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013

(Valores expressos em Reais)
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Notas 2014 2013

Das atividades operacionais

Déficit do exercício - (83.868)                   (103.925)                 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas 

pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações 5 207.571                  133.329                  

Baixa de ativo imobilizado 5 400                         -                              

Provisão para contingências 11 30.000                    -                              

Decréscimo em ativos

Títulos de valoes mobiliários - 369.250                  (369.250)                 

Subvenções a receber - (261.620)                 -                          

Créditos diversos - (127.650)                 -                          

Depósitos judiciais - (4.006)                     -                          

Acréscimo/(decréscimo) em passivos

Obrigações trabalhistas e tributárias - 279.222                  (11.182)                   

Antecipações de subvenção - (67.361)                   369.250                  

Contas a pagar - 41.485                    -                              

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 383.423                  18.222                    

Das atividades de investimento

Aquisição de ativo imobilizado 5 (27.380)                   (54.000)                   

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (27.380)                   (54.000)                   

Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 356.043                  (35.778)                   

Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 3 165.684                  201.462                  

No final do exercício 3 521.727                  165.684                  

Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 356.043                  (35.778)                   

AMA - Associação de Amigos do Autista

Demonstrações dos fluxos de caixa                                                 
 para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Valores expressos em Reais)
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AMA – Associação de Amigos do Autista 

 

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras  

findas em 31 de dezembro de 2014 

(Valores expressos em reais) 
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1. Contexto operacional 

 

A AMA - Associação de Amigos do Autista é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter 

filantrópico, assistencial e beneficente, criada em 08 de agosto de 1983 e tem como missão 

proporcionar à pessoa com autismo uma vida digna: trabalho, saúde, lazer e integração à 

sociedade e à sua família, instrumentos para a convivência no lar e em sociedade, além de 

promover e incentivar pesquisas sobre o autismo, difundindo o conhecimento acumulado.  

 

A Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - através da 

PORTARIA SNAS/MDS nº 797/2012. 

 

 

2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis 

 

2.1. Base de apresentação 

 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades sem Finalidade de Lucros (ITG 2012 
aprovada pela Resolução CFC nᵒ 1.409/12), as quais levam em consideração as disposições 

contidas nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores.  

 

As demonstrações financeiras da Entidade foram autorizadas pela Diretoria em 23 de abril de 

2015. 

 

2.2. Principais práticas contábeis 

 

São as seguintes as principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas 

demonstrações financeiras: 

 

Moeda funcional 

 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.  



AMA – Associação de Amigos do Autista 

 

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras  

findas em 31 de dezembro de 2014 

(Valores expressos em reais) 
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Apuração do resultado - receitas e despesas 

 

As receitas oriundas de doações e contribuições são registradas, conforme determina a ITG 2002 

– “Entidades sem Finalidade de Lucros” do CFC, mediante documento hábil, quando de sua 

competência. A Entidade segrega suas receitas e despesas por atividade de saúde e educacional 

e seu atendimento são efetuados exclusivamente por gratuidade. 

 

Estimativas contábeis 

 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação 

utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 

demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 

julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado.  

 

Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem a avaliação da vida útil do 

ativo imobilizado, e avaliação de passivos contingentes. 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

Incluem caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata 

registradas pelos valores originais, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data de 

encerramento do balanço, não superando o valor de mercado. 

 

Imobilizado líquido 

 

É demonstrado ao custo de aquisição e depreciado pelo método linear, de acordo com as taxas 

informadas na Nota Explicativa nº 5, estando sujeitos à análise sobre sua recuperabilidade.  

 

Obrigações trabalhistas 

 

Representam os valores de tributos e contribuições devidos pela Entidade. O referido grupo 

contempla também as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos de acordos 

trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho. 



AMA – Associação de Amigos do Autista 

 

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras  

findas em 31 de dezembro de 2014 

(Valores expressos em reais) 
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Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) 

 

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 

econômico-futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser 

mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade 

possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável 

que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo 

como base as melhores estimativas do risco envolvido. 

 

Os ativos e os passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 

provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não 

circulantes.  

 

Ativos e passivos e obrigações legais 

 

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações 

legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias 

reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos 

prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos contingentes são 

provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos 

forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de 

perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa, e os passivos contingentes avaliados 

como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados; e (iii) Obrigações legais são 

registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito de 

processos dos quais a Entidade questione a inconstitucionalidade destes tributos. Neste 

exercício, a Entidade não identificou nenhum ativo ou passivo contingente a ser contabilizado ou 

evidenciado em nota explicativa.  

 

Instrumentos financeiros  

 

Os ativos e passivos financeiros mantidos pela Entidade são classificados sob as seguintes 

categorias, nos casos aplicáveis: (1) ativos financeiros mantidos até o vencimento; e (2) 

recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros 

foram adquiridos ou contratados. 
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras  

findas em 31 de dezembro de 2014 

(Valores expressos em reais) 
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Ativos financeiros 

 

(1) Ativos financeiros mantidos até o vencimento 

 

Compreendem investimentos em determinados ativos financeiros classificados no momento 

inicial da contratação, para serem levados até a data de vencimento, os quais são 

mensurados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos de acordo com os 

prazos e as condições contratuais. 

 

(2) Recebíveis 

 

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos 

fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo.  

 

Patrimônio Líquido 

 

Compreende o patrimônio social inicial acrescido/diminuído dos valores dos 

superávits/déficits ocorridos. A “AMA” é uma Entidade sem fins lucrativos, não distribui 

lucros a qualquer título ou forma, sendo que, todas as contribuições, doações e subvenções 

recebidas de particulares ou dos poderes públicos são totalmente revertidos para as suas 

atividades institucionais. 

 

Provisões para férias e encargos sociais 

 

Calculados e apropriados com base em previsão sobre os direitos adquiridos pelos 

empregados até a data do balanço. 

 

Fluxo de caixa 

 

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com seção 

7 da Resolução nº 1.255/09 do CFC que aprova a NBC TG 1000 – Contabilidade para 

pequenas empresas. Reflete as modificações no caixa, que ocorreram nos exercícios 

apresentados utilizando-se o método indireto. Os termos utilizados na demonstração dos 

fluxos de caixa são os seguintes: 
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras  

findas em 31 de dezembro de 2014 

(Valores expressos em reais) 
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Os termos utilizados na demonstração dos fluxos de caixa são os seguintes:  

 

Atividades operacionais: referem-se às principais transações da Entidade e outras 

atividades que não são de investimento e de financiamento. 

 

Atividades de investimento: referem-se às adições e baixas dos ativos não circulantes e 

outros investimentos. 

 

Atividades de financiamento: referem-se às atividades que resultam em mudanças na 

composição do patrimônio e empréstimos e financiamentos. 

 

 

3. Caixa e equivalentes de caixa 

 
Descrição 2014 2013 

Caixa 813 955 
Bancos conta movimento 219.541 46.589 
Aplicações financeiras 301.373 118.140 
 521.727 165.684 

 

 

4. Subvenções a receber 

 

O saldo existente em 31 de dezembro de 2014 é relativo às prestações de serviços realizadas no 

mês de dezembro de 2014, em atendimento ao de Convênio nº091/2014 e Processo 

nº001.0201.000.007/2014 firmado com a Secretaria de Estado e Saúde – Departamento Regional 

de Saúde I. 

 

 

5. Imobilizado líquido 
 

Descrição 

% - Taxa 

anual de 

depreciação 

2014 2013 

Custo 

histórico 
Depreciação 

acumulada 
Imobilizado 

líquido 
Imobilizado 

líquido 

Imóveis 4 2.416.656 819.567 1.597.089 1.969.526 

Móveis e utensílios 10 641.857 427.455 214.402 36.366 

Máquinas e equipamentos 10 16.162 1.345 14.817 - 

Computadores e periféricos 20 20.355 12.020 8.335 - 

Veículos 20 101.716 59.083 42.633 53.979 

Outros - 2.004 - 2.004 - 

  3.198.750 (1.319.470) 1.879.280 2.059.871 
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras  

findas em 31 de dezembro de 2014 
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A movimentação do ativo imobilizado está assim apresentada: 
 
Descrição 2013 Adições  Baixas Depreciação 2014 

Imóveis 1.715.681 - - (118.592) 1.597.089 

Móveis e utensílios 278.586 - - (64.184) 214.402 

Máquinas e equipamentos - 16.162 - (1.345) 14.817 

Computadores e periféricos 2.228 9.214 - (3.107) 8.335 

Veículos sem restrição 62.976 - - (20.343) 42.633 

Outros 400 2.004 (400) - 2.004 

  2.059.871 27.380 (400) (207.571) 1.879.280 

 
 

6. Obrigações trabalhistas e tributárias 
 
Obrigações trabalhistas 2014 2013 

INSS a pagar 20.637 159 
Indenizações a pagar - 51.000 
FGTS a pagar 30.312 20.423 
IRRF a recolher 16.985 237 
Outras obrigações trabalhistas 6.591 6.431 
Provisão de férias 282.947 - 
 357.472 78.250 

 

 

7. Imunidades tributárias 
 

7.1. Contribuição previdenciária, Programa de Integração Social (PIS) e Imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores (IPVA) 

 

De acordo com a alínea C do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal, a AMA - Associação 

de Amigos do Autista goza de imunidades tributárias e os valores relativos às imunidades 

usufruídas, calculadas como se devidas fossem, corresponderam durante o exercício de 2014 ao 

montante de R$ 1.625.942 (R$ 1.204.082 em 2013). 

 



AMA – Associação de Amigos do Autista 

 

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras  

findas em 31 de dezembro de 2014 

(Valores expressos em reais) 

16 

8. Impostos e contribuições 
 

8.1. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro 

(CSLL) 

 

Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, goza de benefício de isenção do pagamento 

dos tributos federais incidentes sobre seu (déficit) /superávit, de acordo com o Artigo 174. do 

Regulamento de Imposto de Renda (RIR) aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/1999 e Lei  

nº 9.532/1997. 
 

8.2. COFINS 

 

Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento 

da COFINS incidente sobre as receitas relativas às atividades próprias da Entidade, de acordo 

com a legislação vigente, que compreende: Artigo 55 da Lei de n° 8.212/1991; Artigo 29 da Lei de 

nº. 12.101/2009 e artigo 17 da Medida Provisória de n°. 2.158-35/2001. 

 
 

9. Antecipações de subvenção 
 
Descrição 2014 2013 

Convênio Secretaria da Saúde – Pinel 178.806 - 
Convênio Pronas 123.083 369.250 
 301.889 369.250 

 
 

10. Patrimônio líquido 
 

10.1. Patrimônio social 

 

Compreende o patrimônio social inicial acrescido/diminuído dos valores dos superávits/déficits 

ocorridos. A “AMA” é uma Entidade sem fins lucrativos, não distribui lucros a qualquer título ou 

forma, sendo que, todas as contribuições, doações e subvenções recebidas de particulares ou dos 

poderes públicos são totalmente revertidos para as suas atividades institucionais. 
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11. Estimativa para perdas contingentes - revisão da apuração de tributos  

 

A Entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita aos processos judiciais de natureza 

civil, trabalhista e tributária. Com base no posicionamento dos consultores jurídicos da Entidade, 

os riscos relacionados a contingências, no fechamento das demonstrações financeiras em 31 de 

dezembro de 2014 montam o valor de R$ 30.000 (não existia risco em 2013). 

 

De acordo com a legislação vigente, as operações da Entidade estão sujeitas à revisão pelas 

autoridades fiscais pelo prazo de cinco anos com referência aos tributos (imposto de renda, 

contribuição social, PIS e COFINS e INSS). Há dúvidas quanto ao prazo trintenário ou quinquenal 

de decadência para exame dos recolhimentos de contribuição ao FGTS. 

 

Como decorrência destas revisões, transações e recolhimentos poderão ser questionadas, 

ficando os valores identificados sujeitos a multas, juros e atualizações monetárias. 

 

A Administração considera que estes impostos foram devidamente recolhidos ou provisionados 

nas demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013. 

 

 

12. Receita de contribuições 

 

As receitas oriundas de doações e contribuições são registradas, conforme determina a 

Resolução CFC 1409/2012 “Entidades sem fins lucrativos” do CFC, mediante documento hábil, 

quando da efetiva entrada dos recursos: 

 
Descrição 2014 2013 

Convênio Secretaria da Saúde – DRS1 (i) 3.156.744 2.112.825 
Convênios (Secretaria Estadual da Educação) (ii) 2.486.760 2.339.838 
Convênio Secretaria da Saúde – Pinel (iii) 2.018.136 1.663.108 
Convênio Pronas (iv) 246.167 - 
Contribuições e doações diversas 532.747 714.136 
Outros 122.123 182.392 
 8.562.677 7.012.299 

 

(i) Objetivo: Assistência a pacientes com autismo, encaminhados pela Secretaria Estadual da 
Saúde, nas categorias: pedagógica, fonoaudiológica, psicológica, médica e motora. Para 
prestar esse serviço a AMA disponibilizará uma equipe multidisciplinar, composta de 
médico, fisioterapeuta, psicólogo, professor de educação física, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional, enfermeiro, pedagogo e equipe de apoio, entre outros, sendo 
garantida a equipe mínima prevista na resolução SS - 63/13. 
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(ii) Objetivo: Dar continuidade do atendimento especializado oferecido pela AMA em suas 

unidades. Dessa maneira, possibilitando o atendimento escolar de crianças, jovens e 
adultos com autismo. Visando, no caso das crianças, a inclusão e também oferecer 
atendimento especializado a todos que não tem outra opção de atendimento, seja por 
falta de recursos financeiros, como por falta de instituições especializadas. 

 
(iii) Objetivo: atuação em parceria com o CAISM Phelippe Pinel (CPP), na prestação de 

assistência nas categorias pedagógica, fonoaudiológica, psicológica e motora. 
Acompanhamento psiquiátrico aos pacientes da internação, aos pacientes ambulatoriais 
e outras pessoas com autismo que procuram atendimento no CPP. 

 
(iv) Objetivo: Desenvolvimento de um amplo programa de capacitação que aborde com um 

nível alto de qualidade, o autismo, do diagnóstico à profissionalização, para ser 
implementado primeiramente, em 2014, em toda a Rede de Saúde Pública do Estado de 
São Paulo e parte da Rede Pública de Educação. O programa será coordenado pela AMA 
- Associação de Amigos do Autista de São Paulo e desenvolvido por profissionais com 
larga experiência em autismo. Além de influenciar o atendimento direto, esta 
capacitação pretende ajudar os primeiros profissionais que têm contato com a criança, 
a detectarem sinais de alerta e também dar orientação de como lidar com pessoas com 
autismo, a profissionais envolvidos em outras áreas da saúde, como dentistas e 
profissionais de laboratórios de análise. 

 

 

13. Custo 

 
Descrição 2014 2013 

Despesas com pessoal de saúde (2.985.718) (1.766.952) 
Despesas com pessoal de educação (2.722.217) (2.679.664) 
Despesas com pessoal do Hospital de Pirituba (Pinel) (1.948.252) (1.378.475) 
Despesas com projeto Pronas (238.532) - 
Outros (3.633) - 
 (7.898.352) (5.825.091) 
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14. Despesas gerais e administrativas 

 
Descrição 2014 2013 

Depreciação (207.571) (133.329) 
Manutenção em geral (125.863) (47.643) 
Aluguel (67.894) (42.252) 
Processos judiciais (64.331) - 
Com funcionários (55.629) (54.613) 
Cópias e materiais gráficos (49.992) (22.807) 
Contas de consumo (34.103) (90.958) 
Materiais diversos (30.884) (202.129) 
Alimentação (30.346) (195.607) 
Transporte (22.503) (34.210) 
Serviços tomados de terceiros (22.127) (407.919) 
Cursos e treinamentos (18.489) (27.827) 
Bens de pequeno valor (14.476) - 
Seguros (12.257) (21.932) 
Gerais (20.377) (21.453) 
Locações (1.950) (5.455) 
Tributárias - (11.762) 
 (778.792) (1.319.896) 

 

 

15. Despesas e receitas financeiras 

 
Despesas financeiras 2014 2013 

Despesas bancárias (28.117) (16.097) 
 (28.117) (16.097) 

Receitas financeiras   
Aplicação financeira 56.264 44.860 
Outras receitas financeiras 2.452 - 
 58.716 44.860 

   
Resultado financeiro 30.599 28.763 
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16. Bens recebidos em forma de permissão de uso 

 

Em 15 de abril de 2014 a Entidade firmou contrato junto ao Governo do Estado de São Paulo 

relativo à permissão de uso de veículo para ser utilizado exclusivamente para transporte de 

educandos com graves deficiências, cuja situação não permita a inclusão em classes comuns de 

ensino regular, comportando transportar quatorze alunos sentados e um cadeirante. 

 

A vigência do termo de permissão de uso do veículo é a mesma aplicada no contrato de convênio 

firmado junto à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, podendo este prazo ser 

prorrogado e/ou alterado de comum acordo entre as partes, caso ocorram alterações nos termos 

desse Convênio. 

 

O valor do veículo recebido em forma de permissão de uso é de R$ 151.000. 

 

 

17. Cobertura de seguros 

 

A Entidade mantém cobertura de seguros, em montante considerado suficiente pela 

Administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. As 

premissas de riscos, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das 

demonstrações financeiras, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores 

independentes. 

 

 

18. Instrumentos financeiros 

 

Os instrumentos financeiros atualmente utilizados pela Entidade restringem-se a caixa e 

equivalentes de caixa, aplicações financeiras e contas a receber e em condições normais de 

mercado, estando reconhecido nas demonstrações financeiras. Estes instrumentos são 

administrados por meio de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e minimização 

de riscos. A Entidade não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou 

quaisquer outros ativos de risco. Considerando o prazo e as características destes instrumentos, 

os valores contábeis se aproximam dos valores justos. 
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A Entidade adota políticas e procedimentos de controle de riscos, conforme descrito a seguir: 

 

(i) Política de gestão de riscos financeiros 

 

A Entidade possui e segue a política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a 

transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos desta 

política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente monitoradas e 

gerenciadas, a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa.  

 

A política de gerenciamento de risco da Entidade foi estabelecida pela Administração, e nos 

seus termos, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário 

suportar a estratégia corporativa, ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade 

financeira. 

 

(ii) Risco de liquidez 

 

É o risco da Entidade não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus 

compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre 

os recebimentos e pagamentos previstos. 

 

Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas para aplicações 

financeiras, sendo monitoradas diariamente pela Administração. 

 

(iii) Valorização dos instrumentos financeiros 

 

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como os 

critérios para sua valorização: 

 

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras 

 

O valor de mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas demonstrações 

financeiras. As taxas pactuadas refletem as condições usuais de mercado. 


