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Abaçaí Cultura e Arte
CNPJ: 50.590.215/0001 - 88
Demonstrações Financeiras - (Valores em reais)
Balanço Patrimonial 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (valores em reais)
Ativo
Notas
2016
2015 Passivo
Notas
2016
2015
Circulante
3.430.416 5.309.893 Circulante
3.655.943 5.637.012
Caixa e Equivalentes de Caixa
3.422.284 2.218.069 Fornecedores de bens e serviços
9
276.690
487.732
Caixa e Equivalentes de Caixa
4 3.422.284 2.218.069 Obrigações Trabalhistas
10
433.150
823.134
Créditos a Receber
8.132 3.091.824 Obrigações Tributárias
104.694
1.864
Tributos a Recuperar
75 Recursos de Projetos em Execução Despesas Antecipadas
18
42.974 Secretaria da Cultura
8 2.384.464 3.351.553
Outros Créditos
8.132
19.843 Recursos de Projetos em Execução Contrato de Gestão a Receber Secretaria da Deﬁciência
8
405.287
777.211
Secretaria da Cultura
5
- 3.028.932 Outros Recursos de
Não Circulante
634.969 1.670.969 Projetos em Execução
8
51.657
195.518
Realizável a Longo Prazo
571.740 1.447.691
2.841.409 4.324.282
Aplicações Financeiras Secretaria Cultura Não Circulante
399.540 1.330.350
Recursos com Restrição
6 285.429 1.183.909 Fundo de Reserva do CG Aplicações Financeiras Secretaria do Deﬁciente Secretaria da Cultura
6
774.000
Recursos com Restrição
6 260.041
237.512 Reserva de Contingência CG Depósitos Judiciais
11
26.270
26.270 Secretaria da Cultura
6
126.000
126.000
Imobilizado
7
63.229
223.278 Imobilizado com Restrições Bens Imobilizados
107.904
781.778 CG Secretaria da Cultura
7
158.436
(-) Depreciação Acumulada
(44.675) (558.500) Fundo de Reserva do CG Total do Ativo
4.065.385 6.980.861 Secretaria Deﬁcientes
8
96.309
96.309
Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31/12/16 e 15 Reserva de Contingência CG Patrimônio
Superávit/
Total do Secretaria Deﬁcientes
8
126.500
126.500
Social
Déficit
Patrimônio Imobilizado com Restrições Saldos Iniciais em 01/01/2015
10.467
6.629
17.096 CG Secretaria de Deﬁcientes
8
50.731
49.105
Movimentação do Período
Patrimônio Líquido
9.902
13.499
Superávit/Déﬁcit do Exercício
(3.597)
(3.597) Patrimônio Social
12
9.902
13.499
Saldos finais em 31/12/2015
10.467
3.032
13.499 Total do Passivo + Patrimônio Líquido
4.065.385 6.980.861
Movimentação do Período
mês de dezembro, especiﬁcamente, independente da emissão da nota ﬁscal
Superávit/Déﬁcit do Exercício
(3.597)
(3.597) de serviços e do desembolso ﬁnanceiro estes contratos têm suas despesas
Saldos finais em 31/12/2016
10.467
(565)
9.902 correspondentes reconhecidas em contrapartida no passivo circulante. DesNotas Explicativas Exercícios findos em 31/12/16 e de 15.
sa forma, os contratos de prestadores de serviços, cujo desembolso ﬁnan1. Contexto operacional - A Abaçai Cultura e Arte criada em 07 de julho de ceiro ainda não ocorreu, estarão já reconhecidos como despesas do exercí1977, é uma organização social de direito privado, sem ﬁns lucrativos, qua- cio apesar de não constarem na prestação de contas da Secretaria da Culliﬁcada em 28/12/2004 como Organização Social de Cultura por ato do Go- tura, pois somente serão apresentados em prestação de contas quando
vernador do Estado de São Paulo. Ela tem por ﬁnalidade: fomentar o desen- houver o desembolso ﬁnanceiro. A entidade parte do princípio que cumpre
volvimento de práticas e produção cultural por meio de teatro, música, dança todas as prerrogativas exigidas pelo contrato de gestão para que tais despefolclore e ações de inclusão social, como meio de produção e desenvolvi- sas sejam reconhecidas no resultado em consonância com as respectivas
mento econômico e social de combate à pobreza; a promoção à cultura; e a receitas oriundas do contrato de gestão. Não considerando a aprovação da
defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. A Organização prestação de contas pelos órgãos ﬁscalizatórios como indispensável para o
possui como principais fontes de manutenção de suas atividades o Contrato reconhecimento de receitas e despesas. Sendo assim sua contabilização
de Gestão com a Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado de obedece ao determinado pela (NBC) TG07 “Subvenções e assistência goSão Paulo, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deﬁciente do vernamentais”. • Rendimento de aplicações ﬁnanceiras: quando ocorre o
Estado de São Paulo ou patrocínio de projetos, inclusive por Lei de Incentivo rendimento de aplicações ﬁnanceiras de recursos incentivados são recoà cultura. A Organização goza da isenção de tributação de renda e da con- nhecidos a débito de caixa e equivalentes de caixa e a crédito de projetos a
tribuição social sobre o superávit, por se tratar se de uma organização so- executar no passivo circulante. e) Imobilizado - Reconhecimento e mensucial, sem ﬁns lucrativos, todavia, contribui com o imposto de renda incidente ração Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição
sobre ganhos em aplicações ﬁnanceiras mediante retenção por parte das ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao
instituições ﬁnanceiras nas quais as aplicações ﬁnanceiras são realizadas. valor recuperáveis (impairment) acumuladas, quando necessário. DepreciaAs demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho ﬁscal e Con- ção A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de
selho Deliberativo da Organização na data 10/02/2017, conforme ata de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A
reunião. 2. Apresentação das demonstrações contábeis a) Declaração depreciação é reconhecida no resultado baseando - se no método linear
de conformidade - As demonstrações contábeis da Organização, ﬁndas em com relação as vida uteis estimadas de cada parte de um item do imobiliza31 de dezembro de 2016 e de 2015, foram preparadas de acordo com as do. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem ﬁnalidade as seguintes:
01/01/2016 01/01/2015
de lucros, conforme pronunciamento ITG 2002 “Entidade sem ﬁnalidade de Móveis e Utensílios
10 anos
10 anos
lucro”, Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG07 “Subvenções e assis- Máquinas e equipamentos
10 anos
10 anos
tência governamentais”, todas emitidas pelo Conselho Federal de Contabili- Software
5 anos
5 anos
dade (CFC). b) Base de mensuração - As demonstrações contábeis foram
Equipamentos de Informática e comunicação
5 anos
5 anos
preparadas com base no custo histórico. c) Moeda funcional e moeda de
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são reapresentação - A moeda funcional da Organização é o real. Todos os valovistos a cada encerramento de exercício ﬁnanceiro e eventuais ajustes são
res apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em rereconhecidos como mudança de estimativas contábeis. f) Avaliação ao vaais, exceto quando indicado de outra forma. d) Uso de estimativas e julgalor recuperável de ativos (impairment) - A Administração da Organização
mentos - A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as
revisa anualmente o valor contábil liquido dos ativos, com o objetivo de avapráticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contátecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recubeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas perável. Quando estas evidências são identiﬁcadas e o valor contábil liquido
são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas excede o valor recuperável, é constituída uma provisão para “Redução ao
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisa- valor recuperável”, ajustando o valor contábil liquido ao valor recuperável.
das e em quaisquer períodos futuros afetados. Não há informações sobre g) Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passivos - A Administrajulgamento críticos referente às políticas contábeis adotadas que apresen- ção da Organização não pratica transações signiﬁcativas de vendas a prazo
tam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis. e) com valores pré - ﬁxados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações
Demonstração do resultado abrangente - Outros resultados abrangentes estão mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por valores
compreendem itens de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassiﬁca- próximos aos respectivos valores presentes. h) Provisões - Uma provisão
ção) que não são reconhecidos na demonstração do superávit ou déﬁcit é reconhecida, em função de um evento passado, se a Organização tem
como requerido ou permitido pelos pronunciamentos, interpretações e uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira conorientações emitidos pelo CPC. A Organização não está apresentando a ﬁável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar
demonstração do resultado abrangente em função de não haver nenhuma a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos ﬂuxos
transação passível de alocação no resultado abrangente. 3. Principais po- de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reﬂete as
líticas contábeis - As principais práticas contábeis descritas em detalhes a avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos
seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apre- especíﬁcos para o passivo. i) Outros ativos e passivos (circulantes e não
sentados nessas demonstrações contábeis. a) Instrumentos financeiros - circulantes) - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for
Ativos ﬁnanceiros não derivativos A Organização reconhece os emprésti- provável que seus benefícios econômico - futuros serão gerados em favor
mos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. da Organização e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
Todos os outros ativos e passivos ﬁnanceiros são reconhecidos inicialmente Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Organização
na data da negociação na qual a Organização se torna uma das partes das possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
disposições contratuais do instrumento. A Organização tem seus ativos e passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
passivos ﬁnanceiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do liquida - lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encarresultado. Ativos ﬁnanceiros registrados pelo valor justo por meio do resulta- gos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são
do Um ativo ﬁnanceiro é classiﬁcado pelo valor justo por meio do resultado registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
caso seja classiﬁcado como mantido para negociação e seja designado Os ativos e passivos são classiﬁcados quando sua realização ou liquidacomo esse no momento do reconhecimento inicial. Os ativos ﬁnanceiros ção é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são dedesignados pelo valor justo por meio do resultado se a Organização geren- monstrados como não circulantes. j) Gerenciamento de risco A Organização
cia esses investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos
seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a es- ﬁnanceiros: • Risco de liquidez; • Risco de crédito; • Risco de mercado; A
tratégia de investimentos da Organização. Os custos da transação, após o Organização apresenta informações sobre a exposição de cada um dos
reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ati- riscos mencionados, os objetivos da Organização, as políticas e os procesvos ﬁnanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medi- sos para manutenção e gerenciamento de risco na Nota Explicativa nº 16.
dos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhe- • Estrutura do gerenciamento de risco As políticas de gerenciamento de
cidas no resultado do exercício. Passivos ﬁnanceiros não derivados Os pas- risco da Organização são estabelecidas para identiﬁcar e analisar os riscos
sivos ﬁnanceiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na enfrentados, para deﬁnir limites. As políticas e os sistemas de gerenciamenqual a Organização se torna uma parte das disposições contratuais do ins- to de riscos são revisados frequentemente para reﬂetir mudanças nas contrumento. A Organização baixa um passivo ﬁnanceiro quando tem suas obri- dições de mercado e nas atividades da Organização. l) Ativos e passivos
gações contratuais retirada, cancelada ou vencida. A Organização tem os contingentes e obrigações legais - As práticas contábeis para registro e
seguintes passivos ﬁnanceiros não derivados: fornecedores e outras contas divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as
a pagar. Esses passivos ﬁnanceiros são reconhecidos inicialmente pelo va- seguintes: • Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há
lor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o re- garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os
conhecimento inicial, esses passivos ﬁnanceiros são medidos pelo custo ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota
amortizado por meio do método dos juros efetivos. b) Caixa e equivalentes explicativa; • Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas
de caixa - São representados por valores de liquidez imediata e com venci- forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensurámento original de até 90 dias e com risco insigniﬁcante de mudança de valor, veis com suﬁciente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de
apresentados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos
até as datas dos balanços e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e
valor de mercado, se inferior ao saldo contábil. Caixa e equivalentes de caixa nem divulgados. k) Demonstração dos ﬂuxos de caixa A Administração da
abrangem saldos de caixa, banco conta movimento e aplicações ﬁnanceiras.
Organização apresenta ﬂuxos de caixa às atividades operacionais usando
c) Instrumentos financeiros derivativos - Não houve operações com insmétodo indireto, segundo o qual resultado líquido é ajustado pelos efeitos de
trumentos ﬁnanceiros derivativos durante o exercício de 2016. d) Apuração
transações e que envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos
do superávit ou déficit e reconhecimento das receitas e despesas de
ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagarecursos vinculados - O reconhecimento das receitas e despesas é efetumentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos efeitos de itens
ado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
Recursos vinculados compreendem aos valores recebidos pela Organiza- de receita ou despesa associados com ﬂuxo de caixa das atividades de
ção e que somente poderão ser utilizados em propósitos especíﬁcos, con- investimentos ou de ﬁnanciamento.
2016
2015
forme determinado em seus respectivos contratos. Esses recursos possuem 4. Caixa e equivalentes de caixa - Descrição
como contrapartida e conta de projetos a executar. Os valores recebidos e Contrato de gestão - Secretária Cultura
2.757.399 1.289.053
empregados do contrato de gestão e projetos especiais originados de con- Contrato de Gestão nº 010/2011
1.200
1.200
tratos com a Secretaria de Cultura Secretaria de Estudos dos Diretos da Caixa
61
84
Pessoa com Deﬁciência e Lei Rouanet, são registrados da seguinte forma: • Bancos conta Movimento
2.756.138 1.287.769
Recebimento dos recursos: quando ocorre o recebimento de recursos é re- Aplicações ﬁnanceiras
conhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito de projetos Contrato de gestão - Sec. Deficientes
616.047
729.588
a executar no passivo circulante, conforme observado na NBC TG 07. O re- Contrato de Gestão nº 025/2014
1.200
1.200
conhecimento da receita é registrado a débito do passivo de projetos a exe- Caixa
38
82
cutar a contrapartida no resultado do exercício em receita de contrato de Bancos conta Movimento
614.809
728.306
gestão e receita incentivada, simultaneamente e pelo mesmo valor. • Consu- Aplicações ﬁnanceiras
30.153
37.480
mo com despesas: quando ocorrem os gastos no decorrer do exercício ou Convênio Fundação Cassiano Ricardo
fechamento de contratos com prestadores de serviços para realização dos Caixa
39
serviços do orçamento anual contido no contrato de gestão referentes ao Bancos conta Movimento

Superávit Ou Déficit dos Exercícios Findos em 31/12/16 e 2015
Receitas Operacionais Vinculadas
Notas
2016
2015
Com Restrição
11.693.865 13.410.379
Recursos do Contrato de Gestão Sec da Cultura
8 9.301.704 11.740.432
Recursos do Contrato de Gestão SEDP Deﬁcientes
8 2.017.968 1.503.337
Patrocínio de Projetos
8
Convênio Fundação Cassiano Ricardo
204.476
166.444
Outras Receitas Com Restrição
169.718
165.68
Custos e Despesas Operacionais Vinculadas
Com Contratos de Gestão
(11.323.268) (13.247.532)
Eventos
13 (3.575.330) (5.331.441)
Pessoal
14 (6.386.802) (5.952.238)
Prestação de Serviços
(91.396)
(584.415)
Despesas Administrativas Gerais
(1.120.795) (1.204.230)
Despesas Financeiras
(127.006)
(162.179)
Outras Despesas (tributaria)
(21.940)
(13.029)
Superávit Bruto Vinculado
370.597
162.847
Despesas Operacionais
Não Vinculadas ao Contrato de Gestão
(374.194) (166.444)
Custos do Convênio Fundação Cassiano Ricardo
(202.780)
(164.508)
Custos com PRONAC
(169.718)
Despesas Financeiras Fundação Cassiano Ricardo
(1.696)
(1.936)
Superávit do Exercício
(3.597)
(3.597)
Fluxo de Caixa Exercícios Findos em 31/12/16 e 15
Notas
2016
2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit(Déﬁcit) do Período
(3.597)
(3.597)
Ajustes por: (+) Depreciação
2-e
67.859
58.973
Superávit(Déficit) Ajustado
64.261
55.376
Aumento(Diminuição) nos Ativos Circulantes
Recursos de Contrato de Gestão
3.028.932 (3.028.932)
Tributos a Recuperar
75
5.403
Outros Créditos
11.711
20.425
Depósitos Judiciais
(4.573)
Despesas Antecipadas
42.974
29.055
Aumento(Diminuição) nos
Passivos Circulantes
Fornecedores de bens e serviços
7 (211.042) (358.753)
Obrigações com Empregados
8 (389.984)
(43.526)
Obrigações Tributárias
102.830
(81.961)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas
Atividades Operacionais
2.649.757 (3.407.486)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações Financeiras Realizável a LP
5
875.951 (334.807)
Baixa de ativo Imobilizado por
Termino do contrato de Gestão
6
92.190
(59.354)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas
Atividades de Investimento
968.141 (394.160)
Fluxo de Caixa das
Atividades de Financiamento
Contrato de Gestão
9 (2.413.682) 2.097.239
(=) Caixa Líquido Consumido pelas
Atividades de Financiamento
(2.413.682) 2.097.239
(=) Variação Líquida de Caixa e
Equivalentes de Caixa
1.204.216 (1.704.407)
(=) Aumento/Redução Líquido de
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.204.216 (1.704.407)
Caixa e Equivalentes de Caixa no
Início do Período
2.218.069 3.922.476
Caixa e Equivalentes de Caixa no
Fim do Período
3.422.284 2.218.069
Aplicações ﬁnanceiras
30.153
37.441
Contrato de Gestão nº 025/2008 - 3.896
Aplicações ﬁnanceiras
3.896
Convênio Pronac
18.685
158.051
Bancos conta Movimento
150.000
Aplicações ﬁnanceiras
18.685
8.051
Total:
3.422.284 2.218.069
Os saldos de bancos conta movimento são representados, principalmente, por contas correntes mantidas em instituições ﬁnanceiras nacionais. As
aplicações ﬁnanceiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insigniﬁcante risco de mudança de valor. Esses investimentos ﬁnanceiros referem - se substancialmente a aplicações em fundos de investimentos e estão
apresentados a valor de mercado. Os recursos vinculados a projetos referem
- se substancialmente a recursos recebidos pela Organização que serão
utilizados exclusivamente nos projetos incentivados e passivos com pessoal,
conforme mencionado na Nota Explicativa nº 10. 5. Contrato de Gestão
a Receber - Secretaria da cultura Esta rubrica apresenta em 31/12/2015
saldo a receber da Secretaria da Cultura no valor de R$ 3.028.932 referente
a última parcela do Contrato de Gestão com a Secretaria da Cultura para o
exercício de 2015, porém por motivos alheios a esta Organização Social, o
valor somente foi liberado no decorrer do exercício de 2016. Dessa forma a
realização do plano de trabalho previsto no 8º Termo de Aditamento para o
exercício de 2015 só foi possível de ser executado devido a saldo ﬁnanceiro
de anos anteriores mantidos pela organização oriundos de critérios de economicidade e eﬁciência adotados pela organização social.
6. Aplicações financeiras de LP/Descrição
2016
2015
Contrato de gestão Sec. Da Cultura
CG 010/2011 CG 010/2011
Aplicação ﬁnanceira - c/c 5577 - 8 BB
99.108
1.013.767
Aplicação ﬁnanceira - c/c 5566 - 2 BB
186.320
170.142
Contrato de gestão SEDP
CG 025/2014 CG 025/2014
Aplicação ﬁnanceira - c/c 7344-x BB
150.741
137.652
Aplicação ﬁnanceira - c/c 7516-7 BB
109.300
99.860
Total:
545.469
1.421.421
A aplicação ﬁnanceira do contrato de gestão corresponde aos 6% retidos
dos recursos repassados, a título de fundo de reserva e do fundo de contingência trabalhista, sob a tutela do Conselho de Administração da Organização. Sua utilização está condicionada a prévia aprovação do Conselho
de Administração da Organização, em caso de desequilíbrio ﬁnanceiro ocasionando por eventuais atrasos no recebimento de recursos por repasse em
relação ao contrato de gestão com o plano de restituição. Fundo de reserva
e de contingência: corresponde a recursos retidos do contrato de gestão a
título de reserva com destinação especíﬁca. Após o enceramento do Contrato de Gestão nº 025/2008, os recursos foram transferidos para o Contrato
de Gestão sob nº 10/2011. Esses recursos estão mantidos em aplicações
ﬁnanceiras, acrescidos de seus rendimentos. Uso do Fundo de Reserva: Em
sua clausula Primeira o 10º aditamento alterou o Sistema de Pagamento do
anexo Técnico II para redução de recursos orçamentários, no montante de
R$ 1.100.000. Este mesmo aditamento autorizou o uso de R$ 1.000.000 do
Fundo de Reserva existente em 31/12/2105 para uso em 2016 como receita
do Contrato de Gestão. Demonstrado no quadro acima pela movimentação
do saldo. 7. Ativo imobilizado O ativo imobilizado da Organização está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente em suas atividades. As adições ocorridas durante o exercício de 2016 foram necessárias
para a continuidade das atividades de operacionalização e para atendimento
ao contrato de gestão. Os detalhes do ativo imobilizado da Organização estão demonstrados nas tabelas a seguir:
2016
2016
2016
2015
Custo Deprecia - Imobi - Imobi Descrição
DepreCor ção Acu lizado lizado
Imobilizado Total
ciação % rigido
mulado Líquido Líquido
Obras de arte
- 1.000
1.000
1.000
Móveis e utensílios
10% 47.982
(23.469) 24.513 62.935
Máquinas equipamentos
10% 22.437
(9.323) 13.114 27.067
Computadores e Periféricos 20% 34.135
(11.409) 22.726 121.175
Instalações
10% 2.350
(474)
1.876 11.161
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Imobilizado Exercícios Anteriores
Total do Imobilizado
107.904
(44.675) 63.229 223.278
CG 010/2011 - Sec. Cultura
Móveis e utensílios
10%
- 34.137
Computadores e periféricos 20%
- 77.393
Máquinas equipamentos
10%
- 10.497
Direito de uso de software
20%
- 27.179
Instalações
10%
9.050
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