NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 01 - Contexto Operacional
O Instituto Padre Vilson Groh (IVG) é uma Entidade Beneficente de Assistência Social,
sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços de assessoramento, defesa e
garantia de direitos, sem qualquer discriminação e de forma gratuita. Possui o registro no
Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis (inscrição nº 013/2013 como
entidade de assessoramento e garantia de direitos) e os Títulos de Utilidade Pública
Municipal (Lei 9.013 de 16 de Julho de 2012), Utilidade Pública Estadual (Lei 19.562 de
25 de Abril de 2013) e Certificado de Entidade Beneficente de Assistente Social (Portaria
SNAS 62/2015.
O IVG trabalha em rede com as seguintes organizações: Associação João Paulo II; Centro
Cultural Escrava Anastácia (CCEA), o CEDEP (Centro de Educação e Evangelização
Popular), a ACAM (Associação de Amigos da Casa de Criança e do Adolescente do
Morro do Mocotó), Centro Social Elisabeth Sarkamp, além das unidades do Centro
Educacional Marista São José e Lucia Mayvorne, bem como em articulação junto aos
movimentos sociais da grande Florianópolis, incidindo nas políticas púbicas e sociais do
Estado.
A missão do IVG é prestar assessoria técnica às organizações da sociedade civil que
tenham foco na defesa e garantia de direitos da população da política de Assistência
Social. É um espaço de articulação política, assessoria técnica, formação e mobilização
de recursos, visando o fortalecimento das OSC. O Instituto existe para facilitar e
potencializar o trabalho da Rede, criando sinergia entre as ações e gerando aprendizagem.
A governança se dá por meio do Conselho de Presidentes, Diretoria Executiva e grupos
de trabalho.

NOTA 02 - Apresentação das demonstrações contábeis
Estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação societária,
Normas e Instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando aplicável
e principalmente segundo os critérios da RESOLUÇÃO CFC Nº 1409/12 que aprovou a
ITG 2002 - ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS.
NOTA 03 - Principais práticas contábeis adotadas
a) Apuração do resultado (SUPERÁVIT/DÉFICIT)- As Receitas e despesas são
reconhecidas pelo regime de competência.
b) Caixa e Equivalente de Caixa – Incluem o dinheiro em caixa, os depósitos em bancos
e as aplicações financeiras.
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c) Aplicações financeiras - são investimentos, de liquidez imediata e temporária, de curto
prazo e de alta liquidez. Estão avaliados pelo valor de aplicação acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço.
d) Ativo Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação
que é calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida
útil econômica dos bens.
NOTA 04 – Patrimônio Social
O patrimônio social constituído por doações de pessoas físicas e jurídicas está totalmente
aplicado, constituindo assim o fundo patrimonial do IVG para manutenção de seus custos,
com ativos e despesas para os serviços de assessoramento e de Assistência Social.
As ações do IVG são custeadas pela rentabilidade obtida das aplicações através do fundo
principal. O apoio aos projetos das instituições que compõe a Rede do IVG está
condicionado a existência de saldo decorrente da rentabilidade do Fundo, não podendo
comprometer a manutenção das despesas operacionais.
O fundo patrimonial, constituído da doação de pessoas físicas e jurídicas possuía no final
de 2017 o valor de R$ 1.660.309,43.
Em caso de extinção ou dissolução do IVG, a totalidade dos bens que compõem o seu
patrimônio deverá ser destinado a outra instituição congênere inscrita no Conselho
Municipal de Assistência Social, preferencialmente com o mesmo objetivo social ou a
entidade pública.
Receitas
As receitas do Instituto Padre Vilson Groh totalizaram o montante de R$ 1.194.797,84,
sendo:
- Receita Bruta de Serviços: o valor de R$ 1.343.471,05 refere-se ao benefício
concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços, sendo reconhecido o valor
gasto no ano de 2018 como valor efetivamente praticado.
- Receitas de doações: doações recebidas pelo IVG, discriminadas por doador, para
desenvolvimento de suas atividades no valor de R$ 746.302,34.
- Receita de Convênios Estaduais: A instituição recebeu no ano de 2018, do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, o montante de R$ 8.179,20.
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- Receita com Eventos: foi arrecado o valor de R$ 28.638,22 com eventos de captação
de recursos. Foi realizado uma Bazar de mercadorias recebidas pela Receita Federal em
2018. O valor arrecado foi de R$ 23.506,22. Também foi arrecado o valor de R$ 5.132,00
com a realização de campanha de comercialização de chocotones (espécie de panetone).
- Receita com Subvenção governamental: foi arrecadado o valor de R$ 86.735,20 referente à devolução dos valores pagos à título de IR/IOF sobre as operações financeiras
– Autos 50175455520154047200
- Receita Financeira: As aplicações financeiras em CDB-DI do Banco do Brasil, Unicred
e em Fundo no Banco Bradesco renderam no exercício de 2018 o montante de R$
111.422,88. Os descontos obtidos totalizaram R$ 0,12. A devolução de Ir s/ aplicação
financeira, do banco Unicred, foi de R$ 155,93.
- Receita de Trabalho Voluntário: a receita com trabalho voluntário totalizou o valor
de R$ 213.520,00. Este valor não foi efetivamente pago, tendo sido feita a sua mensuração
apenas para registro contábil.
Serviços

Nome do Executor

Período

Honorários Contábeis

Duatto Contabilidade

Exercício
2018

Assessoria
Comunicação
Diretoria
Fiscal

e

de

Pré-Vestibular
IVG

TOTAL

e

Conselho Exercício
2018

Utilização
software Exercício
SocialBase, Vtiger.
2018
REDE Atuação
voluntários.

Centro de Voluntariado

de R$ 12.000,00

Exercício 2018

Conselho Diretoria
Fiscal

Implementação
Softwares e BI

Valor (R$)

professores Exercício
2018

Equipe
Centro
Voluntariado

de Exercício
2018

R$ 12.000,00

de R$ 120.960,00

de R$ 3.600,00

de R$ 26.500,00

de R$ 38.400,00

R$ 213.520,00
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O IVG não remunera, por qualquer forma, nem distribui bonificações, lucros, dividendos
ou vantagens entre os integrantes de seus órgãos de administração sob nenhuma forma ou
pretexto. Os membros da diretoria e conselho fiscal participam de forma voluntária e
gratuita das reuniões de diretoria, conselho gestor e deliberativos. Participam ainda dos
eventos de formações e outras ações da organização.
- SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL: refere-se a renúncia fiscal com as atividades no
ano de 2018. A Isenção fiscal obtida no ano de 2018, no montante de R$ 168.163,13
está constituída e calculada da seguinte forma:

Atividade fim
Demais atividades
Totais

Receitas
Base de Cálculo
774.940,56 32%
247.980,98
119.602,08 100%
119.602,08
894.542,64
367.583,06

Imposto de Renda
Base de Cálculo (15%)
Base de Cálculo (adicional de 10%)
Total Devido em 2018

367.583,06 15%
127.583,06 10%
-

55.137,46
12.758,31
67.895,76

Contribuição Social
Base de Cálculo
Total Devido em 2018

367.583,06
-

33.082,48
33.082,48

PIS + COFINS + ISS
Atividade fim

Receitas
Base de Cálculo
774.940,56 100%
774.940,56

PIS devido em 2018
Cofins devido em 2018
ISS devido em 2018

BC
%
774.940,56 0,65%
774.940,56 3%
774.940,56 5,00%

Subvenção Governamental

168.163,13

9%
-

Valor do
Imposto
5.037,11
23.248,22
38.747,03
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Prestação de Serviços (Exceto Saúde e
Educação)=Total Despesas do ano

DEDUÇÕES DAS RECEITAS: Refere-se à dedução de receita do valor com renúncia
fiscal relacionada com a atividade no ano de 2018 no valor de R$ 250.591,07 e do valor
de R$ 1.340.843,00 referente ao benefício concedido como gratuidade por meio da
prestação de serviços, sendo reconhecido pelo valor efetivamente praticado.

Receita

Valor

Prestação de Serviços de Assistência Social

R$ 1.340.843,00

Subvenção Governamental

R$ 168.163,13

DEDUÇÕES DAS RECEITAS - Atendimentos Gratuitos

R$(1.340.843,00)

DEDUÇÕES DAS RECEITAS - Subvenção Governamental

R$ (168.163,13)

NOTA 5 – CUSTOS E DESPESAS
Custos e Despesas no valor total de R$ 1.343.471,05, sendo:
a) Atividade de Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro de
organizações da sociedade civil.
Foram gastas as seguintes despesas:
Custos e Despesas

Descrição

Valor (R$)

Despesas com pessoal

Gastos com pessoal (salário, 13º, férias, FGTS, 211.506,48
assistência médica, vale alimentação e PIS) e
bolsa estágio de 01 estagiário.
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Viagens e
representações

Despesas com viagem.

5.672,59

Ocupação

Realização de despesa com reparos na sala e 31.034,60
prédio em que está instalado o Instituto Padre.
Vilson Groh.

Depreciação e
Amortização

Depreciação e amortização
imobilizados da Instituição

Utilidades e serviços

Despesas do IVG com hospedagem de e-mail – 2.788,53
Localweb (www.redeivg.org.br); correios;
telefone – GVT (30391828)

dos

bens 4.994,10

Serviços e Assessorias Serviço de comunicação e Marketing para 83.478,27
elaboração do relatório social e política de
comunicação do IVG e serviço de assessoria
jurídica.
Despesas com
veículos

Despesas com combustíveis e lubrificantes de 2.416,24
carros de colaboradores para desenvolvimento
das atividades de assessoramento.

Custos dos Projetos

Contratação de palestrantes, materiais gráficos e 36.776,83
impressos e alimentação para eventos de
capacitação e formação; elaboração de
informativos e periódicos do Instituto Pe.
Vilson Groh dos serviços realizados pelo IVG;

Despesas Gerais

As despesas com materiais de expediente; 12.998,03
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha; Locação e
Manutenção de Máquinas e Equipamentos;
Despesas com Cartório; Despesas c/
Equipamentos de Informática; Assinaturas e
Mensalidades; Despesas de Seguros e transporte
e deslocamento.
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Repasse de doação de recursos financeiros no valor de R$ 464.122,37 para
movimentos sociais, organizações e grupos populares e de usuários com o objetivo de
fortalecer a participação, autonomia e protagonismo de tais grupos.
Finalidade
Repasse Doações Centro
Cultural Escrava Anastácia

Descrição
Repasse para fortalecimento Institucional de
Organização Integrante da REDE IVG.
Atendeu 898 usuários em 2018, em
Florianópolis, nos serviços de: Acolhimento
Institucional para Crianças e Adolescentes em
Situação
de
Violência;
Núcleo
de
Aprendizagem – Programa Aprendiz e Rito de
Passagem; Serviço de Convivência e
Fortalecimento
de
Vínculos:
Projeto
Procurando Caminho; Informa Anastácia –
Central de Oportunidades do Monte Serrat e
Grupo Rosário da Luz.
Repasse Doações ACAM
Repasse para fortalecimento Institucional de
Organização Integrante da REDE IVG.
Atendeu em Florianópolis, no Morro do
Mocotó, no ano de 2018, 195 usuários, no
serviço de convivência e Fortalecimento de
vínculos.
Repasse Doações
Repasse para fortalecimento Institucional de
Associação João Paulo II
Organização Integrante da REDE IVG.
Atendeu 397 usuários em 2018 no serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos e
educação infantil.
Repasse Doações CEDEP
Repasse para apoio Institucional de evento de
organização Integrante da REDE IVG.
Atendeu 772 usuários em 2018 no serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos.
Repasse Doações C. E.
Aquisição de Brindes para realização de evento
Marista
de captação de recursos de recursos de
organização da sociedade civil (02 bicicletas
para rifas e bingo). Ofertou serviços de
Educação Fundamental, Ensino Médio e
jornada ampliada em Florianópolis e São José.
Repasses
outras Repasse para outros movimentos sociais,
organizações e usuários
organizações e grupos populares e de usuários
com o objetivo de fortalecer a participação,
autonomia e protagonismos de tais grupos.
Foram apoiadas as seguintes ações:

Valor (R$)
R$ 145.044,90

R$ 144.890,00

R$ 52.541,00

R$ 2.160,00

R$ 703,00

R$ 14.324,37
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Compra de Camisetas para evento esportivo de
jovens da Comunidade do Monte Serrat.
Aquisição de Brindes para realização de evento
de captação de recursos de organizações da
sociedade civil (Bingos e Rifas).
Repasse Centro de Pastoral Repasse para apoio Institucional de R$ 104.449,10
Monte Serrat
organização da sociedade civil localizada no
Monte Serrat para pagamento de despesas com
manutenção das atividades.
- Despesas de Trabalho Voluntário: Referente ao reconhecimento pelo valor justo da
prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro no valor de R$
148.560,00.
Gestão da entidade

O Conselho de presidentes é o órgão de deliberação colegiada, tendo como função básica
decidir sobre os assuntos concernentes ao bom andamento e desenvolvimento da
entidade, sendo constituído pelos Presidentes de todas as instituições que compõem a
REDE IVG. Fazem parte do conselho de presidente os seguintes membros:

Nome
Maria
Argentina
Shelemper

Organização / Função

Vínculo

Bastos Presidente do Centro de Educação e Voluntário
Evangelização Popular

Ana Lúcia de Brito

Presidente do Centro Cultural Escrava Voluntário
Anastácia

Cláudio Ramos Floriani Junior Presidente da Associação de Amigos Voluntário
da Casa de Criança e do Adolescente
do Morro do Mocotó
Terezinha Hermínio Maria

Presidente da Associação João Paulo Voluntário
II
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Ir. Neri Depaoli

Centro Educacional Marista Lúcia Voluntário
Mayvorne

Ir. Valdir Gugiel

Centro Educacional Marista São José

Conrado Becker

Presidente do Centro Social Elizabeth Voluntário
Sarkamp

Voluntário

Maria de Fátima Teixeira de Presidente da Associação Amigos da Voluntário
Melo
Guiné Bissau
Vilson Groh

Presidente do Instituto Padre Vilson Voluntário
Groh e Presidente do Conselho

Alexandre Karazawa
Takaschima

Representante externo

Voluntário

Eurico Meira

Representante externo

Voluntário

Alessandro Abreu

Representante externo

Voluntário

June Alisson Westarb

Representante externo

Voluntário

Jaime de Paula

Representante externo

Voluntário

A diretoria do Instituto Pe. Vilson Groh é o órgão responsável pela implementação das
deliberações do conselho de presidente. É composta pelo seguinte quadro:
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Nome

Formação

Vínculo
CarCc Carga Horária

Vilson Groh

Educador

Voluntário 100 horas/mês

Léo Mauro Xavier Filho

Advogado/Administrador

Voluntário 40 horas/mês

Mário Augusto Capella Tavares

Advogado/ Administrador

Voluntário 40 horas/mês

Walter Silva Koerich

Administrador

Voluntário 40 horas/mês

Luciêne M. C. D. Braun

Pedagoga

Voluntária

Nilson José Goedert

Contador

Voluntário 20 horas/mês

Guido Ademar Dellagnello

Engenheiro

Voluntário 20 horas/mês

Júlio Cesar da Rocha de Castro

Administrador

Voluntário 20 horas/mês

20 horas/mês

Execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios

Para execução dos serviços contamos com o seguinte quadro de colaboradores:
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Cargo/ função

Formação

Karla Marilda Martins

Tecnóloga em processos CLT
gerenciais e especialista em
Estratégias de Marketing

200horas/mês

Luiz Fernando N. Schefer Administrador e mestre em CLT
administração pública

200 horas/mês

Priscila P. P. Souza

CarCa

Vínculo

Carga Horária

Engenheira, mestre em Contrato
Engenharia e especialista assessoria
em Gestão Empresarial

de 20 horas/semana

Valdirene Soares Machado Pedagoga,
mestre
em Contrato
pedagogia e doutoranda em assessoria
pedagogia.

de 20 horas/semana

Daniel Napoleão

de 10 horas/semana

Advogado

Contrato
assessoria

Kátia Regina Madeira

Assistente social e mestre Voluntária
em serviço social.

10 horas/mês

José Sudá Pires

Administrador

Voluntário

20 horas/mês

Voluntário

20 horas/mês

Mauro Amaral Caldeira de
Andrada
Professor Universitário

b) Atividade de Assessoramento para acesso de usuários em Pré-Vestibular
comunitário, inserção em universidades e escolas técnicas visando o
fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários,
formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de
assistência social.
Trata-se do assessoramento técnico e administrativo viabilizando a participação das
organizações da rede IVG e demais organizações da sociedade civil no processo de
encaminhamento, seleção e acompanhamento no sentido de proporcionar o acesso e
permanência dos usuários atendidos nas organizações em um curso pré-vestibular gratuito
para jovens de comunidades empobrecidas da Grande Florianópolis, executado por de um
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grupo de professores voluntários, possibilitando a inserção escolar nos distintos níveis
para adolescentes e jovens que por vários motivos encontram-se fora da escola. Esta
condição, associada às inúmeras situações de vulnerabilidade social em que se encontram
as pessoas moradoras das comunidades empobrecidas, acaba por colaborar com maior
exposição ao narcotráfico e à criminalidade. Esta atividade colabora com o
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças, dos adolescentes e dos
jovens, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. O
desenvolvimento desta atividade complementa o trabalho social com família, prevenindo
a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e
comunitária, oportuniza o acesso às informações sobre direitos e sobre participação
cidadã, estimulando o desenvolvimento do seu protagonismo, auxilia no resgate do senso
de responsabilidade e contribui com a elevação da escolaridade, com vistas a melhorar a
inserção laboral. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos
direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de
alternativas emancipatórias para o enfrentamento das violações de direitos. Possibilitou a
formação político-cidadã, desenvolvendo, resgatando e fortalecendo o protagonismo
através da reflexão crítica permanente como condição de crescimento pessoal e
construção da autonomia, para o convívio social.
O Pré-Vestibular da Cidadania da REDE IVG é um curso gratuito realizado nas
dependências do Colégio SEBCOC executado por um grupo de 26 professores
voluntários. Teve como objetivo atender jovens moradores das comunidades
empobrecidas da região da grande Florianópolis que não possuem condições financeiras
de custear os estudos preparatórios para prestar a prova de Vestibular. Foram atendidos
121 jovens e 57 foram aprovados nos vestibulares das universidades.
Com o objetivo de possibilitar o acompanhamento dos jovens que não conseguem
ingressar na Universidade, o IVG, através de parceria com instituições de ensino técnico
e superior ou por meio da doação de pessoas físicas e jurídicas, tem a oportunidade de
oferecer aos jovens remanescentes do Pré-Vestibular, a seus colaboradores e
beneficiários, bolsas de estudo parciais e/ou integrais, contribuindo para a inserção,
reinserção, acesso e permanência do jovem no sistema educacional. Também é realizado
acompanhamento e apoio financeiro a jovens que ingressam na Universidade, porém,
possuem alguma dificuldade complementar, tais como: alimentação, transporte, materiais
para a manutenção das atividades na universidade. Foi disponibilizado apoio para 51
jovens no ano de 2018, possibilitando a atuação em grupo com foco no fortalecimento de
vínculos e desenvolvimento de atitudes e habilidades para a inserção no mundo do
trabalho com monitoramento durante este processo.
Esse acompanhamento é realizado em encontros mensais, quando os estudantes têm a
oportunidade de expressar suas dificuldades, experiências, reflexões, e também interagir
de modo a desenvolver a solidariedade e ajuda mútua pela realização de um almoço ou
café coletivo em que cada um colabora trazendo um prato.
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Compreende-se que esses encontros possibilitam a criação de vínculo e de identidade
desses estudantes como bolsistas do IVG, como também podem auxiliar na perseverança
nos estudos, à medida que o estudante se sente acompanhado, apoiado.
Os encontros mensais são coordenados pelo IVG, em conjunto com representantes dos
estudantes. Essa coordenação se reúne previamente para preparar os encontros, definindo
as tarefas a serem realizadas pelas partes, bem como discutir as temáticas e definir
assessores.
A atividade de Assessoramento ao Pré-Vestibular comunitário e a inserção em
universidades teve os seguintes custos para o Instituto Padre Vilson Groh:
Custos e Despesas

Descrição

Valor (R$)

Despesas com pessoal

Gastos com 1 estagiário.

4.880,00

Custos dos Projetos

Despesas com alimentação; formações e 6.018,38
eventos; material pedagógico (apostilas) e
transporte do Pré-Vestibular;

Trabalho Voluntário

Equipe de professores e apoio.

Assessoria
Pedagógica

Contratação de 01 Assessora pedagógica para 29.195,33
acompanhamento das atividades.

26.560,00

Foi disponibilizada ajuda de custo, durante 12 meses, para 51 jovens cursarem faculdade
nos cursos abaixo discriminados, totalizando o montante de R$ 222.579,41, nos seguintes
cursos:

Curso

Nº Alunos

Administração

2

Administração Pública

1

Ciências Contábeis

2
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Design de Moda

1

Direito

8

Educação Física

3

Engenharia Civil

1

Engenharia de Controle e Automação

1

Fisioterapia

2

Jornalismo

1

Medicina

2

Medicina Veterinária

1

Música

1

Odontologia

2

Pedagogia

8

Publicidade e Propaganda

1

- Despesas de Trabalho Voluntário: Referente ao reconhecimento pelo valor justo da
prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro no valor de R$
26.560,00, sendo:
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Nome

Vínculo

Carga Horária Mensal

Alan Costa Ghedini

Voluntário

4 horas

Bruno Zimmermann Schmitt

Voluntário

4 horas

Caio de Oliveira Mendonça

Voluntário

4 horas

Cândice Maria Boff

Voluntário

4 horas

Carlos Eduardo Ferreira

Voluntário

4 horas

Dalton Lopes Reis Junior

Voluntário

4 horas

Danilo Oliveira do Nascimento de Andrade

Voluntário

4 horas

Denis Dalzotto

Voluntário

4 horas

Eduardo Augusto Fritzke

Voluntário

4 horas

Felipe Gallina Sobis

Voluntário

4 horas

Gilberto Antonio Brizimelo

Voluntário

4 horas

Odair Groh

Voluntário

4 horas

Laidequer Táboas Silva

Voluntário

4 horas

Leonardo Neves Meireles

Voluntário

4 horas

Luciano Gorgen Portz

Voluntário

4 horas

Luis Henrique Barbosa da Silva

Voluntário

4 horas

Manuel S. Rebollo Couto

Voluntário

4 horas

Marlon Norberto Sechini Cordeiro

Voluntário

4 horas

Maycon José Gamba

Voluntário

4 horas

Nazareno Correa

Voluntário

4 horas

Pedro Augusto Gamba

Voluntário

4 horas
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Ramon Diedrich

Voluntário

4 horas

Raquel Darelli Michelon

Voluntário

4 horas

Welly Chiazen Chang

Voluntário

4 horas

Willian Volpado

Voluntário

4 horas

Regina Brasil

Voluntário

4 horas

c) Atividade de Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro ao
Centro de Voluntariado:
Assessoria para a criação, organização e manutenção do Centro de Voluntariado. Esta
atividade inclui a organização da equipe de coordenação, realização de encontros de
planejamento e ainda a formação de voluntários para atendimento das comunidades de
periferia.
O Centro de Voluntariado tem o objetivo de fortalecer a participação, autonomia e
protagonismo do movimento e dos usuários; identificar as potencialidades, mobilizar e
organizar o movimento e suas lideranças localmente, por meio de sua articulação com a
política de assistência social e demais políticas públicas; subsidiar a intervenção nas
instâncias e espaços de participação democrática (Resolução CNAS Nº 27/2011).
Foram realizados os seguintes gastos:
Custos e Despesas

Descrição

Valor (R$)

Despesas com pessoal

Gastos com 1 estagiário.

R$ 4.441,20

Ocupação

Realização de despesa com reparos no prédio R$ 129,00
em que estão instaladas as atividades.

Custos dos Projetos

Despesas com alimentação; formações e R$ 347,04
eventos;

Utilidade e Serviços

Despesas com telefone.

R$ 345,00
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- Despesas de Trabalho Voluntário: Referente ao reconhecimento pelo valor justo da
prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro no valor de R$
38.400,00, sendo:
Nome

Vínculo

Mauro Caldeira de Andrada – Coordenação
Geral

Voluntário

Soreny Cerino Baffa

Voluntário

Rejane Salgado

Voluntário

Jaime Muller

Voluntário

Eloisa Helena Teixeira Fortkamp

Voluntário

Cristina Maria Lacerda Prazeres

Voluntário

OUTRAS INFORMAÇÕES
Todos os serviços e atividades realizadas pelo IVG são gratuitas para os seus usuários,
sendo vedada cobrança de qualquer espécie conforme previsão estatutárias. As
gratuidades concedidas pela entidade no exercício, através dos seus serviços, totalizaram
um montante de R$ 1.118.979,92.
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de
conformidade com seu estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e
Investimentos Patrimoniais.
As receitas no ano de 2018 totalizaram o valor de R$ 1.194.797,84 e as despesas o valor
de R$ 1.343.471,05. O resultado do exercício foi um déficit de R$ 148.673,21.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal do Instituto Padre Vilson Groh, Sr. Nilson José Goedert,
Sr. Julio Cesar da Rocha de Castro e Sr. Guido Dellagnelo, no desempenho de suas
atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial, Demonstração do
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Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstrações da Mutação do Patrimônio
Líquido e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018, recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos
os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que as referidas demonstrações
financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade e que
devem ser aprovadas pela Assembleia Geral.

APROVAÇÃO DE CONTAS ASSEMBLEIA GERAL
Conforme edital de convocação publicado no diário oficial de Santa Catarina, aos vinte e
sete dias do mês de março de 2018, às 8h30, em primeira convocação, e 9h00 em segunda
convocação, na Rua Prefeito Tolentino de Carvalho, 01, Estreito, Florianópolis,
reuniram-se com o objetivo de realizar a APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVO AO EXERCÍCIO FISCAL DO ANO
DE 2018. As demonstrações foram aprovadas por unanimidade.

