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Terça-feira, 7 de maio de 2019

JORNAL DE ITATIBA-Diário
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
I - CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01
O INSTITUTO PHALA é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de duração por
tempo indeterminado, Qualificada como Organização da Sociedade Civil de interesse Público – OSCIP (Lei 9.790/99), com sede na Avenida 29 de Abril, Bairro Bela Vista, no município de Itatiba, no
estado de São Paulo, com inscrição no CNPJ/MF sob nº 03.677.800/0001-30.
A Entidade tem por finalidade:
a. Promover a assistência social às pessoas portadoras de deficiência auditiva;
b. Defender os direitos, interesses, reivindicações e anseios das pessoas surdas, junto a qualquer órgão público ou entidade privada;
c. Estabelecer relações com outras entidades congêneres ou não;
d. Atuar nos casos de preterições ou nos tratamentos discriminatórios prejudiciais aos legítimos
interesses das pessoas surdas;
e. Promover gestões conciliatórias nas questões que possam gerar discórdia entre associados
ou grupos de associados, com a finalidade de manter a harmonia na família associada em benefício
do INSTITUTO PHALA e dos superiores interesses da entidade;
f. Instalar e manter a sede social em Itatiba, bem como criar a casa de apoio que acolha e assista
as pessoas surdas nas suas necessidades, proporcionando-lhes reintegração familiar e social;
g. Sugerir e promover eventos que alerte a sociedade a respeito da deficiência auditiva;
h. Apoiar as pessoas surdas quanto aos aspectos médicos, sociais, terapêuticos, jurídicos, materiais e afetivos;
i. Desenvolver atividades educacionais que visem a mudança de comportamento e a minimização de discriminação;
j. Promover o intercâmbio e colaborar com entidades congêneres ou de atividades correlatas no
país e no exterior;
k. Promover gratuitamente a integração ao mercado de trabalho de pessoas portadoras de deficiência auditiva;
l. Promover a educação, através de conferências, congressos, cursos livres e/ou profissionalizantes, ou quaisquer outros tipos de reuniões que visem apoio e desenvolvimento cultural.
NOTA 02
ÁREA DE ATUAÇÃO – A Entidade atua na área de Assistência Social conforme previsto no artigo 3º
da lei Nº 8.742 de 07/12/93 – LOAS. Seus serviços estão tipificados de acordo com a Resolução nº
109 de 11/11/09 do CNAS, enquadrados como serviços de proteção social especial de média complexidade e aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Itatiba.
II – PROJETOS REALIZADOS COM RECURSOS RESTRITOS
NOTA 03
a. PROJETO PHALA EM FAMILIA
Objetivo: Contribuir para melhorar as relações interpessoais da família, sensibilizando sobre a sua
importância no desenvolvimento e da autonomia do filho surdo.
a. Apoio à família que se encontra desorganizado emocionalmente devido ao diagnóstico de
surdez do filho;
b. Orientar as famílias quanto aos benefícios sócio assistenciais aos quais os surdos têm direito
e do seu papel protetivo junto ao filho;
c. Fortalecer a família para que possa possibilitar o desenvolvimento pleno dos surdos no que se
refere às suas potencialidades linguísticas, intelectuais, sociais, afetivas, emocionais e culturais, assegurando-lhe possibilidades de integração à sociedade.
Público Alvo: Famílias dos usuários com perdas auditivas inscritas no projeto, que são encaminhadas pela Secretaria de Saúde, Educação do Município e procura espontânea. No total, 43 famílias de
crianças, adolescentes e adultos foram atendidas neste projeto.
Atividades Realizadas: No grupo de família foi proposto um espaço de escuta, onde os participantes
puderam expor suas dificuldades enfrentadas no cotidiano com o filho surdo. Aproveitamos esses
momentos para acolher essas angustias e orientá-los sobre a importância de conhecer e se apropriar
da cultura do surdo, ter o conhecimento dos direitos que garante a sua acessibilidade e sensibilizá-los
da importância da autonomia para que tornem cidadãos ativos e participantes da sua vida em sociedade. Foram trabalhados os seguintes temas:
- Dinâmica “Que família é essa?” - Construir sua identidade e a partir um movimento de respeito e
solidariedade que permitirá um grau mais elevado de compreensão e partilha.
- “Relações afetivas/ pais e filhos” – Filme: Era uma vez uma família - Discutir a importância do afeto
nas relações com o filho.
- Abuso sexual: “como prevenir” - Sensibilizar os responsáveis em relação ao abuso sexual, que
acontece tão próxima da família e passa despercebido.
- Adolescência e depressão - Entender o que é a depressão e quais os sinais de quando inicia na vida
do adolescente.
Os atendimentos para orientação Psicológica proporcionaram aos beneficiários um espaço para expor suas angustias e emoções. As orientações em sua maioria foram relacionados a busca de objetivos, construção do projeto de vida e aumento de autoestima. No ano de 2018 aumentou a procura por
orientação a familiar e usuários adultos como um recurso para melhorar a comunicação na dinâmica
familiar.
Resultado: 90% dos responsáveis tiveram compreensão de si e de seus filhos surdos, transmitindo
segurança, acreditando em suas potencialidades; 80% das famílias estão promovendo a independência, autonomia e fortalecimento da identidade surda e a efetivação dos seus direitos; 95% obtiveram
conhecimento e informações acerca da surdez, direitos e deveres dos surdos; 90% dos responsáveis
de surdos não oralizados aderiram ás aulas de Libras, melhorando a comunicação com o filho.
b. PROJETO APRENDIZ
Objetivo: Proporcionar ao aluno surdo uma educação de qualidade criando um ambiente apropriado
às formas singulares de seu processamento cognitivo e linguístico através da mediação de intérpretes
de Libras e da capacitação e formação dos educadores da rede.
Público Alvo: Crianças ambos os sexos com perda auditiva matriculadas na rede regular de ensino
municipal na Educação infantil, Fundamental I e II.
Atividades Realizadas: O projeto visa o desenvolvimento global da criança e adolescente surdo e
uma melhor qualidade de vida aos mesmos, o Instituto Phala há alguns anos desenvolve o Projeto
Aprendiz, em parceria com a Secretaria de Educação de Itatiba, oferecendo acompanhamento e orientação pedagógica às escolas, bem como garantindo o intérprete de Libras aos alunos surdos matriculados nas escolas municipais.
As atividades desenvolvidas contemplam as aulas de apoio em contra turno com professor bilíngue e/
ou instrutor surdo (em grupo ou individuais) na sede da Instituição, orientação pedagógica e formação
aos intérpretes de Libras e assessoria continuada ao CAEPI - Centro de Atenção Educacional Psicossocial Inclusiva e às coordenações/ direções das escolas em que os alunos surdos estão matriculados.
Resultado: 80% apresentaram melhora no desempenho escolar; 70% de aumento no interesse por
leitura, acrescentando assim o repertório em Libras e Português; 85% tem autonomia em sala de aula,
apresentando independência nas atividades; 65% de melhora na compreensão textual; 80% de melhoras nas notas; 80% de melhora na prática da escrita, pelo reconhecimento de letras, contagem da
quantidade de objetos.
c. PROJETO MORUNGABA
Objetivo: Atender as necessidades linguísticas de surdos matriculadas na rede municipal de ensino.
Público Alvo: Crianças ambos os sexos com perda auditiva matriculadas na rede regular de ensino
municipal na Educação infantil, Fundamental I e II, sendo atendido 1 aluno surdo.
Resultado: O aluno está a dois anos sendo acompanhado por Interprete em sala de aula, não tinha
língua para se comunicar, nem Libras e nem português, fazia uso de gestos domésticos. Diante da
dificuldade de comunicação o aluno era agressivo com os colegas e professor não seguia regras, pois
não as entendia, hoje adquiriu a Libras e consegue se comunicar, apresenta tranquilidade ao se relacionar com os colegas de classe, interage nas atividades e brincadeiras, melhorou seu desempenho
escolar e participa do reforço pedagógico na sede da instituição, onde tem ampliado seu repertório em
Libras e Português.
d. PROJETO QUEM OUVE BEM APRENDE MELHOR (CMDCA)
Objetivo: Promover reabilitação bilíngue e interdisciplinar por meio do trabalho da fonoaudióloga e da
psicóloga.
a. Possibilitar o desenvolvimento das habilidades linguísticas, através da aquisição da Libras e o
desenvolvimento das habilidades auditivas residuais;
b. Promover a estimulação precoce, a fim de tentar suprir a privação sensorial auditiva existente.
c. Reabilitação bilíngue, desenvolvendo tanto o Português em sua modalidade oral e/ou escrita
e a Libras.
d. Trabalhar as habilidades emocionais para o seu desenvolvimento cognitivo, psicológico e
social favorecendo o processo de inclusão social.
Público Alvo: Pessoa com perdas auditivas inscritas no projeto, que são encaminhadas pela Secretaria de Saúde, Educação do Município e procura espontânea. O perfil dos atendidos tem idade 06
meses a mais de 60 anos, ambos os sexos com escolaridades desde a Educação Infantil a ensino
Médio, sendo 25 atendidos entre crianças, adolescentes e adultos.
Atividades Realizadas: Foram aplicadas atividades para Reabilitação fonoaudiológica aos usuários,
para o desenvolvimento da fala e linguagem, otimizando e aproveitamento o resíduo auditivo, desenvolvimento de leitura orofacial, e aquisição do português em sua modalidade oral e/ou escrita.
Houve orientações aos surdos e às suas famílias relacionadas ao manuseio e conservação
da prótese auditiva, a fim de reduzir o número de consertos de aparelhos auditivos. Foram levantadas
as capacidades e habilidades já apresentadas pelos jovens surdos atendidos e promovido o desenvolvimento de seu potencial. Nos atendimentos foram aplicados, treino articulatório para aquisição do
encontro consonantal, fonemas e habilidades de consciência fonológico; Compreensão textual, uso
do plural adequadamente e produção escrita; Aumento do vocabulário de Libras e construção de
frases; Habilidades de leitura e escrita; Discriminação auditiva e leitura Labial orofacial; Elaboração
do discurso oral, através de sequencias lógico-temporais.
Neste ano iniciamos a terapia fonoaudiológica com três crianças filhas de pais surdos, no
intuito de trabalhar a estimulação da oralidade e prevenindo dificuldades na fala na idade adulta.
Resultado: 85% houve melhoria nas habilidades comunicativas e no desempenho escolar; 70% teve
desenvolvimento na oralidade e leitura orofacial; 75% de diminuição das dificuldades encontradas na
aquisição da língua portuguesa escrita; 75% das famílias têm contribuído para o desenvolvimento
psíquico, social, emocional, cognitivo e afetivo das crianças surdas atendidas.

III – PROJETOS REALIZADOS COM RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
NOTA 04
a. EVENTOS E PARCERIAS REALIZADOS PELA ENTIDADE
Objetivo: Ajudar no custeio dos projetos desenvolvidos durante o ano.
· Festa do Caqui realizada em Abril/2018
· Festa Colégio Next realizada em Junho/2018
· Evento “Circuito Solidário de Tênis” realizado em Abril, Maio e Junho/2018
· Festa de São Pedro realizada em Julho/2018
· Festa da empresa Bobst realizada em Agosto/2018
· Festa de San Gennaro realizada em Setembro/2018
· Evento beneficente Macarrão na Chapa realizado em 11/11/2018.
IV - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 05
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 foram
elaboradas de acordo com a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº
6.404/1976 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil,
características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC Nº 1374/11 (NBC TG), que trata
da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução
CFC nº 1376/11 (NBC TG 26 R3), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/2012 que aprovou a ITG 2002, para as
Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações
contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem
finalidade de Lucros.
V – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA ENTIDADE
NOTA 06
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, em acordo com as normas do CFC, estão descritas a seguir:
a. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as
mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e
que estão sujeitos ao insignificante risco de mudança de valor.
b. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA – As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data de fechamento do balanço. Os
valores aplicados em títulos de capitalização são considerados de liquidez imediata, pois podem ser
resgatados antes do período estabelecido pela instituição bancária, e seus rendimentos são contabilizados na data do resgate.
c. IMOBILIZADO – Os registros no imobilizado correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados á manutenção das atividades da Entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens, de acordo com a NBC TG 27 ( em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC
27 – Ativo Imobilizado). O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição reduzido da depreciação
calculada.
d. PASSIVO CIRCULANTE – Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos e contabilizados pelo regime de competência e os possíveis encargos ocorridos são contabilizados na data de pagamento.
e. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS – Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do fechamento do balanço.
f. RECURSOS LIVRES E DESPESAS DA ENTIDADE – A entidade recebe doações de pessoa
física e jurídica, promove eventos na cidade durante o ano e também promove cursos e palestras,
estas receitas geradas a entidade aplica no custeio para o desenvolvimento das atividades e atendimentos gratuitos fornecidos, são reconhecidas mensalmente respeitando o Regime de Competência
e aos princípios fundamentais de contabilidade.
g. RECEITAS RESTRITAS E DESPESAS DOS PROJETOS – As subvenções, parcerias e contribuições para custeio, quando recebidas, são contabilizadas em conta do passivo e quando utilizadas transferidas para a receita, sendo aplicadas às finalidades a que se destinam e conforme previsto
nos seus objetivos estatutários.
h. VOLUNTARIADO – Os valores foram contabilizados anualmente com base no salário mínimo
do Estado de São Paulo e tabelas de profissões regulamentadas vigente na data de fechamento do
balanço multiplicada pelas horas que os voluntários se dedicam a Entidade.
i. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – Os recursos da Entidade enquanto disponíveis são aplicados em instituição financeira, sendo o resultado daí advindo aplicado nos seus objetivos estatutários.
j. A DFC – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – foi elaborada em conformidade com a
Resolução CFC nº 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução/CFC nº 1.296/
10, que aprovou a NBC T 03 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. O Método na elaboração do
Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o Direto.

