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NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017 E 2.018 

 
 

1 - OPERAÇÕES 

Reconhecimento de utilidade pública 

A Corporação Musical União Operária é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter 
cultural, sem fins lucrativos, tendo como objetivo principal organizar e manter uma escola de 
música instrumental, proporcionar audições recreativas e instrutivas aos associados e suas 
famílias e à cidade de Piracicaba e região. Utilidade Pública Municipal Lei 1132/62 e 
renovação pelo Decreto nº 14303/2011.  

2 – EVENTOS REALIZADOS EM 2018 

Participações, em quatro dias da Festa do Divino, na abertura do Desfile de 7 de Setembro, 
apresentação na Festa da Imaculada Conceição, eventos que fazem parte do calendário oficial 
da cidade, outros eventos conforme determinação da Prefeitura, ensaios semanais de 
qualificação dos músicos na sede social. Participação em evento do Hospital Ilumina,   
participação, em três dias,  na Turma do Papei Noel em conjunto com a ACIPI, que saiu pelas 
ruas da cidade tocando músicas de Natal.  Para 2018 estão programados outros ensaios em 
praças públicas para divulgação da banda e apreciação da comunidade. Conta com 45 
músicos, muitos jovens vindos do Projeto Guri, que aprendem a tocar todos os estilos de 
música. São ministradas gratuitamente aulas teóricas e aulas práticas com instrumento de 
sopro, como clarinete, trombone e trompete. 

 
3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade – NBC instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e do CPC – 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, bem como especificamente a ITG 2002, aprovada 
pela Resolução CFC 1409, de 21 de setembro de 2012, às Entidades sem finalidade de lucros 
e demais disposições complementares.  
 

A Administração da Entidade optou por não elaborar documento que quantificasse valores de 
recuperabilidade de seus ativos (impairment), conforme Pronunciamento do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC 01, bem como a apuração do valor atribuído dos bens do 
Ativo Imobilizado (Deemed Cost), conforme Pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.  

 

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
a) Apuração do Resultado: As receitas e as despesas são apropriadas pelo regime de 
competência de exercícios. A documentação contábil é composta por todos os documentos, 
livros, papéis, registros e outras peças que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A 
entidade mantém em boa ordem a documentação contábil. As receitas de Subvenções são 
reconhecidas de acordo com o CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamental.   
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b) Investimentos: Refere-se a ações da TELEFONICA, adquiridas em décadas passadas, 
quando da compra de linha telefônica quando ainda eram controladas pela empresa de 
telefonia TELESP.   
 
c) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A Entidade não efetuou o 
cálculo da depreciação de bens do imobilizado, que deve ser calculada pelo método linear, à 
taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens, bem como não efetuou 
sua contabilização. 
 
d) Demais ativos e passivos: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridos até a data do balanço. 

 

5 – DISPONIBILIDADES 

As posições das disponibilidades, em 31 de dezembro, estão assim representadas: 

 
2.018 

R$ 
 2.017 

R$ 

Caixa           557,53            2.827,69           
Bancos – Caixa Ec. Federal             30,61              16,85 
Bancos – Caixa Ec. Federal – Subv. 1.352,32            273,18 

Total: 1.940,46        3.117,73 

 
  

 
 

6 - ATIVO IMOBILIZADO 

 
2.018 

R$ 
 2.017 

R$ 

Edifícios 170.000,00  170.000,00 
Móveis e Utensílios 7.599,00  7.599,00 
Veículos 15.000,00  15.000,00 
Instrumentos Musicais 34.546,73  34.546,73 

Soma 227.145,73  227.145,73 
(-) Depreciação Acumulada (0,00)  (0,00) 

(=) Imobilizado líquido 227.145,73  227.145,73 
 

 

7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido de 
superávits, subvenções e doações para investimento, e diminuído dos déficits ocorridos. No 
exercício de 2018, a Entidade apresentou Deficit de R$ 5.302,2, que, após aprovação do 
balanço, será incorporado ao Patrimônio Social da Entidade. 
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.   

8 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS 

A entidade recebeu subvenções do Poder Público, conforme abaixo relacionadas, para fazer 
face à manutenção e programação de obras sociais e filantrópicas, sob sua responsabilidade, 
sendo totalmente aplicadas nas mesmas. 

 2.018 
R$ 

 2.017 
R$ 

Prefeitura Municipal de Piracicaba 

Subvenção não utilizada 
        92.630,00 

          
        100.000,00 

                  

        92.630,00        100.000,00 

A Prefeitura do Munícipio de Piracicaba não depositou em dezembro de 2018, a última parcela 
da subvenção no valor de R$ 7.370,00. A Diretoria da entidade, resolveu fazer a transferência  
da conta corrente particular para a conta corrente Subvenção da Caixa Econômica Federal o 
valor de R$ 4.400,00 e foi feito um empréstimo de R$ 4.125,00 de pessoa física para cobrir as 
despesas de Ajuda de Custos aos músicos. Em janeiro de 2019, essas contas serão 
regularizadas. 

 

9 – DOAÇÕES RECEBIDAS 

a) No ano de 2018, a entidade recebeu em doação em dinheiro o montante de R$ 17.500,00 
(R$ 3.870,00 em 2017 ) de pessoas físicas e jurídicas. 

 

10 – COBERTURA DE SEGUROS 

A Administração da Entidade não efetua contratações de seguros para a cobertura de seguros 
dos veículos e imóveis, considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros.   
 

 

11 – As receitas são reconhecidas através de doações de pessoas físicas e jurídicas e da 
Subvenção da Prefeitura do Município de Piracicaba. Os valores da Subvenção são mantidos 
em conta corrente bancária específica na Caixa Econômica Federal. As despesas são 
apuradas através de notas fiscais e documentos, todos de conformidade com a legislação 
vigente. 

 

12 – As atividades desenvolvidas pela Entidade são de natureza não onerosa, portanto 
concede gratuidade total. 

 

13 – Isenção da Imunidade de Recolhimento da Cofins: O valor relativo à isenção, como se 
devido fosse, gozada no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 3.303,90 
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14 – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O    
LUCRO 

Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção dos 
pagamentos dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 167 a 
174, do regulamento de imposto de renda aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26/03/99 e 
artigo 195 da Constituição Federal. 
 
15 – LEI ROUANET 
 
A Entidade recebeu a aprovação da Lei Rouanet, através do número Pronac 153497, cujo 
projeto visa a reestruturação em termos de recursos humanos, novos instrumentos, qualidade 
técnica e reforma da sala de ensaios, buscando aproximação maior com a comunidade 
 

 

 
Reconhecemos a exatidão das contas acima, representadas pelo Balanço Patrimonial, 
Demonstração de Resultados, Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações dos 
Fluxos de Caixa, encerrado em 31 de Dezembro de 2018. 
 
 
 
 
OSWALDO ANTONIO NOVELLO    ISAIAS BEIRA                                           MÁRIO ZANCHETA SOBRINHO 
Administrador Presidente              1º Administrador Tesoureiro                   TC CRC 1SP070763/0-8 
                     CPF 867.407.098-15 
 
 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Corporação Musical União Operária, tendo 
examinado os livros e documentos, bem como o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, 
Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxos de Caixa do ano de 2018, declaram ter encontrado tudo em 
perfeita ordem e são favoráveis à sua aprovação. 

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2018 
 
 
 
 
Rebeca Cardena Balarin                          Aline Siqueira Malosso                             Anderson Roberto de Barros 
 
 
 
 
Deise Arlete Vitti Mosna            Maria Angélica Antedomenico                    
 
 
 
                                                           

 
 

 


