
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES - CNPJ: 49.572.688/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL - FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (valores expressos em reais)

ATIVO Nota 2022 2021
 CIRCULANTE
  Caixa e Equivalentes de Caixa
   Caixa e Equivalentes de caixa s/ Restrição 4  124.742  688.281
   Caixa e Equivalentes de caixa c/ Restrição 4              -    281.636
   124.742  969.916
  Realizável
   Convênios a Receber  5 1.001.469 948.971
   Contas a Receber  6 30.062 21.605
   Impostos a Recuperar  7 324 324
   Despesas Antecipadas  8       13.810       13.016
  1.045.664 983.916
 TOTAL CIRCULANTE   1.170.406  1.953.832
 NÃO CIRCULANTE
   Investimentos 21 7.086 1.970
   Imobilizado - Bens Móveis - Recurso Próprio
   Bens móveis - Recurso Próprio 9 2.919.599 2.710.778
   (-) Depreciação Bens Móveis - Recurso Próprio 9 -1.586.630 -1.376.645
  1.332.969 1.334.133
   Imobilizado - Bens Móveis - Subvenção
   Bens móveis - Sbvenção 9 904.771 904.771
   (-) Depreciação Bens Móveis - Subvenção 9 -119.150 -26.416
  785.620 878.355
   Imobilizado - Bens Imóveis
   Imóveis + Benfeitoria 9 2.846.833 2.846.833
   (-) Depreciação Imóveis + Benfeitoria 9 -1.128.797 -1.012.644
   Terrenos 9        15.667       15.667
  1.733.703 1.849.856
   Total do Imobilizado 9 3.852.292 4.062.343
 TOTAL NÃO CIRCULANTE  3.859.378 4.064.313
TOTAL ATIVO  5.029.783 6.018.145
PASSIVO Nota 2022 2021
 CIRCULANTE
  Fornecedores  10 866.654 641.649
  Obrigações Trabalhistas  11 1.344.759 1.212.155
  Obrigações Fiscais e Sociais   12 261.882 135.752
  Empréstimo e Financiamento a Pagar 22 268.231 101.780
  Outras Obrigações 13 21.942 28.383
  Convênios a Realizar 14 163 163
  Acordos a Pagar  7.000 -
  Subvenção a Realizar 23                 -    281.636
  2.770.631 2.401.518
 TOTAL CIRCULANTE  2.770.631 2.401.518
 NÃO CIRCULANTE
  Empréstimo e Financiamento a Pagar 22 1.195.475 515.888
  Receita Diferida      785.620     876.565
  1.981.095 1.392.453
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE  1.981.095 1.392.453
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  Patrimonio Social  2.224.175 2.626.774
  Déficit (Superávit) do Exercício  -1.946.118   -402.599
 15 278.057 2.224.175
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.029.783 6.018.145

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIO 
 Nota 2022 2021
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS    
  RECEITAS SEM RESTRIÇÃO   
  Receita Convênio SMA/Incentivo nº 029/2020 17 845.998 845.998
  Receita Convênio SMA/AUD. nº 029/2020 17 656.401 656.401
  Receita Convênio SMA/CERIII nº 029/2020 17 2.400.000 2.400.000
  Receita Convênio SMA/AIH nº 029/2020 17 1.544.947 1.545.368
  Receita Convênio SMA/UCP nº 013/2021 17 1.768.043 1.346.278
  Receita Convênio SMA/DLC nº 57/2019 17 - 12.200
  Receita Convênio SMA/DLC nº 07/2021 17 - 5.900
  Receita Subvenção Faec 17 1.300.964 1.004.796
  Receita Reabilitação Pós Covid 17        20.671                  -
  8.537.024 7.816.941
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS   
  Custo Com Pessoal  (7.259.122) (6.415.310)
  Custo Auditiva  (556.392) (542.711)
  Custo CERIII  (3.330.029) (2.534.506)
  Custo UCP  (1.821.407) (734.253)
  Custo com Serviços de Terceiros  (83.043) (69.232)
  Custo com Material e Medicamentos  (1.851.322) (1.618.102)
  Custo com Manutenção        (132.197)        (93.030)
  (15.033.512) (12.007.144)
Resultado Bruto    (6.496.488)   (4.190.203)
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS   
  Despesas Administrativas e Gerais  (1.253.861) (1.382.746)
  Despesas Com Depreciação  (460.873) (366.914)
  Financeiras Líquidas                                              (190.555) (93.499)
  Despesas com Impostos e Taxas  (51.259) (40.977)
  Receita Subvenção Nota Fiscal Paulista 17 518.892 511.211
  Receita Doação Telemarketing 18 3.663.085 3.605.874
  Despesas com Nota Fiscal Paulista  (104.120) (88.010)
  Despesas com Telemarketing  (1.728.941) (1.617.886)
  Outras Receitas 18 79.628 76.138
  Receita Auxílios Benefícios Loas 18 814.476 747.481
  Receita com Campanhas e Doações 18 498.762 442.068
  Receita com Alienação de bens 18 15.000 -
  Receita Subvenção Federal 18 92.734 26.416
  Receita Subvenção Estadual 24 379.084 
  Isenção da Cota Patronal 16 2.278.317 1.968.449
  4.550.370 3.787.604
DÉFICIT (SUPERAVIT) DO EXERCÍCIO  (1.946.118) (402.599)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Método Indireto  2022 2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:
(A) Resultado Líquido Ajustado
Superavit (Déficit) do Exercício  -1.946.118 -402.599
Depreciação  460.873 366.914
(=) Resultado Ajustado  -1.485.245 -35.685
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante
Convênios a Receber  -52.498 -371.359
Contas a Receber  -8.456 3.604
Impostos a Recuperar  - 26
Despesas Antecipadas  -794 -851
Acordos a Pagar  7.000 -
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante  -54.748 -368.580
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante
Fornecedores  225.005 171.133
Obrigações Trabalhistas  132.604 180.974
Obrigações Sociais e Fiscais  126.131 18.272
Outras Obrigações  -6.442 9.354
Subvenção a realizar  -281.636 281.636
Receita Diferida  -90.944 876.565
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante 104.718 1.537.935
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)  -1.435.275 1.133.669
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Investimentos  -5.116 24.673
Aquisição do Imobilizado  -250.821 -1.377.689
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  -255.937 -1.353.016
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:
Empréstimos e Financiamentos a Pagar  846.038 438.355
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  846.038 438.355
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)   -845.174 219.008
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  969.916 750.909
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO   124.742 969.916

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Patrimônio Superávit/ Total do
 Social Déficit do Patrimônio
  Período Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.204.926 421.848  2.626.774
Transferência de Superávit/Déficit de Recursos sem Restrição 421.848 -421.848 -
Déficit do Período  -402.599 -402.599
Saldo em 31 de dezembro de 2021 2.626.774 -402.599 2.224.175
Transferências de Sperávit/déficit de Recursos sem restrição -402.599  402.599  -
Déficit do Periodo  -1.946.118 -1.946.118
Saldo em 31 de dezembro de 2022 2.626.774 -1.946.118 278.057

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS EM 31/12/2022
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates. CNPJ 49.572.688/0001-73 fundada em 
23/10/1977 declarada de utilidade pública federal. municipal. estadual. certificada como OS 
Organização Social em 09/04/2014. é uma entidade civil. sem fins lucrativos com sede na Rua 
Wandenkolk 2.606 Araçatuba-SP. com personalidade jurídica própria inscrita no Registro Públi-
co da Comarca de Araçatuba-SP sob nº 94684 de 05/11/2015 tem por finalidade a prestação de 
serviços na área de Assistência Social – SAÚDE. atendimentos Médicos Hospitalar e Ambula-
torial de Média e Alta Complexidade. promovendo. em âmbito municipal. medidas que visem 
amparar e cuidar do excepcional com deficiência múltipla e/ou grau profundo. de ambos os 
sexos. sem distinção de raça. cor. nacionalidade. credo político e religioso.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emana-
das da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09. que deram 
início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras 
internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasi-
leiras de contabilidade. elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade. que aprovou a ITG 
2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabili-

dade para Pequenas e Médias Empresas e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos 
exercícios de 2022 e 2021.
Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administra-
ção da Entidade em 10 de março de 2023.
3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
A elaboração das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e 
também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das 
políticas contábeis. não havendo. todavia. áreas ou situações de maior complexidade que 
requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações 
contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência.
Os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais e projetos sociais. 
de conformidade com seu Estatuto Social. demonstrados pelas suas Despesas e Investimen-
tos Patrimoniais.
a) Caixa e Equivalentes de Caixa 
Compreendem dinheiro em caixa. depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo 
que estão registradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data 
do balanço. 
b) Convênios a Receber
Representam os valores provenientes de direitos a receber. pela contraprestação de serviços 
ao Sistema Único de Saúde – SUS.
c) Imobilizado
 Registrado ao custo de aquisição. deduzido dos encargos de depreciação calculada com base 
nas taxas permitidas pela legislação pertinente.
Passivo Circulante
É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos. quando aplicável. dos cor-
respondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.
d) Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são obrigações referentes a aquisições de bens. materiais. 
medicamentos. e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. e são classi-
ficadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no curso normal dos negócios. 
por até 12 meses.
e) Obrigações Trabalhistas
Refere-se a salários e encargos trabalhistas a serem pagos em janeiro de 2023.
f) Obrigações Fiscais e Sociais a Pagar
Representam valores a recolher referente a. INSS. IRRF e PIS/COFINS. retidos de funcionários e 
fornecedores. e valores a pagar referente ao FGTS. que deverão ser pagos em janeiro de 2023.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

5. CONVÊNIOS A RECEBER 

 6. CONTAS A RECEBER

7. IMPOSTOS A RECUPERAR    

8. DESPESAS ANTECIPADAS

9. IMOBILIZADO
Os saldos dos bens do Ativo Imobilizado estão demonstrados pelo valor do custo de aquisição. 
deduzidas as depreciações acumuladas. somados as novas aquisições e investimentos. 

10. FORNECEDORES
Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram ven-
cidos.
11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS A PAGAR

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

14. CONVÊNIOS A REALIZAR
Fica registrada nessas contas. a diferença entre os valores a receber. referentes a subvenções. 
e contratos de gestão e as despesas já realizadas pela Entidade.
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Representa o Patrimônio inicial da Entidade. acrescido dos Superávits ou reduzido dos Déficits 
apurados anualmente. desde a data de sua constituição. A Entidade. por ser entidade sem fins 
lucrativos. não distribui lucros. sendo que. na eventual apuração de Superávits. o resultado 
será totalmente revertido para as suas atividades institucionais.
16. BENEFICIOS OBTIDOS – ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal. a entidade é imune dos impostos sobre 
patrimônio e renda. Além disso. é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 
195 da Constituição Federal e em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 187. DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 2021.
Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros. estão demonstrados a se-
guir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício 
de 2022. como se devidos fossem:

17. REPASSE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES S/ RESTRIÇÃO

18. RECEITA DE AUXÍLIOS BENEFÍCIOS. DOAÇÕES E OUTRAS

19. ATENDIMENTO SUS
A Entidade em atendimento ao inciso II do artigo 9º da LEI COMPLEMENTAR Nº 187. DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2021. apresentou em 2022 percentuais de atendimentos decorrentes de convê-
nio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde) superior a 60% do total de sua capacidade 
instalada. conforme demonstrado a seguir:

20. SEGUROS
A entidade possui a contratação de seguros de vida. predial e de veículos. de forma que se 
estimem em bases técnicas adequadas para cobrir a ocorrência de eventuais sinistros.
21. CONSÓRCIO
Aquisição em janeiro de 2022 de duas cotas de participação em grupo de consórcio com dura-
ção de 60 meses. contratos com a empresa Sperta Administradora de Consórcio Nacional Ltda. 
Contrato 291713 – Moto Honda CG 160 Fan no valor total de R$ 15.900.00 
Contrato 291714 – Moto Honda CG 160 Fan no valor total de R$ 15.900.00 
22. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Foram adquiridos empréstimos conforme demonstrados abaixo:
Em 18 de junho de 2021 um empréstimo com o Banco Caixa Econômico Federal através do 
contrato nº 24.3504.610.0000004-90.
Em 30 de junho de 2022 um empréstimo com o Banco Bradesco através do contrato nº 
15.716.839.

23. SUBVENÇÃO A REALIZAR 
Em 23 de julho de 2021. através do Ministério da Saúde. foi disponibilizado o valor de R$ 
1.175.324.00 (Um milhão. cento e setenta e cinco mil. trezentos e vinte e quatro reais). com o 
objetivo de aquisição de equipamento e material permanente para o CERIII.
O recurso é destinado para compra de equipamentos. os quais serão de extrema importância 
para manutenção e preservação dos atendimentos. Sendo assim. a vinda do recurso irá im-
pactar na qualidade e quantidade da oferta de serviço. resultando em maior resolutividade 
do público alvo.
O saldo da subvenção a realizar de 2021 foi devolvido ao Ministério da Saúde em dezembro de 
2022. pois não foi adquirido nenhum bem dentro do período.

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES - CNPJ: 49.572.688/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL - FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (valores expressos em reais)

ATIVO Nota 2022 2021
 CIRCULANTE
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   Caixa e Equivalentes de caixa s/ Restrição 4  124.742  688.281
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   Bens móveis - Recurso Próprio 9 2.919.599 2.710.778
   (-) Depreciação Bens Móveis - Recurso Próprio 9 -1.586.630 -1.376.645
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PASSIVO Nota 2022 2021
 CIRCULANTE
  Fornecedores  10 866.654 641.649
  Obrigações Trabalhistas  11 1.344.759 1.212.155
  Obrigações Fiscais e Sociais   12 261.882 135.752
  Empréstimo e Financiamento a Pagar 22 268.231 101.780
  Outras Obrigações 13 21.942 28.383
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  2.770.631 2.401.518
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  Empréstimo e Financiamento a Pagar 22 1.195.475 515.888
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  1.981.095 1.392.453
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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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  Déficit (Superávit) do Exercício  -1.946.118   -402.599
 15 278.057 2.224.175
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.029.783 6.018.145
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  Custo com Manutenção        (132.197)      (132.197)        (93.030)       (93.030)
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Resultado Bruto    (6.496.488)  (6.496.488)   (4.190.203)  (4.190.203)
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS   
  Despesas Administrativas e Gerais  (1.253.861) (1.382.746)
  Despesas Com Depreciação  (460.873) (366.914)
  Financeiras Líquidas                                              (190.555) (93.499)
  Despesas com Impostos e Taxas  (51.259) (40.977)
  Receita Subvenção Nota Fiscal Paulista 17 518.892 511.211
  Receita Doação Telemarketing 18 3.663.085 3.605.874
  Despesas com Nota Fiscal Paulista  (104.120) (88.010)
  Despesas com Telemarketing  (1.728.941) (1.617.886)
  Outras Receitas 18 79.628 76.138
  Receita Auxílios Benefícios Loas 18 814.476 747.481
  Receita com Campanhas e Doações 18 498.762 442.068
  Receita com Alienação de bens 18 15.000 -
  Receita Subvenção Federal 18 92.734 26.416
  Receita Subvenção Estadual 24 379.084 
  Isenção da Cota Patronal 16 2.278.317 1.968.449
  4.550.370 3.787.604
DÉFICIT (SUPERAVIT) DO EXERCÍCIO  (1.946.118) (402.599)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Método Indireto  2022 2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:
(A) Resultado Líquido Ajustado
Superavit (Déficit) do Exercício  -1.946.118 -402.599
Depreciação  460.873 366.914
(=) Resultado Ajustado  -1.485.245 -35.685
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante
Convênios a Receber  -52.498 -371.359
Contas a Receber  -8.456 3.604
Impostos a Recuperar  - 26
Despesas Antecipadas  -794 -851
Acordos a Pagar  7.000 -
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante  -54.748 -368.580
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante
Fornecedores  225.005 171.133
Obrigações Trabalhistas  132.604 180.974
Obrigações Sociais e Fiscais  126.131 18.272
Outras Obrigações  -6.442 9.354
Subvenção a realizar  -281.636 281.636
Receita Diferida  -90.944 876.565
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante 104.718 1.537.935
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)  -1.435.275 1.133.669
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Investimentos  -5.116 24.673
Aquisição do Imobilizado  -250.821 -1.377.689
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  -255.937 -1.353.016
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:
Empréstimos e Financiamentos a Pagar  846.038 438.355
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  846.038 438.355
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)   -845.174 219.008
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  969.916 750.909
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO   124.742 969.916

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Patrimônio Superávit/ Total do
 Social Déficit do Patrimônio
  Período Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.204.926 421.848  2.626.774
Transferência de Superávit/Déficit de Recursos sem Restrição 421.848 -421.848 -
Déficit do Período  -402.599 -402.599
Saldo em 31 de dezembro de 2021 2.626.774 -402.599 2.224.175
Transferências de Sperávit/déficit de Recursos sem restrição -402.599  402.599  -
Déficit do Periodo  -1.946.118 -1.946.118
Saldo em 31 de dezembro de 2022 2.626.774 -1.946.118 278.057

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS EM 31/12/2022
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates. CNPJ 49.572.688/0001-73 fundada em 
23/10/1977 declarada de utilidade pública federal. municipal. estadual. certificada como OS 
Organização Social em 09/04/2014. é uma entidade civil. sem fins lucrativos com sede na Rua 
Wandenkolk 2.606 Araçatuba-SP. com personalidade jurídica própria inscrita no Registro Públi-
co da Comarca de Araçatuba-SP sob nº 94684 de 05/11/2015 tem por finalidade a prestação de 
serviços na área de Assistência Social – SAÚDE. atendimentos Médicos Hospitalar e Ambula-
torial de Média e Alta Complexidade. promovendo. em âmbito municipal. medidas que visem 
amparar e cuidar do excepcional com deficiência múltipla e/ou grau profundo. de ambos os 
sexos. sem distinção de raça. cor. nacionalidade. credo político e religioso.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emana-
das da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09. que deram 
início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras 
internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasi-
leiras de contabilidade. elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade. que aprovou a ITG 
2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabili-

dade para Pequenas e Médias Empresas e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos 
exercícios de 2022 e 2021.
Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administra-
ção da Entidade em 10 de março de 2023.
3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
A elaboração das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e 
também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das 
políticas contábeis. não havendo. todavia. áreas ou situações de maior complexidade que 
requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações 
contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência.
Os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais e projetos sociais. 
de conformidade com seu Estatuto Social. demonstrados pelas suas Despesas e Investimen-
tos Patrimoniais.
a) Caixa e Equivalentes de Caixa 
Compreendem dinheiro em caixa. depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo 
que estão registradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data 
do balanço. 
b) Convênios a Receber
Representam os valores provenientes de direitos a receber. pela contraprestação de serviços 
ao Sistema Único de Saúde – SUS.
c) Imobilizado
 Registrado ao custo de aquisição. deduzido dos encargos de depreciação calculada com base 
nas taxas permitidas pela legislação pertinente.
Passivo Circulante
É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos. quando aplicável. dos cor-
respondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.
d) Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são obrigações referentes a aquisições de bens. materiais. 
medicamentos. e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. e são classi-
ficadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no curso normal dos negócios. 
por até 12 meses.
e) Obrigações Trabalhistas
Refere-se a salários e encargos trabalhistas a serem pagos em janeiro de 2023.
f) Obrigações Fiscais e Sociais a Pagar
Representam valores a recolher referente a. INSS. IRRF e PIS/COFINS. retidos de funcionários e 
fornecedores. e valores a pagar referente ao FGTS. que deverão ser pagos em janeiro de 2023.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

5. CONVÊNIOS A RECEBER 

 6. CONTAS A RECEBER

7. IMPOSTOS A RECUPERAR    

8. DESPESAS ANTECIPADAS

9. IMOBILIZADO
Os saldos dos bens do Ativo Imobilizado estão demonstrados pelo valor do custo de aquisição. 
deduzidas as depreciações acumuladas. somados as novas aquisições e investimentos. 

10. FORNECEDORES
Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram ven-
cidos.
11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS A PAGAR

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

14. CONVÊNIOS A REALIZAR
Fica registrada nessas contas. a diferença entre os valores a receber. referentes a subvenções. 
e contratos de gestão e as despesas já realizadas pela Entidade.
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Representa o Patrimônio inicial da Entidade. acrescido dos Superávits ou reduzido dos Déficits 
apurados anualmente. desde a data de sua constituição. A Entidade. por ser entidade sem fins 
lucrativos. não distribui lucros. sendo que. na eventual apuração de Superávits. o resultado 
será totalmente revertido para as suas atividades institucionais.
16. BENEFICIOS OBTIDOS – ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal. a entidade é imune dos impostos sobre 
patrimônio e renda. Além disso. é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 
195 da Constituição Federal e em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 187. DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 2021.
Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros. estão demonstrados a se-
guir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício 
de 2022. como se devidos fossem:

17. REPASSE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES S/ RESTRIÇÃO

18. RECEITA DE AUXÍLIOS BENEFÍCIOS. DOAÇÕES E OUTRAS

19. ATENDIMENTO SUS
A Entidade em atendimento ao inciso II do artigo 9º da LEI COMPLEMENTAR Nº 187. DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2021. apresentou em 2022 percentuais de atendimentos decorrentes de convê-
nio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde) superior a 60% do total de sua capacidade 
instalada. conforme demonstrado a seguir:

20. SEGUROS
A entidade possui a contratação de seguros de vida. predial e de veículos. de forma que se 
estimem em bases técnicas adequadas para cobrir a ocorrência de eventuais sinistros.
21. CONSÓRCIO
Aquisição em janeiro de 2022 de duas cotas de participação em grupo de consórcio com dura-
ção de 60 meses. contratos com a empresa Sperta Administradora de Consórcio Nacional Ltda. 
Contrato 291713 – Moto Honda CG 160 Fan no valor total de R$ 15.900.00 
Contrato 291714 – Moto Honda CG 160 Fan no valor total de R$ 15.900.00 
22. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Foram adquiridos empréstimos conforme demonstrados abaixo:
Em 18 de junho de 2021 um empréstimo com o Banco Caixa Econômico Federal através do 
contrato nº 24.3504.610.0000004-90.
Em 30 de junho de 2022 um empréstimo com o Banco Bradesco através do contrato nº 
15.716.839.

23. SUBVENÇÃO A REALIZAR 
Em 23 de julho de 2021. através do Ministério da Saúde. foi disponibilizado o valor de R$ 
1.175.324.00 (Um milhão. cento e setenta e cinco mil. trezentos e vinte e quatro reais). com o 
objetivo de aquisição de equipamento e material permanente para o CERIII.
O recurso é destinado para compra de equipamentos. os quais serão de extrema importância 
para manutenção e preservação dos atendimentos. Sendo assim. a vinda do recurso irá im-
pactar na qualidade e quantidade da oferta de serviço. resultando em maior resolutividade 
do público alvo.
O saldo da subvenção a realizar de 2021 foi devolvido ao Ministério da Saúde em dezembro de 
2022. pois não foi adquirido nenhum bem dentro do período.
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24. RECEITA DE SUBVENÇÃO ESTADUAL

25. OUTRAS INFORMAÇÕES
Os registros contábeis. fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades compe-
tentes durante os prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação especifica aplicável.

 Vanilda Maria Barboza Antônia Reis Pedroso Nunes Natalia Carvalho Valadares
 Presidente Tesoureira Contadora – CRC 1SP301360/O-1

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores da
Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates 
Araçatuba - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA 
PRATES que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022. e as respectivas 
demonstrações do resultado. das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data. bem como as correspondentes notas explicativas. incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião. as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente. 
em todos os aspectos relevantes. a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DE AMPA-
RO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES em 31 de dezembro de 2022. o desempenho de suas ope-
rações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data. de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades. em conformidade com tais normas. estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem 

o relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis. nossa responsabilidade é a de 
ler o relatório da administração e. ao fazê-lo. considerar se esse relatório está. de forma re-
levante. inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou. de outra forma. aparenta estar distorcido de forma relevante. Se. com base 
no trabalho realizado. concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá-
beis livres de distorção relevante. independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis. a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade continuar operando. divulgando. quando aplicável. os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou 
cessar suas operações. ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis. tomadas 
em conjunto. estão livres de distorção relevante. independentemente se causada por fraude 
ou erro. e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança. mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando. individualmente ou em conjunto. possam influenciar. dentro de uma 
perspectiva razoável. as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis. inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos. bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro. já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos. conluio. falsificação. omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias. mas não com o objetivo de ex-

pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso. pela administração. da base contábil de continui-
dade operacional e. com base nas evidências de auditoria obtidas. se existe uma incerteza 
significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião. se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia. eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral. a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis. 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito. entre outros aspectos. do 
alcance planejado. da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria. inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com 
as exigências éticas relevantes. incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comu-
nicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravel-
mente nossa independência. incluindo. quando aplicável. as respectivas salvaguardas.

Araçatuba. 14 de março de 2023. 

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 2SP 017174/0-6

Elizeu de Azevedo – Sócio Diretor
Contador CRC 1SP 076962/0-9

PARECER CONSELHO FISCAL
Aos 28 dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três. reuniram-se as 09:30 horas na sede 
da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates. os Membros do Conselho Fiscal da 
Entidade. onde deliberaram a seguinte ordem do dia; 1) Balanço Patrimonial e demais Contas 
do Exercício de 2022 da Empresa Matriz e Filial. a) os Membros do Conselho Fiscal abaixo iden-
tificado. no uso de suas atribuições de acordo com o Estatuto Social. após análise e exames. 
aprovam sem reserva a Apuração dos Resultados e o Balanço Patrimonial findo em 31 de de-
zembro de 2022 da ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES. pois as referidas 
peças demonstram a real posição financeira e patrimonial da Entidade e merecem a aprova-
ção dos Senhores Conselheiros e Associados. Eu Dimas Tadeu de Melo. secretariei a presente 
ATA. que após lida e aprovada. segue devidamente assinada pelos presentes.
 Dimas Tadeu de Melo José Américo do Nascimento Priscila Aparecida Vilela Cazelato
 CPF 802.961.908-10 CPF 244.892.478-34 CPF: 044.776.298-26
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24. RECEITA DE SUBVENÇÃO ESTADUAL

25. OUTRAS INFORMAÇÕES
Os registros contábeis. fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades compe-
tentes durante os prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação especifica aplicável.

 Vanilda Maria Barboza Antônia Reis Pedroso Nunes Natalia Carvalho Valadares
 Presidente Tesoureira Contadora – CRC 1SP301360/O-1

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores da
Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates 
Araçatuba - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA 
PRATES que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022. e as respectivas 
demonstrações do resultado. das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data. bem como as correspondentes notas explicativas. incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião. as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente. 
em todos os aspectos relevantes. a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DE AMPA-
RO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES em 31 de dezembro de 2022. o desempenho de suas ope-
rações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data. de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades. em conformidade com tais normas. estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem 

o relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis. nossa responsabilidade é a de 
ler o relatório da administração e. ao fazê-lo. considerar se esse relatório está. de forma re-
levante. inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou. de outra forma. aparenta estar distorcido de forma relevante. Se. com base 
no trabalho realizado. concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá-
beis livres de distorção relevante. independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis. a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade continuar operando. divulgando. quando aplicável. os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou 
cessar suas operações. ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis. tomadas 
em conjunto. estão livres de distorção relevante. independentemente se causada por fraude 
ou erro. e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança. mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando. individualmente ou em conjunto. possam influenciar. dentro de uma 
perspectiva razoável. as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis. inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos. bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro. já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos. conluio. falsificação. omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias. mas não com o objetivo de ex-

pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso. pela administração. da base contábil de continui-
dade operacional e. com base nas evidências de auditoria obtidas. se existe uma incerteza 
significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião. se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia. eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral. a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis. 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito. entre outros aspectos. do 
alcance planejado. da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria. inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com 
as exigências éticas relevantes. incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comu-
nicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravel-
mente nossa independência. incluindo. quando aplicável. as respectivas salvaguardas.

Araçatuba. 14 de março de 2023. 

AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 2SP 017174/0-6

Elizeu de Azevedo – Sócio Diretor
Contador CRC 1SP 076962/0-9

PARECER CONSELHO FISCAL
Aos 28 dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três. reuniram-se as 09:30 horas na sede 
da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates. os Membros do Conselho Fiscal da 
Entidade. onde deliberaram a seguinte ordem do dia; 1) Balanço Patrimonial e demais Contas 
do Exercício de 2022 da Empresa Matriz e Filial. a) os Membros do Conselho Fiscal abaixo iden-
tificado. no uso de suas atribuições de acordo com o Estatuto Social. após análise e exames. 
aprovam sem reserva a Apuração dos Resultados e o Balanço Patrimonial findo em 31 de de-
zembro de 2022 da ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES. pois as referidas 
peças demonstram a real posição financeira e patrimonial da Entidade e merecem a aprova-
ção dos Senhores Conselheiros e Associados. Eu Dimas Tadeu de Melo. secretariei a presente 
ATA. que após lida e aprovada. segue devidamente assinada pelos presentes.
 Dimas Tadeu de Melo José Américo do Nascimento Priscila Aparecida Vilela Cazelato
 CPF 802.961.908-10 CPF 244.892.478-34 CPF: 044.776.298-26


