
 

 

 
 
 

     FUNDAÇÃO IRMÃO JOSÉ OTÃO - FIJO 

     Balanço Patrimonial em 31 de dezembro   

(Valores expressos em reais ) 

     ATIVO 

  
      

  
2019 

 
2018 

     CIRCULANTE 
    

Caixa e Bancos 
 

          
300.911,73  

 

          
484.035,83  

Aplicações Financeiras - Nota 4 
 

       
2.057.094,02  

 

       
1.210.432,13  

Recebiveis de Clientes e outros recebíveis - Nota 5 
 

          
189.227,25  

 

          
481.699,94  

Adiantamento de Férias 
 

               
8.292,70  

 

               
9.977,92  

Despesas Antecipadas  
 

             
10.158,16  

 

             
10.331,70  

  

       
2.565.683,86  

 

       
2.196.477,52  

     NÃO CIRCULANTE 
    REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

    Tributos a Recuperar 
 

                            -    
 

                            -    

Aplicações Financeiras - Banco Santos 
 

               
1.426,11  

 

               
1.426,11  

  

               
1.426,11    

               
1.426,11  

     
Imobilizado - Nota 6 

 

          
166.006,93  

 

          
164.965,79  

    Intangível - Nota 7 
 

               
6.352,18  

 

             
13.152,22  

  

          
172.359,11  

 

          
178.118,01  

  
  

 
  

TOTAL DO ATIVO 
 

       
2.739.469,08  

 

       
2.376.021,64  

     As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

     

      
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Balanço Patrimonial em 31 de dezembro   

(Valores expressos em reais) 

     PASSIVO 

  
      

  
2019 

 
2018 

     CIRCULANTE 
    

Fornecedores 
 

             
49.202,73  

 

             
15.621,39  

Obrigações sociais e trabalhistas -  
 

             
38.668,49  

 

             
38.811,69  

Provisão para férias e encargos sociais 
 

          
115.262,67  

 

          
132.733,25  

Bolsas de estágios a repassar - Nota 8 
 

          
381.685,42  

 

          
362.955,62  

Serviços de terceiros 
 

             
27.010,71  

 

               
7.614,96  

Projetos e convênios 
 

          
128.208,29  

 

          
410.773,61  

  

          
740.038,31  

 

          
968.510,52  

     PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Nota 9 
    

Patrimônio social 
 

       
1.407.511,12  

 

       
1.238.080,19  

Superávit/déficit do período 
 

          
591.919,65  

 

          
169.430,93  

  

       
1.999.430,77  

 

       
1.407.511,12  

     

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

       
2.739.469,08  

 

       
2.376.021,64  

     As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

      
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstração do Resultado do Período em 31 de dezembro  

(Valores expressos em reais) 

     

  
2019 

 
2018 

     RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAIS E DE SERVIÇOS 
 

       2.086.252,71  
 

       2.027.784,27  

     Custos das atividades sociais e de serviços 
 

     (1.620.000,13)        (1.539.655,21) 

     SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO 
 

          466.252,58  
 

          488.129,06  

     RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 
 

          125.667,07  
 

         (318.698,13) 

Despesas administrativas 
 

         (315.111,22) 
 

         (372.470,87) 

Receitas financeiras 
 

             79.132,59  
 

             70.190,48  

Despesas financeiras 
 

           (22.575,36) 
 

           (23.190,77) 

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas  
 

          384.221,06  
 

               6.773,03  

     SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO 
 

          591.919,65  
 

          169.430,93  

     As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

     

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  

 exercícios findos em 31 de dezembro   

(Valores expressos em reais) 

       
 Descrição    Patrimônio 

Social  
  Superávit/Déficit 

Acumulado  
  Patrimônio 

Líquido  
   

       
 Saldos em 31 de dezembro de 2017  

 

        
1.687.321,25  

 

               
(449.241,06) 

 

          
1.238.080,19  

       
 Transferência para patrimônio Social  

 

         
(449.241,06) 

 
                449.241,06  

 
                              -    

        Déficit do exercício  
 

                            -    
 

                169.430,93  
 

             169.430,93  

       
 Saldos em 31 de dezembro de 2018  

 

        
1.238.080,19  

 
                169.430,93  

 

          
1.407.511,12  

       
 Transferência para patrimônio Social  

 
           169.430,93  

 

               
(169.430,93) 

 
                              -    

        Superávit do Exercício  
 

                            -    
 

                591.919,65  
 

             591.919,65  

       
 Saldos em 31 de dezembro de 2019  

 

        
1.407.511,12  

 
                591.919,65  

 

          
1.999.430,77  

       As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro  

(Valores expressos em reais) 

     Método Indireto         

  
2019 

 
2018 

     FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
    Superávit/Déficit do período  
 

          591.919,65  
 

          169.430,93  

Ajustes por: 
        Depreciações e Amortizações  
 

             35.791,15  
 

             40.776,83  

    Valor residual baixa de imobilizado 
 

               3.127,84  
 

               1.851,44  

Superávit/Déficit do período ajustado 
 

          630.838,64  
 

          212.059,20  

     Variação em ativos e passivos 
    (Aumento) redução em contas a receber 

 
          292.472,69  

 
         (150.853,14) 

(Aumento) redução em outros ativos 
 

               1.858,76  
 

             (5.460,21) 

Aumento (redução) em bolsas de estágio a repassar 
 

             18.729,80  
 

             92.787,30  

Aumento (redução) em projetos e convênios 
 
         (282.565,32) 

 
          224.134,69  

Aumento (redução) em outros passivos 
 

             35.363,31  
 

             15.932,29  

Caixa proveniente das operações 
 

             65.859,24  
 

          176.540,93  

     Caixa líquido proveniente das variações ativas e passivas 
 

          696.697,88  
 

          388.600,13  

     Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
    Aquisição de ativo Imobilizado 

 
           (33.160,09) 

 
             (1.867,00) 

Aquisição de ativo Intangível 
 

                            -    
 

                            -    

Caixa líquido das atividades de investimentos 
 

           (33.160,09) 
 

             (1.867,00) 

     Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa 
 

          663.537,79  
 

          386.733,13  

     Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 
 

       1.694.467,96  
 

       1.307.734,83  

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 
 

       2.358.005,75  
 

       1.694.467,96  

     Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa 
 

          663.537,79  
 

          386.733,13  

     As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

Notas explicativas às demonstrações financeiras  

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 

Valores expressos em reais 

 

1. Atividades 

 

a) Estrutura institucional  

 

A Fundação Irmão José Otão - FIJO, nos termos de seu estatuto, constitui-se em pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Não distribui resultados sob qualquer forma; 

não remunera seus administradores; aplica suas rendas na realização de suas finalidades 

estatutárias; assim sendo, goza de imunidade tributária, federal, estadual e municipal.  

 

b) Fontes de recursos 

 

Para o cumprimento de suas finalidades, a FIJO utiliza-se de recursos que são obtidos, 

principalmente, através de: 

 

 Prestação de serviços na oferta e no gerenciamento de estágios para alunos de 

graduação, pós graduação e ensino médio da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul – PUCRS e de outras instituições de Ensino Superior conveniadas com a 

FIJO; 

 



 

 

 

 

 

 Prestação de serviços de capacitação por meio de cursos de extensão e in company; 

 

 Prestação de serviços de gerenciamento de projetos na área de educação, envolvendo 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras 

 

As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as diretrizes contábeis 

definidas pela legislação societária brasileira e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, 

notadamente a ITG 2002 – R1 - Entidade sem Finalidade de Lucros através da Resolução do CFC 

1409/12. 

 

 

3. Principais Diretrizes Contábeis 

 

a) Apuração do resultado do superávit/déficit – a entidade adota o regime de competência 

para o registro de suas receitas, custos e despesas.  

 

b) Ativo circulante e não circulante - são apresentados pelos valores de realização, incluindo, 

quando for o caso, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Ativos de 

realização duvidosa possuem provisão considerada suficiente para cobrir eventuais perdas 

sobre os valores a receber. 

 

c) Ativo imobilizado - registrado pelo custo de aquisição atualizado monetariamente 

até 31 de dezembro de 1995, considera a depreciação do imobilizado, calculada pelo 

método linear, de acordo com as taxas indicadas na Nota 6. As taxas seguem a definição de 

vida útil (conforme previsto no item 27 k da ITG 2002 – R1 

 



 

 

 

 

d) Passivo circulante - demonstrado por valores conhecidos e provisionamentos, incluindo os 

encargos e variações monetárias incorridas. 

 

e) Estimativas Contábeis – as estimativas contábeis foram efetuadas baseadas em 

julgamento por parte da administração da entidade e estão refletidas nos registros 

contábeis. 

 
 

4. Caixa e equivalentes de caixa 

 2019  2018 

Circulante    

    

. Caixa 2.465,52  3.055,42 

. Bancos conta movimento 298.446,21  480.980,41 

. Aplicações financeiras 2.057.094,02  1.210.432,13 

    

   Total  1.694.467,96  1.694.467,96 

    

Não Circulante    

. FIF Banco Santos S.A. 36.468,16   36.468,16  

. Provisão para perdas (35.042,05)  (35.042,05) 

    

 1.426,11  1.426,11 

    

   Total  2.359,431,86  1.695.894,07 

 

 



 

 

 

 

Os recursos monetários disponíveis são mantidos em aplicações junto a instituições 

financeiras, visando à manutenção do poder aquisitivo desses recursos temporariamente não 

utilizados. As aplicações financeiras são remuneradas por taxas de juros de mercado. 

 

5. Recebíveis de Clientes e Outros Recebíveis 

 

São valores a receber de usuários da FIJO pela prestação de serviços de gerenciamento de 

estágios, cursos de extensão e in company e  ainda, por convênios e contratos. 

As provisões para riscos de créditos foram constituídas segundo análises individualizadas, 

considerando os prazos de vencimento, histórico das perdas, experiência da Administração, 

existência de garantias reais, renegociação dos créditos e devedores. A administração 

considera que as mesmas foram calculadas em montantes suficientes para cobrir eventuais 

riscos sobre os valores a receber. 

 

6. Imobilizado 

    

 Taxas      2019  2018 

 

Anuais de 

Depreciação  

Custo 

Corrigido  

Depreciação 

Acumulada  

 

Saldo  

 

Saldo 

          

Móveis e utensílios 10%  90.935,83  (84.450,19)  6.485,64  15.263,75 

Equipamentos de 

informática 20%  119.261,90  (89.008,63)  30.253,27  10.299,69 

Máquinas e equipamentos 10%     68.102,86  (56.551,19)  11.551,67  11.075,72 

Benfeitorias em propriedade 

de terceiros 5%  212.204,23  (94.487,88)  117.716,35  128.326,63  

   490.504,82  (324.497,89)  166.006,93  164.965,79 

 



 

 

 

 

7. Intangível  

 

 Taxas      2019  2018 

 

Anuais de 

Depreciação  

Custo 

Corrigido  

Depreciação 

Acumulada  

 

Saldo  

 

Saldo 

          

Programa de Informática 20%  139.255,53  (132.903,35)  6.352,18  13.152,22 

          

          

8. Bolsas de Estágio a Repassar 

 

Apresenta os valores recebidos, relativos a bolsas de estágio para os beneficiários contratados 

por empresas por intermédio da FIJO. 

 

9. Patrimônio Líquido 

 

O patrimônio social da FIJO é constituído por dotações iniciais dos instituidores e legados e dos 

bens e valores decorrentes das atividades ou de rendas patrimoniais. O patrimônio da FIJO 

somente poderá ser utilizado na sua manutenção e na consecução das suas finalidades. Os 

resultados dos períodos apurados ao final de cada ano foram incorporados ao patrimônio 

social. Considerando a natureza da FIJO, não foram distribuídos lucros, bonificações ou 

vantagens aos integrantes dos órgãos administrativos, mantenedores ou associados, sob 

qualquer forma. Os Ingressos de receitas estão de acordo com a previsão estatutária. 

 


