
Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar do Estado de SP – Pró-PM 

 

 

 
Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 

Em Reais 

 

 
ATIVO Nota 2018  2017 

 Explicativa    

Circulante     

Caixa e equivalentes de caixa     

Caixa  2.627  179 

Bancos – sem restrição  2.507  156.197 

Aplicações financeiras – sem restrição 4 602.655  404.034 

Outros créditos  24.879  38.253 

Total do ativo circulante  632.668  598.663 

 
Não circulante 

    

Imobilizado 5 2.289.693  3.087.597 

Intangível 6 27  426 

Total do ativo não circulante  2.289.720  3.088.023 

  
 

  

TOTAL DO ATIVO  2.922.388  3.686.686 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar do Estado de SP – Pró-PM 

 

 
Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 

Em Reais 

 

 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2018  2017 

 Explicativa    

Circulante     

Fornecedores 7 145.693  169.916 

Impostos e contribuições a recolher  9.194  12.206 

Salários e férias a pagar  25.807  31.459 

Total  180.694  213.581 

 
Patrimônio líquido 

    

Patrimônio social  2.741.694  3.473.105 

Superávits acumulados  -  - 

Total  2.741.694  3.473.105 

  
 

  

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2.922.388  3.686.686 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar do Estado de SP – Pró-PM 

 

 
Demonstrações do Resultado 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 

Em Reais 

 

 
 Nota 2018  2017 

 Explicativa    

Receita Operacional bruta     

Recursos sem restrição:     

Contribuição associativa 11 3.661.567  3.126.476 

Doações 12 4.304  15.276 

Receitas financeiras líquidas  24.872  22.249 

Venda de ativo imobilizado  29.000  - 

Receita (despesa) líquida da revista Pró PM  -  - 

Trabalho voluntário 15 38.331  39.702 

Total  3.758.074  3.203.703 

 
Custos e Despesas operacionais 

    

Com Programas de saúde     

Sistema de saúde e apoio social 13 (3.562.436)  (3.149.287) 

Trabalho voluntário 15 (38.331)  (39.702) 

Resultado operacional  157.307  14.714 

 
Despesas operacionais 

 
14 

 
(888.718) 

  
(787.624) 

Superávit (déficit) do período  (731.411)  (772.910) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar do Estado de SP – Pró-PM 

 

 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 

Em Reais 

 
 
 

 Patrimônio 

Social 

 Superávit/   

 (Déficit)  Total 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 4.246.015  -  4.246.015 

 
Déficit do período 

 
- 

  
(772.910) 

  
(772.910) 

Transferência do superávit sem restrição (772.910) 
 

772.910 
 

- 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 3.473.105  -  3.473.105 

 
Déficit do período 

 
- 

  
(731.411) 

  
(731.411) 

Transferência do déficit sem restrição (731.411) 
 

731.411 
 

- 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 2.741.694  -  2.741.694 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar do Estado de SP – Pró-PM 

 

 
Demonstração do Fluxo de Caixa 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 

Em Reais 

 
 

ATIVIDADES OPERACIONAIS: 2018  2017 

Superávit (déficit) do período   (731.411)     (772.910)  

Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:   

Depreciação e amortização 
798.303  841.894 

 

Redução (aumento) do ativo 
   

Outros créditos 13.374  (16.537) 

 

Aumento (redução) do passivo 
   

Fornecedores (24.223)  59.409 

Impostos e contribuições a recolher (3.012)  2.162 

Salários e férias a pagar   (5.652)     2.872  

Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais   47.379     116.890  

 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: 
   

Aumento de Ativos Imobilizados e intangíveis   -     (157.563)  

Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos   -     (157.563)  

 

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes 
 

47.379 
  

(40.673) 

 

Caixa e equivalentes no Início do Período 
 

560.410 
  

601.083 

Caixa e equivalentes no Fim do Período 607.789  560.410 

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes   47.379     (40.673)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar do Estado de SP – Pró-PM 

 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 

Em Reais 

 
 

1. Objetivos Sociais 

 
A Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar do Estado de São Paulo – Pró-PM, 

fundada em 23 de novembro de 1999, é uma Instituição de direito privado, sem fins 

econômicos, e tem como finalidade, conforme o Estatuto, a execução de atividades 

beneficentes dirigidas à assistência social, psicológica, pessoal e material concernentes à 

saúde física e mental dos policiais militares, visando ao aperfeiçoamento dos serviços. 

Dentre seus objetivos, destaca-se a promoção ao Voluntariado, atualmente contando com 

trinta e oito voluntários que assistem os pacientes do Hospital da Polícia Militar, na capital 

do Estado de São Paulo. 

 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária 

brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC PME, e especificamente a ITG 2002 (R1), aplicável a 

Entidades Sem Finalidade de Lucros e demais disposições complementares. 

 
 

3. Principais Diretrizes Contábeis 

 
a) Moeda funcional e de apresentação 

 
As Demonstrações financeiras estão apresentadas em  reais, que é  a  moeda funcional 

da Entidade. 

 
b) Apuração das receitas e despesas 

 
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de 

exercícios. 

 
c) Estimativas contábeis 

 
Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para 

contabilizar certos ativos, passivos, e outras transações. As demonstrações incluem, 

portanto, estimativas referentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Os 

resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 



 

d) Instrumentos financeiros 

 
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a 

receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações. 

 
e) Ativos circulantes e não circulantes 

Disponibilidades – caixa e equivalentes de caixa 

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre 

movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação 

no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. 

 
Aplicações financeiras 

 
São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas 

dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 

 
Ativo imobilizado 

 
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 

manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de 

operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade. 

 
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, 

calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens. 

 
Ativo Intangível 

 
Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados 

à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com 

vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período 

estimado de benefício econômico. 

 
Redução ao valor recuperável 

 
Não houve indicações de perda de valor do ativo imobilizado, ativo intangível e estoques. 

Portanto, a Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de 

provisão. 

 
f) Passivos circulantes e não circulantes 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 

dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data 

do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são 

registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda 

e o risco de cada transação. 



 

Provisões 
 

As provisões são reconhecidas, quando a Associação possui uma obrigação legal ou 

constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso 

econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo 

como base as melhores estimativas do risco envolvido. 

 

 
4. Aplicações Financeiras – sem restrição 

 
 2018  2017 

Banco Santander - Fundo de Investimento 15.385 
 

82.676 

COOPMIL - Coop. de Economia de Crédito Mútuo 188.029  110.955 

COOPMIL - Poupança 14.733  77.673 

Banco do Brasil - Renda Fixa 384.508  132.730 

Total 602.655  404.034 

 

 
5. Imobilizado 

 
 

    2018    2017 

  
Taxa de 

Deprec. Anual 

 
Custo 

Corrigido 

  
Depreciação 

Acumulada 

  
Saldo 

Líquido 

  
Saldo 

Líquido 

 

Máquinas e equipamentos 
 

10% 3.834.488 
 

(2.511.048) 
 

1.323.440 
 

1.808.056 

Móveis e utensílios 10% 75.738  (67.437)  8.301  13.563 

Instalações 10% 151.909  (151.909)  -  - 

Veículos 20% -  -  -  - 

Aparelhos Instr. Cirúrgicos 10% 1.464.887  (1.133.590)  331.297  470.999 

Equipamentos médicos 10% 3.643.900  (3.042.554)  601.346  758.128 

Aparelhos telefônicos 10% 1.212  (1.212)  -  - 

Computadores e periféricos 20% 142.846  (117.537)  25.309  36.851 

Total  9.314.980  (7.025.287)  2.289.693  3.087.597 



 

Movimentação do Imobilizado 

  
2017 

     
2 

 
018 

  

  
Líquido 

  
Adições 

  
Baixas 

  
Depreciação 

  
Líquido 

 
Máquinas e equipamentos 1.808.056 

 
- 

 
- 

 
(484.616) 

 
1.323.440 

Móveis e utensílios 13.563  -  -  (5.262)  8.301 

Instalações -  -  -  -  - 

Veículos -  -  -  -  - 

Aparelhos Instr. Cirúrgicos 470.999  -  -  (139.702)  331.297 

Equipamentos médicos 758.128  -  -  (156.782)  601.346 

Aparelhos telefônicos -  -  -  -  - 

Computadores e periféricos 36.851  -  -  (11.542)  25.309 

Total 3.087.597  -  -  (797.904)  2.289.693 

 
Os bens registrados nas contas de equipamentos médicos, máquinas e equipamentos, do 

ativo imobilizado, são cedidos por empréstimo aos órgãos de apoio de saúde visando o 

aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Sistema de Saúde da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo. 

 
6. Intangível 

 
 

    2018    2017 

Descrição Taxa Custo  Amortização  Total  Total 

 Anual   Acumulada     

 

Direito de Uso Software 20% 
 

15.263 
  

(15.236) 
  

27 
  

426 

Total  15.263  (15.236)  27  426 

 

 
7. Fornecedores 

 
 2018  2017 

Fornecedores diversos 145.693 
 

169.916 

Total 145.693  169.916 

 
Referem-se a obrigações assumidas, porém não vencidas, de fornecedores a pagar de 

despesas correntes e gerais. 



 

8. Créditos Processuais 
 
 

 Saldo em 

31.12.2017 

R$ 

 Estorno 

de 

créditos 

 Créditos 

Utilizados em 

2018 

 Saldo em 

31.12.2018 

R$ 

 
RW Produtos Hospitalares 

 
3.000.000 

  
- 

  
- 

  
3.000.000 

Créditos Processuais - Máquinas 300.000  -  -  300.000 

Total 3.300.000  -  -  3.300.000 

 

A Richard Wolf – RW Brasil Importação Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda., 

no final de 2008 tomou conhecimento da Ação de Indenização por Perdas e Danos que a 

Pró-PM movia contra a empresa Zerk Aparelhos de Precisão Ltda., referente a aquisição de 

um artroscópio. O objeto da demanda foi a recuperação do montante pago àquela empresa e 

de todos os valores gastos na reposição do equipamento comprado desta que se mostrou 

inútil para o hospital. 

Sendo a Richard Wolf uma empresa de renome internacional e seu produto envolvido na 

ação x esta situação poderia denegrir a imagem da instituição, então resolveu propor um 

Acordo à Pró-PM, assumindo o polo ativo da demanda, a partir da homologação judicial do 

acordo. O acordo foi composto em duas etapas: 

1ª – A Richard Wolf cede um “kit” completo, equipamento de sua marca, descrito como 01 

(hum) Sistema de Vídeo Artroscopia, com valor comercial para venda de R$ 300.000,00 

(Trezentos mil Reais), incluindo toda a assistência técnica, manutenção, bem como todo 

treinamento necessário, e 

2ª – Um crédito de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), que será recebido através de 

descontos nas compras futuras de equipamentos hospitalares. Esse crédito está limitado a 

30% (trinta por cento) para cada aquisição de equipamentos (70% pagamento normal e 30% 

como crédito indenizatório). 

 
O valor total da indenização que a Associação conquistou foi de R$ 3.300.000,00 (três 

milhões e trezentos mil reais). Reposição do artroscópio no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) e um crédito de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), que será 

recebido através de descontos nas compras futuras de equipamentos hospitalares. 

Conclusão: Em 2018 não foi utilizado o referido crédito, por não haver investimentos neste 

período, portanto, PRÓ-PM permanece com o mesmo crédito indenizatório. 

 

9. Ativos e Passivos Contingentes 

 
a) Ativos Contingentes 

 
Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui garantias reais 

ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o 

ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por 

recebimento ou compensação com outro exigível. 



 

Não há processos judiciais ou administrativos que demandam valores a receber. 

 
b) Passivos Contingentes 

 
Não há processos trabalhistas, cíveis e tributários pendentes com estimativa de perda 

provável. 

 
Adicionalmente, a Associação PRÓ PM obteve as seguintes certidões negativas: 

 
✓ Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários da Prefeitura da Cidade de São 

Paulo; 

✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho; 

✓ Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo da 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; 

✓ Certificado de Regularidade do FGTS da Caixa Econômica Federal; 

✓ Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

do Ministério da Fazenda; 

✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) em situação ativa; 

 
Conforme essas certidões, não existiam contingências em andamento contra a Associação 

em 31 de dezembro de 2018. 

 

10. Patrimônio Social 

 
As receitas, decorrentes de contribuições recebidas pela Associação Beneficente Pró-Saúde 

Policial Militar do Estado de São Paulo – Pró-PM são empregadas integralmente conforme 

sua finalidade definida em Estatuto. 

 
Na eventual possibilidade de extinção ou desqualificação da Associação Beneficente Pró- 

Saúde Policial Militar do Estado de São Paulo – Pró-PM, os bens que lhe forem destinados 

em escritura pública, decorrentes de doação, legados e aquisições, livres e desembaraçados 

de ônus, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão 

incorporados ao patrimônio de outra organização social da mesma área de atuação. 



 

11. Contribuição Associativa 
 

 2018  2017 

Receita de contribuição associativa 3.661.567 
 

3.126.476 

Total 3.661.567  3.126.476 

 
Parcela significativa da receita da Associação é proveniente das contribuições associativas 

pagas mensalmente pelos integrantes da Polícia Militar. Em 31 de dezembro de 2018, a 

Associação possuía 53.527 associados (55.680 em 2017). 

 
Os valores mensais de contribuição estão apresentados a seguir: 

 
Descrição 2018 2017 

 R$ R$ 

Aluno Oficial, Cabo e Soldado 4,30 4,13 

Subtenente e Sargento 6,45 6,20 

Capitão, Tenente e Aspirante a Oficial 10,04 9,65 

Oficiais Superiores 14,32 13,78 

 

 
12. Doações 

 

 2018  2017 

Receita com doações 4.304 
 

15.276 

Total 4.304  15.276 

 
As receitas de doações são formadas, basicamente, por depósitos em conta do Banco do 

Brasil, aberta para esta finalidade. Os depósitos têm origens diversas, como associados que 

não desejam mais descontos em seus holerites, pessoas civis ou jurídicas, que após 

conhecerem a finalidade da Pró-PM tornam-se simpáticas à causa da associação e passam 

a contribuir financeiramente e ou materialmente. 



 

13. Sistema de Saúde e Apoio Social 

 
 2018  2017 

Centro de Apoio Social    

Serviços de terceiros – Psicólogos 260.987  280.512 
Cursos, palestras e seminários   -     -  
Total   260.987   280.512 

 

Centro Médico 
   

Serviços de terceiros – PJ 647.741  820.370 

Material clínico hospitalar -  31.005 

Manutenções e Reparos 400  23.733 

DIAMED – Diagnóstico Médico 101.696  117.811 

Cursos, Palestras e Seminários 3.840  7.680 

Liquor Laboratório 31.623  29.680 

Instituto Paulista – IPEPO 426.363  338.774 

Locação – Respiradores 12.540  22.425 

Difusion Saito   710.471     492.710  

Total   1.934.674   1.884.188 

 

Centro Odontológico 
   

Material odontológico 3.849  4.548 

Total   3.849     4.548  

Centro de reabilitação 
   

Cursos, palestras e seminários -  6.269 

Serviços prestados pessoa jurídica 130.099  128.838 

Material de Reabilitação 1.120  2.300 

Total   131.219   137.407 

 

Núcleo de Voluntários – HPM 
   

Floricultura 300  - 

Material hospitalar 4.520  21.178 

Material de uso e consumo   16.739     14.039  

Total   21.559   35.217 

 
Diretoria de comunicação social 

   

Propaganda e publicidade 2.541  2.420 

Serviços gráficos e postagem 15.730  33.786 

Serviços prestados - PJ 84.896  85.114 

Salários e ordenados 19.519  17.838 

Serv. Consignado folha - SPPREV 165.765  - 

Serv. Consignado folha - CIAF   264.774   - 

Total   553.225     139.158  

Depreciações e amortizações 
   

Depreciação – Saúde e apoio social 656.923  668.257 

Total   656.923   668.257 

 
 

 
 

Total   3.562.436   3.149.287 



 

14. Despesas Operacionais 

 
 2018  2017 

Obrigações com pessoal    

Salários e Ordenados 111.634  83.551 

Autônomo 5.557  - 

Rescisão 34.413  - 

Adicionais, Prêmio e gratificações 782  - 

Férias 20.910  15.745 

13º Salário 14.559  11.810 

Previdência social 39.783  27.859 

FGTS 11.462  8.517 

Vale transporte 16.698  18.759 

Vale Refeição 48.462  42.050 

Assistência médica 43.923  36.122 

Sodexho Pass do Brasil - CB   -     1.215  
Total   348.183   245.628 

 

Despesas administrativas 
   

Serviços terceirizados 47.530  45.113 

Ocupação 123.690  117.253 

Utilidades e serviços 52.117  55.320 

Despesas gerais 161.068  135.544 

Tributos e contribuições 14.749  15.129 

Depreciação e amortização   141.381     173.637  

Total   540.535   541.996 

 
 

 
 

Total   888.718     787.624  

 

 
15. Trabalho Voluntário 

 
Conforme Resolução 1.409 – ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade, no item 19, o 

trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se 

tivesse ocorrido o desembolso financeiro. De acordo com o Apêndice “A” desta Resolução, o 

trabalho voluntário deve ser tratado em receitas e despesas no mesmo valor e não afetando 

o resultado final de superávit e ou déficit. 

 
Os valores estão demonstrados da seguinte forma: 

 

 2018 

 
Atividades 

 

Quantidade 

de    

voluntários 

Quantidade 

de 

Horas 

ano 

 
Custo hora 

R$ 

Custo 

Total 

R$ 

 
Voluntários HPM 

 
38 

 
5.897 

 
6,50 

 
38.331 

Voluntários Santo Expedito - - - - 

Total 38 5.897 6,50 38.331 



 

 

 2017 

 
Atividades 

 
Quantidade 

de    

voluntários 

 
Quantidade 

de 

Horas 

ano 

 
Custo hora 

R$ 

 
Custo 

Total 

R$ 

 
Voluntários HPM 

 
38 

 
5.897 

 
6,00 

 
35.382 

Voluntários Santo Expedito 30 720 6,00 4.320 

Total 68 6.617  39.702 

 

O custo hora foi cálculo utilizando o salário mínimo vigente, mais encargos adicionais. 

 

16. Instrumentos Financeiros 

 
Não é política da Associação a prática de operações envolvendo instrumentos financeiros 

derivativos. Dessa forma, não existem instrumentos financeiros derivativos registrados 

contabilmente em 31 de dezembro de 2018 e de 2017. 

 

17. Cobertura de Seguros 

 
A Pró-PM não tem a política de contratar cobertura de seguros. Os equipamentos adquiridos 

pela Associação são cedidos aos Centros ou às Unidades Policiais Militares através de 

“Termo de Empréstimo”, o que possibilita a inclusão do material no patrimônio do Estado e, 

por consequência, as despesas com manutenção poderão ser realizadas utilizando-se 

recursos públicos. 

 

18. Aspectos Fiscais 

 
As contribuições previdenciárias e demais encargos sociais e tributários sobre a folha de 

pagamento e serviços de terceiros, bem como as declarações de isenções de imposto de 

renda, estão sujeitos à inspeção e à aceitação pelas autoridades competentes por períodos 

variáveis de tempo e a eventuais lançamentos adicionais. 

 
Conforme Resolução 1.409 ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade, no item 27 letra 

“c”, define que a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas 

demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse. A mesma Resolução no item 

26, estabelece que a entidade pode controlar as isenções em conta contábil de 

compensação. Portanto, foram contabilizados em contas de compensação (após total do 

ativo e passivo) os seguintes valores decorrentes de isenções e renúncia fiscal: 

 
 2018  2017 

ISS 183.078 
 

156.324 

PIS sobre receitas 23.800  20.322 

COFINS sobre receitas 109.847  93.794 

Total 316.725  270.440 

 


