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PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal da Saúde

Conselho Municipal de Saúde
DELIBERAÇÃO CMS Nº. 49, DE 24 DE ABRIL DE 2020

“Dispõe sobre a aprovação do Plano de 
Trabalho referente a utilização de Emenda 
parlamentar recurso da Secretaria 
de Estado, e dá outras providências 
correlatas”.

O Conselho Municipal de Saúde de Votuporanga/SP, 
denominado - CMS, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei Municipal nº. 5.317, de 13 de setembro de 2013, e 
amparado pela Lei Federal nº. 8142/90,

Considerando a Lei nº. 2.473 de 19 de março de 1991, 
que dispõem sobre a criação e gestão do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS),

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), bem como o Decreto Municipal 
12.151 de 16 de março de 2020;

Considerando apresentação pela Técnica da Secretaria 
da Saúde Renata Cristina Martins Ferreira dos recursos 
repassados no montante de R$ 190.000,00 (Cento e Noventa 
mil reais) para custeio assim discriminado: R$ 160.000,00 
(cento e Sessenta Mil reais) material médico hospitalar e R$ 
30,000,00 (Trinta mil reais) pagamento de serviço de terceiro 
– pessoa jurídica; e

Considerando ainda a aprovação do Plano de Trabalho 
referente a utilização de Emenda parlamentar recurso da 
Secretaria de Estado que foi apresentada na 128ª. Reunião 
Extraordinária do CMS, realizada no dia 23 de Abril de 2020, 
a Plenária,

DELIBERA:
Art.1º Fica aprovado o Plano de Trabalho referente a 

utilização de Emenda parlamentar recurso da Secretaria de 
Estado, no importe de R$ 190.000,00 (Cento e Noventa mil 
reais).

Art. 2º Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 

 

Edson Crusca Edson Crusca
Presidente do Conselho Municipal de Saúde- CMS
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Fundação Educacional de 
Votuporanga

Organizações Sem Fins Lucrativos Balanço Patrimonial Anual - FEV -

A administração da Fundação Educacional de Votuporanga, 
fundação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza comunitária, mantenedora do Centro 
Universitário de Votuporanga – UNIFEV e da Escola Votuporanguense de Ensino – Colégio UNIFEV, 
atendendo às disposições legais e estatutárias, torna públicas as demonstrações financeiras da 
Instituição, elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018
79.466 75.969

47 161
84.929 81.362
1.195 714

Descontos incondicionais concedidos (6.705) (6.268)
(50.708) (53.965)

(48) (161)
(49.840) (53.271)

(820) (533)
28.758 22.004

(15.174) (15.004)
(13.143) (13.472)
(2.031) (1.532)

13.584 7.000

100 (90)
13.684 6.910

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SUPERAVIT OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO

Receitas/despesas financeiras
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Demonstrações de Resultados
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(em milhares de Reais - R$)

Custos dos serviços prestados
Custos dos produtos vendidos

SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

Administrativas
Outras receitas/despesas

CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO
Atividades de educação

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Atividades de educação (com restrição)
Receita de serviços prestados (sem restrição)
Receita de produtos vendidos (sem restrição)

ATIVO 2019 2018 PASSIVO 2019 2018
CIRCULANTE 48.507 48.462 CIRCULANTE 9.118 8.301

Caixa e equivalentes de caixa 26.267 27.750 Obrigações sociais e 
trabalhistas

2.882 2.952

Direitos 19.217 19.732 Obrigações fiscais 792 856
Estoques 954 63 Outras obrigações 2.263 1.335

Despesas antecipadas 2.069 917 Provisões e reservas 
econômicas

3.181 3.158

NÃO CIRCULANTE 22.946 9.616 NÃO CIRCULANTE 14.363 12.623
Direitos 14.946 9.616 Receitas de exercícios futuros 10.098 12.365
Despesas antecipadas 8.000 0 Provisões para contingências 168 226

Outras obrigações 4.000 0
Imobilizado 94.526 91.796
Imobilizações 107.603 102.767 Passivo compensado 97 32
Depreciação e amortização -13.077 -10.971 Contas de compensação 97 32

Ativo compensado 97 32 PATRIMONIO SOCIAL 142.595 128.982
Contas de compensação 97 32 Superavit acumulado 78.860 71.948

Superavit do exercício 13.684 6.910
Ajuste de exercícios anteriores (78) 2
Ajuste de avaliação patrimonial 46.727 46.956
Resultados acumulados da 
avaliação patrimonial

2.875 2.646

Doações ativas (sem restrições) 527 520
TOTAL--------------  166.076 149.906 TOTAL--------------------  166.076 149.906
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA - CNPJ (MF) 45.164.654/0001-99
BALANÇO PATRIMONIAL 2019-2018 (em milhares de Reais - R$)
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Superavit do exercício 13.684 6.910

Realização de avaliação patrimonial (229) (225)
Itens que não serão reclassificados para o resultado do exercício em 
períodos subsequentes 0 0

Superavit abrangente total do exercício 13.455 6.685

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(em milhares de Reais - R$)

2019 2018

Histórico Superavit 
acumulado

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Realização 
de Avaliação 
Patrimonial

Doações 
ativas (sem 
restrições)

Total 
Património 

Líquido

Saldo em 1º de janeiro de 2018 71.948 47.181 2.421 506 122.056
Superavit do exercíco 6.910 6.910
Ajuste de exercícios anteriores 2 2
Realização de avaliação patrimonial (225) 225 0
Doações 14 14
Saldos em 31 de dezembro de 2018 78.860 46.956 2.646 520 128.982

Saldo em 1º de janeiro de 2019 78.860 46.956 2.646 520 128.982
Superavit do exercíco 13.684 13.684
Ajuste de exercícios anteriores (78) (78)
Realização de avaliação patrimonial (229) 229 0
Doações 7 7
Saldos em 31 de dezembro de 2019 92.466 46.727 2.875 527 142.595

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de Reais - R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Superavit do exercício 13.684 6.910
Provisão para perdas 304 984
Reversão de provisão p/ perdas (245) (22)
Redução do imobilizado (depreciação e baixa de bens) 2.257 2.117
Ajustes de exercícios anteriores (78) 2
Superavit  ajustado (1) 15.922 9.991

Aumento/redução de valores a receber (AC) 1.762 (1.664)
Aumento do realizável a longo prazo  (AC) (13.330) (3.067)
Estoque (AC) (891) 40
Outros créditos (AC) (1.306) (174)
Valores diferidos (AC) (1.153) 303
Fornecedores de bens e serviços (PC) 1.094 (88)
Obrigações sociais/trabalhistas/tributárias (PC) (134) 213
Outras obrigações a pagar (PC) (165) 66
Provisões e reservas econômicas (PC) 23 375
Aumento do resultado de exercícios futuros  (LP) 1.675 1.435
Caixa líquido ativo e passivo operacional (2) (12.425) (2.561)
Caixa liquido atividades operacionais (3) = (1) + (2) 3.497 7.430

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens e direitos para o ativo (4.980) (8.125)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (4) (4.980) (8.125)

Total do valor líquido do caixa gerado (5) = (3)+(4) (1.483) (695)
Caixa líquido no início do período 27.750 28.445
Caixa líquido no fim do período 26.267 27.750

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(em milhares de Reais - R$)
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em Reais - R$) 

 
 
DAS FINALIDADES OPERACIONAIS: São finalidades culturais da Fundação Educacional de 
Votuporanga, praticadas de forma indiscriminada, sem interesse monetário ou lucrativo e exercidas 
de forma desinteressada à coletividade: a) manter unidades de ensino Fundamental, Médio e 
Superior; b) criar e manter outros cursos e estabelecimentos de ensino de qualquer grau, bem 
como unidades destinadas ao exercício de atividades técnico-científicas, desde que disponha de 
recursos para tal; c) promover pesquisa, planejamento, consultoria e supervisão estimulando o 
trabalho criador nos campos das Ciências, Letras e Artes; d) estender à comunidade seus recursos 
de ensino e pesquisa, visando aos fins explicitados nas alíneas anteriores; e) contribuir para a 
formação de consciência cívica baseada em princípios de respeito à dignidade da pessoa humana; 
f) manter e desenvolver a atividade de radiodifusão sonora e educativa em AM-FM e a radiodifusão 
em som e imagem, em programas que abranjam todos os níveis de ensino e que promovam o 
desenvolvimento técnico-científico-cultural, explorando as modalidades de som e imagem que lhe 
forem concedidas pelos órgãos competentes; g) atuar no campo da editoração e de livraria com 
fins educativos, culturais e técnico-científicos; h) dedicar-se ao ensino através de suas unidades 
escolares para a formação de profissionais e pós-graduados; i) universalizar o campo do ensino; 
j) estudar peculiaridades e necessidades regionais, visando à implantação de novos cursos e 
programas de pesquisa; k) servir de organismo de consulta, assessoria e prestação de serviços a 
instituições de interesse público ou privado, em assuntos relativos aos diversos ramos do saber e 
à promoção do ser humano; l) manter intercâmbio e cooperação com outras instituições científicas 
e culturais nacionais e internacionais, tendo em vista o incremento das ciências, das artes e das 
letras; m) celebrar termos, convênios, parcerias e outros acordos com o poder público, entidades 
filantrópicas, privadas e organismos internacionais, visando atender a finalidade cultural; n) criar 
e manter Farmácia Universitária, com o objeto de Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, 
com e sem manipulação de fórmulas, Produtos Farmacêuticos Homeopáticos, Cosméticos, Produtos 
de Perfumaria e de Higiene Pessoal, e Atividades Profissionais da Área da Saúde (Consultório 
Farmacêutico), destinada ao exercício de atividades práticas e laboratórios didáticos especializados 
de ensino, pesquisa e extensão; o) criar e manter Hospital e Clínica Veterinária de Ensino, com 
objeto de clínica, cirurgia, reprodução animal, patologia, diagnóstico por imagem e laboratório 
clínico, destinada ao exercício de atividades práticas e laboratórios didáticos especializados de 
ensino, pesquisa e extensão. DO CUMPRIMENTO ESTATUTÁRIO: Os resultados obtidos 
comprovam que, em 2019, a UNIFEV realizou sua missão: educar com excelência para o 
desenvolvimento pessoal e social, promovendo a propagação dos saberes cultivados em seu meio 
e a realização de projetos comunitários, voltados para o desenvolvimento local e regional e para a 
redução das desigualdades. Desse modo, manteve-se fiel à sua meta de auxiliar no fortalecimento 
das políticas de responsabilidade social, buscando a sustentabilidade financeira e ampliação de sua 
infraestrutura e a qualificação de seus recursos humanos. No ano de 2019, destacaram-se as 
seguintes conquistas: a) credenciamento EAD – nota 5 - Portaria 2057 DE 26/11/2019; b) medicina 
UNIFEV fica acima da média paulista no teste de progresso 2019; c) medicina UNIFEV está entre 
as 15 melhores escolas, segundo o Exame do Cremesp, realizado em 37 escolas de SP; d) curso 
de Agronomia da UNIFEV é reconhecido com nota 4 pelo MEC; e) Administração, Ciências 
Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Letras, Nutrição e 
Pedagogia estrelados pelo guia do estudante; f) Administração da UNIFEV recebe nota máxima no 
Enade, pelo 3º ciclo consecutivo; g) mais de 70% dos alunos de Ciências Contábeis são aprovados 
no Exame do CRC; h) cursos de Fisioterapia e Letras da UNIFEV recebem 4 estrelas do Guia do 
Estadão; i) curso de Direito da UNIFEV tem 41% de aprovação no exame  final da OAB/SP, média 
paulista é de 33%; j) convênio com o Juizado Especial Cível autorizado em 08/11/2019 para a 
criação e instalação de anexo nas instalações da UNIFEV; k) oferta de vários cursos sequenciais; 
l) fortalecimento de ações inclusivas. DO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS: As 
receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. As 
doações e subvenções recebidas para custeio e investimento foram reconhecidas no resultado, 
observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais. A principal fonte 
de Receita foi as mensalidades escolares dos alunos. DO REGISTRO CONTÁBIL: Os registros 
contábeis foram segregados de forma a permitir a apuração das informações para prestação de 
contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral. Os 
registros contábeis também evidenciam as contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, 
superávit ou déficit. As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e 
subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parcerias e outros instrumentos, 
para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas 
foram registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da 
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entidade. DOS RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITOS: Houve movimentação e ingresso de 
recursos de aplicação restritos no período, sendo os seguintes projetos: a) do Governo Federal:  
PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica; b) Projeto 
Desenvolvimento Infantil. DAS PROVISÕES PARA PERDAS: A entidade constituiu provisão para 
cobrir perdas esperadas sobre créditos a receber, pois, com base em estimativa de seus prováveis 
valores de realização. Os critérios utilizados foram: a) Para a conta Mensalidades, foram 
provisionados 20% de todos os valores vencidos a mais de 180 dias e 80% de todos os valores 
vencidos a mais de 1460 dias, ou seja, 4 anos; b) Para a conta Material didático e cheques, 
foram provisionados 100% dos valores vencidos a mais de 1460 dias; c) Para a conta Títulos a 
receber, foram provisionados 100% dos valores vencidos a mais de 1460 dias; d) Para a conta 
Mútuo educacional, foram provisionados 33,33% de todos os valores vencidos e 15% de todos 
os valores a vencer, sendo que a segregação de curto e longo prazo foi feita com base nos créditos 
a vencer acima de 365 dias.  Justifica-se que a maioria dos documentos emitidos entre os últimos 
4 anos são de alunos ativos; portanto, as dívidas com os títulos são, obrigatoriamente, 
renegociadas e/ou quitadas para que o aluno consiga fazer sua rematrícula. No mais, enquanto o 
aluno estiver na situação ativa, ou seja, estudando, as medidas de cobrança são mais amenas (não 
envolve o departamento jurídico). DOS RECURSOS DE TERCEIROS: Não houve tomada de 
recursos de terceiros no período. DO SUPERÁVIT: O valor do superávit foi incorporado ao 
Patrimônio Social, sendo apurado no período o valor de R$ 13.684.137,88. O valor apurado já está 
abatido da depreciação acumulada de 2019 no valor de R$ 2.190.925,66. VALOR RECUPERÁVEL 
DE ATIVOS E CUSTO ATRIBUÍDO: Os ativos não monetários foram tratados conforme a Seção 
27 da NBC TG 1000e a NBC TG 01, quando aplicável. Na adoção das normas, a entidade adotou os 
procedimentos do custo atribuído (deemed cost) de que trata a ITG 10 e ITG 2002, aprovada pela 
Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2012. (Laudo Técnico da empresa: Global Avaliações e Soluções 
Empresariais Ltda), resultando em uma evolução de R$44.611.817,43 em 2012. DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas 
em conformidade com a Lei 6.404/76 e 11.638/07, bem como, a Resolução CFC nº 1.409/2012, 
que aprovou a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros. O BALANÇO PATRIMONIAL: As 
práticas contábeis fundamentam-se e atendem plenamente à legislação específica (Lei nº 6.404/76 
e suas alterações) e, ainda, aos critérios e procedimentos de avaliação de registros e de 
escrituração das demonstrações contábeis tratadas pelo Conselho Federal de Contabilidade por 
meio da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002– Entidade sem finalidade de lucros, e pelas 
Resoluções CFC nº 1.409/2012, CFC nº 877/2000 e CNAS nº 66/2003. No Ativo, as contas são 
dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes 
grupos (Lei nº 6.404/1976, art. 178, § 1º - com redação dada pelo art. 36 da Medida Provisória nº 
449/2008) e, ainda, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade: ATIVO: 1.1. Ativo circulante: 
1.1.1) Disponibilidades: valores de liquidação imediata que estavam à disposição da empresa 
em 31/12/2019 para fazer face aos seus compromissos (Caixa, Bancos, Aplicações em Caderneta 
de Poupança e Mercado Aberto); 1.1.2) Direitos: destacam-se: 1.1.2.1) Valores a Receber: 
referentes a mensalidades e material didático em atraso por parte dos alunos; Títulos a Receber; 
Mensalidades Antecipadas;  Provisões para Perdas; 1.1.2.2) Créditos Internos: referentes a 
operações de cartões de crédito; pagamento antecipado aos funcionários de férias; 1.1.2.3) Valores 
a Recuperar: referentes a valores a serem compensados ou recuperados posteriormente; 1.1.2.4) 
Outros Créditos: referente a Depósitos Judiciais e Cheques sem Provisão de Fundos, deduzido da 
Provisão para perdas; 1.1.2.5) Crédito Educativo (Conv. MEC) financiamento concedido aos alunos 
da UNIFEV; 1.1.3) Estoques/almoxarifado: materiais didáticos (Sistema de Ensino UNIFEV – 
SEU) acabados para venda e materiais diversos que estavam alocados no almoxarifado, para fazer 
face às necessidades imediatas da empresa; 1.1.4) Despesas antecipadas: despesas a serem 
amortizadas no próximo exercício, destacando o Convênio com a Santa Casa, para atender as 
necessidades dos cursos da área da saúde, principalmente do curso de medicina; 1.2. Ativo não-
circulante: 1.2.1) Realizável ao longo prazo: destacam-se: 1.2.1.1) Mútuo Educacional: 
referente ao saldo a receber dos alunos participantes do programa “Mútuo Educacional” em 
conformidade com os instrumentos contratuais firmados; 1.2.1.2) Títulos a Receber; 1.2.2) 
Imobilizado: composto pelos saldos pós-avaliação, esses bens corpóreos são destinados à 
manutenção das atividades educacionais da Instituição, tais como, imóveis, móveis e utensílios, 
máquinas e acessórios, ferramentas, veículos, biblioteca, aparelhos e equipamentos de laboratórios 
e ainda, intangíveis (direito de uso de software). 2. PASSIVO: 2.1) Passivo circulante: 
compreendem as obrigações da FEV, cujo vencimento ocorrerá no exercício seguinte, destacando-
se: 2.1.1) Obrigações Sociais e Trabalhistas; 2.1.2) Obrigações Fiscais; 2.1.3) Outras Obrigações, 
tais como, fornecedores de mercadorias necessário às atividades afins; 2.1.4) Provisões para férias; 
2.2. Passivo não circulante: Compreendem: 2.2.1) Mensalidades antecipadas e 2.2.2) Taxa de 
vestibular, referente a valores que irão compor a receita do próximo exercício; 2.2.3) Provisões 
para contingências, que se refere à previsão da Assessoria Jurídica, relativo a ações judiciais, 
trabalhistas e cíveis; 2.3. Patrimônio Social: O Patrimônio Social sofreu, neste exercício, um 
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acréscimo da ordem de R$13.612.772,87; sendo que: 2.3.1) superávit apurado no período: 
R$13.684.137,88; 2.3.2) ajustes de exercícios anteriores no valor de (R$78.148,69); 2.3.3) 
Doações de ativos sem restrições no valor de R$6.743,68. DAS DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS 
DE CAIXA: Considerando o Pronunciamento Técnico CPC 03(R3), que trata da Demonstração dos 
Fluxos de Caixa (DFC), aprovado pela Deliberação CVM nº 547/2008 e alterado pela deliberação 
CVM nº 624/2010, DOU 1 de 29/01/2010, bem como a Instrução ITG 2002 – Entidade sem 
Finalidade de Lucros, foi elaborado o demonstrativo a fim de apresentar quais as origens dos valores 
que compõem o fluxo de caixa da Instituição. Apurou-se no exercício, uma variação negativa de 
R$1.482.708,29, e uma redução das disponibilidades imediatas de 5% em relação ao ano anterior. 
DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS: As normas de elaboração das demonstrações 
financeiras constam da Lei das S/A (Lei nº 6.404/1976) e posteriores alterações, mas aplicam-se 
aos demais tipos societários, razão pela qual os conceitos utilizados na demonstração foram 
adaptados à Fundação Educacional de Votuporanga. A demonstração contábil evidencia a 
composição do resultado formado no período de 2019 de operações da Instituição. Observando o 
princípio de competência, essa demonstração apresenta vários níveis de resultados mediante 
confronto entre as receitas e os correspondentes custos e despesas, sendo: 4.1- RECEITA 
OPERACIONAL, que se dividem em: 4.1.1) Atividades de educação (com restrição), refere-
se: 4.1.1.a) Convênio PARFOR e 4.1.1.b) Projeto Desenvolvimento Infantil; 4.1.2) Receita de 
serviços prestados (sem restrição), composto de: 4.1.2.a) Receitas com mensalidades, valores 
que se originam de alunos matriculados nas unidades de ensino do Colégio UNIFEV e UNIFEV; 
4.1.2.b) Outros serviços educacionais: oriundos pelas taxas de dependência, adaptações, 
avaliações extraordinárias e serviços especiais; 4.1.2.c) Receitas com locação de bens, pelo 
recebimento de aluguel do xerox e das cantinas do campus centro e da cidade universitária; 4.1.3) 
Receita de produtos vendidos, pela venda de apostilas: 4.1.3.a) Sistema de ensino UNIFEV e 
4.1.3.b) Material didático do Objetivo. 4.2- DEDUÇÕES DA RECEITA, composto pelos descontos 
incondicionais concedidos, tais como: Convênio corporativos, desconto curso concluído, 
desconto disciplina, desconto estratégico, desconto incentivo ingressante, desconto preferencial, 
desconto transferência, desconto IES portaria normativa (FIES) e auxílio transporte; 4.3- CUSTOS 
E DESPESAS OPERACIONAIS, que se dividem em: 4.3.1) Com programas (atividades de 
educação), referente: 4.3.1.a) Convênio PARFOR e 4.3.1.b) Projeto Desenvolvimento Infantil; 
4.3.2) Operacionais, compreendendo os Custos dos serviços prestados, composto de: 
4.3.2.a) Despesas com pessoal docente e 4.3.2.b) De apoio acadêmico, referente a salários, férias, 
13º salário e seus respectivos encargos tais como: INSS, FGTS, PIS; 4.3.2.c) Bolsas de estudo 
integrais e 4.3.2.d) parciais, bolsas que se enquadram sob a ótica da lei 11.096 de 13/01/2005 e 
da lei 12.101 de 27/11/2009; 4.3.2.e) Outras bolsas de estudo: são descontos que não se 
enquadram na lei 11.096 de 13/01/2005 e na lei 12.101 de 27/11/2009; 4.3.2.f) Programas de 
apoio a alunos bolsistas; 4.3.2.g) Despesas c/manutenção geral, tais como: água, energia, 
telefone, manutenção de máquinas e equipamentos, impressos e material de escritório, material 
de laboratório, gastos com propaganda e publicidade; ou seja, gastos relativos a manutenção da 
FEV; 4.3.3) Custos dos produtos vendidos, compreendendo às despesas com material didático: 
4.3.3.a) do Sistema de Ensino UNIFEV e 4.3.3.b) do Objetivo; 4.4- RESULTADO BRUTO: Resulta 
da soma das receitas operacionais menos as deduções das receitas e dos custos e despesas 
operacionais. 4.5- DESPESAS OPERACIONAIS, que se dividem em: 4.5.1) Administrativas, 
composto de: 4.5.1.a) gastos com pessoal administrativo, referente a salários, férias, 13º salário 
e seus respectivos encargos tais como: INSS, FGTS, PIS; 4.5.1.b) Despesas administrativas 
envolvendo gastos da administração acadêmica; 4.5.1.c) Provisão p/perdas no recebimento de 
créditos, referente a provisão para perdas com mensalidades, material didático, títulos e mútuo 
educacional; 4.5.1.d) Despesas com serviços, referente a prestação de serviços de pessoa física e 
jurídica; 4.5.2) Outras receitas/despesas sendo que, 4.5.2.a) Outras receitas: refere-se a 
serviços gráficos; xerox; recuperação de despesas, provenientes de despesas com ações de 
cobrança do jurídico; reversão de provisão para perdas com cheques; mensalidades, material 
didático e outras receitas educacionais; 4.5.2.b) Outras despesas: referente a depreciação de bens 
móveis e imóveis; despesas tributárias e abaixa de bens inservíveis para a instituição. 4.6- 
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO composto de 4.6.1) Receitas/despesas financeiras, sendo: 
4.6.1.a) Rendimentos de aplicação financeira: provenientes de juros s/aplicação; 4.6.1.b) Receitas 
de multas/juros: referente a acréscimos sobre mensalidades e Material didático; 4.6.1.c) Outras 
receitas financeiras: que se refere a variação monetária ativa – INPC sobre o mútuo educacional; 
4.6.1.d) Despesas financeiras: referente a despesas c/cartão de crédito e a tarifas bancárias; 
encargos sobre imposto e encargos financeiros com operações de crédito; 4.6.1.e) Desconto de 
pagamento antecipado: valores concedidos pelo pagamento adiantado das mensalidades, 
constituído de regulamentação específica. DAS DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO 
PATRIMÔNIO SOCIAL: O Demonstrativo aponta um acréscimo do patrimônio social no valor de 
R$13.612.772,87. DA AUDITORIA INDEPENDENTE: As demonstrações contábeis do exercício 
de 2019 foram submetidas à auditoria independente: ELIZEU DE AZEVEDO – CRC 
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1SP076962/0-9 - CVM 5495, a qual emitiu opinião favorável em todos os aspectos relevantes 
da posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2019, validando-as, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. DA TRANSPARÊNCIA: As demonstrações financeiras e o 
relatório da administração encontram-se disponíveis no site da Instituição no endereço: 
https://www.unifev.edu.br/portal-da-transparencia  DO CONSELHO FISCAL: A prestação de 
Contas e as demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram submetidas ao Conselho Fiscal 
da Fundação Educacional de Votuporanga, o qual emitiu opinião favorável em todos os aspectos 
relevantes da posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2019, bem como o 
cumprimento estatutário. DO CONSELHO DE CURADORES: A prestação de contas e as 
demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram submetidas ao Conselho de Curadores da 
Fundação Educacional de Votuporanga, o qual aprovou, por unanimidade, todos os aspectos 
relevantes da posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2019, bem como o 
cumprimento estatutário. DO PROMOTOR DE JUSTIÇA E CURADOR DE FUNDAÇÕES: A 
prestação de contas e as demonstrações contábeis do exercício de 2019 foi protocolada junto a 
Curadoria de Fundações da Comarca de Votuporanga-SP em 27/03/2020. DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TCESP: A prestação de contas e as demonstrações 
financeiras/contábeis do exercício de 2019 foram protocoladas junto ao TCESP - UR-11, conforme 
trata a Resolução nº 02/2016 do TCESP, e ficará sob análise, sob Processo nº 00003232.989.19-4 
– Balanço Geral – Contas do Exercício de 2019. 
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Fundação Rádio Educacional de 
Votuporanga

Organizações Sem Fins Lucrativos Balanço Patrimonial Anual  - FREV -

A administração da Fundação Rádio Educacional de 
Votuporanga, fundação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza educativa, mantenedora 
da TV Unifev e da Rádio Unifev FM, atendendo às disposições legais e estatutárias, torna públicas as 
demonstrações financeiras da Instituição, elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVO 2019 2018 PASSIVO 2019 2018
CIRCULANTE 642.788,63 517.855,41 CIRCULANTE 166.816,67 206.154,44

Caixa e equivalentes de caixa 618.638,83 474.834,85 Obrigações sociais e 
trabalhistas

56.253,08 63.948,12

Direitos 24.149,80 43.020,56 Obrigações tributáveis 4.575,82 3.365,39
Obrigações diversas 20.874,95 38.778,15
Provisões e reservas 
econômicas

85.112,82 100.062,78

NÃO CIRCULANTE 802.732,04 888.628,75 NÃO CIRCULANTE 1.500,00 0,00
Imobilizações 1.489.188,60 1.468.875,79 Provisões para contingências 1.500,00 0,00
Depreciação e amortização (686.456,56) (580.247,04)

PATRIMONIO SOCIAL 1.277.204,00 1.200.329,72
Superavit acumulado 966.013,78 919.971,50 
Superavit do exercício 49.162,02 6.963,73 
Ajuste de exercícios anteriores 2.633,32 (3.840,26)
Ajuste de avaliação patrimonial 234.315,94 277.234,75 
Doações do ativo permanente 25.078,94 0,00 

TOTAL--------------  1.445.520,67 1.406.484,16 TOTAL--------------------  1.445.520,67 1.406.484,16
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA - CNPJ (MF) 53.220.208/0001-82
BALANÇO PATRIMONIAL 2019-2018 (em Reais - R$)

2019 2018
1.460.008,41 1.490.922,91
1.460.008,41 1.490.922,91

(1.391.343,71) (1.454.001,30)
(1.060.621,22) (1.040.462,86)

(330.722,49) (413.538,44)
68.664,70 36.921,61

(23.459,34) (39.033,27)
(25.525,04) (60.600,42)

2.065,70 21.567,15

45.205,36 (2.111,66)

3.965,63 18.055,35
(2,50) (337,19)
(6,47) (5.805,54)
0,00 (2.837,23)

49.162,02 6.963,73
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Encargos financeiros
Despesas bancárias
Rendimentos de aplicação financeira

SUPERAVIT OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO

Descontos concedidos
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Demonstrações de Resultados
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(em Reais - R$)

Despesas Gerais
SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas administrativas
Receitas diversas

CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO
Despesas com pessoal

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Receitas de Apoio Cultural (sem restrição)
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Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Superavit do exercício 49.162,02 6.963,73
Provisão para perdas 1.500,00 0,00
Ajustes de exercícios anteriores 2.633,32 (3.840,26)
Superavit  ajustado (1) 53.295,34 3.123,47

Aumento/redução de valores a receber (AC) 20.231,25 (18.868,50)
Redução de outros créditos (AC) 2.087,09 4.899,63
Valores diferidos (AC) (3.447,58) 3.970,26
Fornecedores de bens e serviços (PC) (15.991,62) 18.212,82
Obrigações sociais/trabalhistas/tributárias (PC) (7.695,04) 13.007,32
Outras obrigações a pagar (PC) (701,15) 3.649,22
Provisões e reservas econômicas (PC) (14.949,96) 10.276,58
Caixa líquido ativo e passivo operacional (2) (20.467,01) 35.147,33
Caixa liquido atividades operacionais (3) = (1) + (2) 32.828,33 38.270,80

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Redução do ativo imobilizado 117.359,25 156.112,27
Aquisições de bens e direitos para o ativo (6.383,60) (107.828,28)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (4) 110.975,65 48.283,99

Total do valor líquido do caixa gerado (5) = (3)+(4) 143.803,98 86.554,79
Caixa líquido no início do período 474.834,85 388.280,06
Caixa líquido no fim do período 618.638,83 474.834,85

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(em Reais - R$)

Histórico Superavit 
acumulado

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Doações 
ativas (sem 
restrições)

Total 
Património 

Líquido

Saldo em 1º de janeiro de 2018 848.861,07 348.345,18 0,00 1.197.206,25
Superavit acumulado 71.110,43 71.110,43
Superavit do exercíco 6.963,73 6.963,73
Ajuste de exercícios anteriores (3.840,26) (3.840,26)
Ajuste de avaliação patrimonial (71.110,43) (71.110,43)
Doações 0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2018 923.094,97 277.234,75 0,00 1.200.329,72

Saldo em 1º de janeiro de 2019 923.094,97 277.234,75 0,00 1.200.329,72
Superavit acumulado 42.918,81 42.918,81
Superavit do exercíco 49.162,02 49.162,02
Ajuste de exercícios anteriores 2.633,32 2.633,32
Ajuste de avaliação patrimonial (42.918,81) (42.918,81)
Doações 25.078,94 25.078,94
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.017.809,12 234.315,94 25.078,94 1.277.204,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em Reais - R$)

Superavit do exercício 49.162,02 6.963,73
Realização de avaliação patrimonial (42.918,81) (71.110,43)
Itens que não serão reclassificados para o resultado do exercício em 
períodos subsequentes 0,00 0,00

Superavit/Déficit abrangente total do exercício 6.243,21 (64.146,70)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(em Reais - R$)

2019 2018
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em Reais - R$) 

 
 
DAS FINALIDADES OPERACIONAIS: A Fundação Rádio Educacional de Votuporanga pratica suas 
atividades culturais de forma indiscriminada, sem interesse monetário ou lucrativo, exercendo de 
forma desinteressada a coletividade. Na consecução dos seus objetivos, não visa à obtenção de lucros 
de qualquer espécie, aplicando toda a sua receita na manutenção, ampliação ou aperfeiçoamento 
dos seus objetivos e dos seus serviços. Como atividade econômica principal de Execução de Serviço 
de Radiodifusão Educativa, utiliza-se de programas que abranjam todos os níveis de ensino, 
estabelecidos pelo seu Conselho de Programação, que promovam o desenvolvimento técnico 
científico e cultural, sob a responsabilidade administrativa de seu departamento de radiodifusão que, 
no sentido acima estabelecido, explorará todas as modalidades em som e imagem que lhe forem 
concedidas pelo Ministério das Comunicações. DO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E 
DESPESAS: As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de 
competência. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento foram reconhecidas 
no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais. A 
principal fonte de Receita são os Apoios Culturais Angariados. DO REGISTRO CONTÁBIL: Os 
registros contábeis foram segregados de forma a permitir a apuração das informações para prestação 
de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral. Os 
registros contábeis também evidenciam as contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, 
superávit ou déficit. As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e 
subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceria e outros instrumentos, para 
aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas foram 
registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade. 
DOS RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITOS: Não houve movimentação e ingresso de recursos 
de aplicação restritos no período. DOS RECURSOS DE TERCEIROS: Não houve tomada de recursos 
de terceiros no período, bem como, não há garantias para obrigações de longo prazo. DO 
SUPERAVIT OU DEFICT: O valor do superávit apurado – R$49.162,02 foi incorporado ao Patrimônio 
Social. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram 
elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e 11.638/07, bem como, com a Resolução CFC nº. 
1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros. O BALANÇO 
PATRIMONIAL: As práticas contábeis fundamentam-se e atendem plenamente à legislação 
específica (Lei nº 6.404/76 e suas alterações) e, ainda, aos critérios e procedimentos de avaliação 
de registros e de escrituração das demonstrações contábeis tratadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade por meio da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002– Entidade sem finalidade de 
lucros, e pelas Resoluções CFC nº 1.409/2012, CFC nº 877/2000 e CNAS nº 66/2003. No Ativo, as 
contas são dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, 
nos seguintes grupos (Lei nº 6.404/1976, art. 178, § 1º - com redação dada pelo art. 36 da Medida 
Provisória nº 449/2008) e, ainda, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade: 1. ATIVO: I – Ativo 
Circulante: a) Disponibilidades: valores de liquidação imediata que estavam à disposição da 
empresa em 31/12/2019 para fazer face aos seus compromissos (Caixa e Fundo de Aplicação a Curto 
Prazo; b) Direitos: disponibilidades realizáveis durante o exercício seguinte, ou seja, valores a 
receber em prazo máximo de doze meses; valores a receber/apoiadores eventuais – valores a 
receber de apoiadores culturais eventuais; II – Ativo não circulante - Imobilizado: Os ativos de 
bens corpóreos são destinados à manutenção das atividades culturais da Instituição, tais como: Bens 
do Departamento de Operações (Discoteca e Fitoteca, Aparelhos e Equipamentos, Móveis e Utensílios 
e Instalações), e Intangível (softwares), nestas contas foram realizadas depreciação e amortização. 
Houve aquisição de aparelhos e equipamentos eletrônicos e softwares os quais são destinados a 
atividades culturais da Instituição. 2. PASSIVO: I – Passivo circulante: as obrigações da FREV, 
cujo vencimento ocorrerá no exercício seguinte (destacam-se as Obrigações Sociais e Trabalhistas; 
Obrigações Tributáveis; Obrigações Diversas, tais como, fornecedores de mercadorias, água, energia 
elétrica, telefone e outros afins; Prov. p/ Férias; III – Patrimônio social: a) O Patrimônio Social 
sofreu, neste exercício, um acréscimo da ordem de R$-76.874,28-(Setenta e seis mil, oitocentos e 
setenta e quatro reais, vinte e oito centavos). A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: 
Considerando o Pronunciamento Técnico CPC 03(R3), que trata da Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DFC), aprovado pela Deliberação CVM nº 547/2008 e alterado pela deliberação CVM nº 624/2010, 
DOU 1 de 29/01/2010, bem como, a Instrução ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros. Foi 
elaborada a fim de apresentar quais as origens dos valores que compõem o fluxo de caixa da 
Instituição. Sendo apurada no exercício uma variação positiva de R$143.803,98 em relação ao ano 
anterior. A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: As normas de elaboração das 
demonstrações financeiras constam da Lei das S/A (Lei nº 6.404/1976) e posteriores alterações, mas 
aplicam-se aos demais tipos societários, razão pela qual os conceitos utilizados na demonstração 
foram adaptados à Fundação Rádio Educacional de Votuporanga. A demonstração contábil evidencia 



Conforme Lei Municipal nº 5.927, de 02 de março de 2017

Quinta-feira, 30 de abril de 2020 Página 11 de 12Ano V | Edição nº 1124-A 

a composição do resultado formado no período de 2019 de operações da Instituição. Observando o 
princípio de competência, essa demonstração apresenta vários níveis de resultados mediante 
confronto entre as receitas e os correspondentes custos e despesas. A DEMONSTRAÇÃO DAS 
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL: O Demonstrativo aponta um acréscimo do Patrimônio 
Social no valor de R$ 76.874,28, composto pelo superávit apurado no presente período. DA 
AUDITORIA INDEPENDENTE: As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram submetidas 
à auditoria independente: ELIZEU DE AZEVEDO – CRC 1SP076962/0-9 - CVM 5495, a qual 
emitiu opinião favorável em todos os aspectos relevantes da posição patrimonial e financeira em 31 
de dezembro de 2019, validando-as, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. DA 
TRANSPARÊNCIA: As demonstrações financeiras e o relatório da administração encontram-se 
disponíveis no site da Instituição no endereço: https://www.unifev.edu.br/portal-da-transparencia 
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO: A prestação de contas e as demonstrações contábeis do 
exercício de 2019 foram submetidas ao Conselho Administrativo da Fundação Rádio Educacional de 
Votuporanga, o qual aprovou, por unanimidade, todos os aspectos relevantes da posição patrimonial 
e financeira em 31 de dezembro de 2019, bem como o cumprimento estatutário. DO PROMOTOR 
DE JUSTIÇA E CURADOR DE FUNDAÇÕES: A prestação de contas e as demonstrações contábeis 
do exercício de 2019 foi protocolada junto a Curadoria de Fundações da Comarca de Votuporanga-
SP em 27/03/2020. DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TCESP: A 
prestação de contas e as demonstrações financeiras/contábeis do exercício de 2019 foram 
protocoladas junto ao TCESP - UR-11, conforme trata a Resolução nº 02/2016 do TCESP, e ficará 
sob análise, sob Processo nº 00003233.989.19-3 – Balanço Geral – Contas do Exercício de 2019. 
 



Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO
Av. João Gonçalves Leite, 4705 - Jd. Alvorada.  CEP: 
15505-000 
(17) 3426-2600 
seaso@votuporanga.sp.gov.br 

Procuradoria Geral do Município - PGM
Rua Pará, 3227 - Patrimônio Velho. CEP: 15502-236 
(17) 3405-9700 
procuradoria@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal da Cidade - SECID
Rua São Paulo, 3741 - Patrimônio Velho. CEP: 15500-010 
(17) 3426-7510 
cidade@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal da Cultura e Turismo -  SECULT
Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim 
Alvorada. CEP 15502-236 
(17) 34059670
cultura@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico - SE-
DEC
Rua Barão do Rio Branco, 4497 – Vila Dutra. CEP: 15500-
055 
(17) 3046-1488 
economico@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Rua São Paulo, 3815 – Patrimônio Velho. CEP: 15500-010 
(17) 3405-9700 
smduh@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos - SEDIH
Rua São Paulo, 3771 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-225
(17) 3422-2770 
direitoshumanos@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal da Educação - SEEDU
Rua Pernambuco, 4865 – Parque Brasília. 
CEP: 15.500-006 
(17) 3405-9750 
educacao@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEESL
Rua Tomas Paz da Cunha Filho, 3556 - Parque Roselândia. 
CEP: 15501-213 
(17) 3426-1200 
esporteselazer@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
 Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236 
(17) 3405-9700 
financas@votuporanga.sp.gov.br 

Fundo Social de Solidariedade do Município “Prof.ª  Maria 
Muro Pozzobon” - FSSM
Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236 
(17) 34059700
fundosocial@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal de  Governo  - SEGOV 
Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho.  CEP: 15502-236 
(17) 3405-9716 
gabcivil@votuporanga.sp.gov.br 

Gabinete do Prefeito - GAP
Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236 
(17) 3405-9719 
prefeito@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal da Administração - SEADM
Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236 
(17) 3405-9700 
gestao@votuporanga.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Obras – SEOBR
Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236 
(17) 3405-9700 
obras@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal da Saúde - SESAU
Rua Santa Catarina, 3890 – Patrimônio Velho.  CEP: 
15505-171 
(17) 3405-9787 
secretariasaude@votuporanga.sp.gov.br 

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança 
- SETRAN.
 Rua Minas Gerais, 3612 - Patrimônio Velho. CEP: 15500-
003 
(17) 3422-3042 
transito@votuporanga.sp.gov.br 

Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – 
VOTUPREV
Rua São Paulo, 3834 - Patrimônio Velho. CEP: 15500-010 
(17) 3422-2566 
votuprev@votuporanga.sp.gov.br

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de 
Votuporanga – SAEV  Ambiental 
Rua Pernambuco, 4313 - Patrimônio Velho. CEP: 15500-
006 
(17) 3405-9195 
saev@saev.com.br

Secretaria Municipal da Transparência e Controladoria 
Geral do Município- CGM
Rua Pará, 3227 – Patrimônio Velho. CEP: 15502-236 
(17) 3405-9700 
ronaldomattos@votuporanga.sp.gov.br

Conforme Lei Municipal nº 5.927, de 02 de março de 2017
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