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Imobel Participações Societárias S/A
CNPJ/MF nº 53.595.260/0001-13

Convocação Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os acionistas a se reunirem em 05/03/2018, às 15hs, na Av. 
Arquiteto Roberto Afl alo, 235, SP/SP, para deliberarem sobre: a) Relatório 
da diretoria e demonstrações fi nanceiras do exercício social encerrado em 
31/12/2016; b) Destinação do resultado do exercício e distribuição de di-
videndos. Encontram-se disponíveis na sede da empresa os documentos 
de que trata o artigo 133 da Lei das S/A, conforme aviso publicado em 4, 5 e
6/07/2017. O Presidente do Conselho de Administração. (24-27-28)

Virginia Surety Companhia de 
Seguros do Brasil
CNPJ/MF nº 03.505.295/0001-46

Errata

No balanço patrimonial  publicado no dia 27/02/2018 neste 

jornal, no quadro do Ativo circulante 2017, na linha Créditos 

tributários e previdenciários: onde se lê: 13.381, leia-se: 13.831.

Técnicas Eletro Mecânicas Telem S/A
CNPJ 61.529.285/0001-47

Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas desta sociedade a se reunirem em 
AGOE no dia 29.03.2018, às 10h, na sede à Rua Arcipreste Andrade nº 
372, em SP/SP, para deliberarem sobre o seguinte: a) Alteração do Estatu-
to  Social e b) Outros assuntos de interesse social. Outrossim, encontram -
se à disposição dos Srs. Acionistas os documentos a que se refere o  artigo  
133 da Lei 6.404/76. A Diretoria

Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina
“Tom Jobim - Escola de Música do Estado de São Paulo,

Theatro São Pedro, ORTHESP e Teatro Caetano de Campos”
C.N.P.J. Nº 10.462.524/0002-39

Balanço Patrimonial Demonstração do Superávit do Exercício
 Nota Explicativa 2017 2016
  Total Total
Receitas Operacionais  31.656.253 20.360.716
Receitas operacionais  30.930.503 19.647.084
Recursos do contrato de gestão (17) 30.930.503 19.647.084
Outras receitas operacionais  725.749 713.632

  303 -
Depreciação  725.446 713.632
Despesas Operacionais  (31.656.253) (20.362.716)
Despesas operacionais  (31.656.253) (20.362.716)
Despesas com pessoal  (14.850.006) (10.404.050)
Despesas com encargos sociais  (5.048.814) (3.444.635)
Despesas administrativas  (4.720.101) (3.302.072)
Depreciação  (725.446) (715.632)
Serviços Prestados por Terceiros  (6.259.604) (2.436.296)
Impostos e Taxas  (52.280) (60.032)
Resultado do Exercício  - -
Resultado Abrangente Total  - -

Ativo Nota Explicativa 2017 2016
Circulante  6.960.117 9.161.114
Recursos vinculados a projetos (04) 6.501.264 8.973.279
Contas a receber (05) 250.067 10.000
Adiantamentos diversos (06) 101.235 74.304
Despesas antecipadas  19.729 6.728
Estoques (09) 87.822 96.803
Não Circulante  2.556.064 2.924.571
Permanente  2.556.064 2.924.571
Imobilizado (07) 2.556.064 2.924.571
Intangível (08) - -
Total do Ativo  9.516.180 12.085.685

Passivo Nota Explicativa 2017 2016
Circulante  6.629.147 8.963.912
Projetos (10) 1.913.471 4.698.350
Fornecedores  70.851 113.533
Encargos sociais (11) 46.402 32.172
Férias e encargos a pagar  624.834 501.468
Contas a pagar  6.023 2.477
Provisão para contingências (14) 409.981 422.325
Fundos (12) 3.502.585 3.193.588
Adiantamento de Clientes  55.000 -
Não Circulante  2.887.034 3.121.773
Exigível a Longo Prazo  2.887.034 3.121.773
Provisão para contingências (14) 330.970 197.202
Recursos aplicados em ativos permanentes (13) 2.556.064 2.924.571
Patrimônio Líquido (16) - -
Total do Passivo  9.516.180 12.085.685

1. Contexto operacional: A Associação de Cultura, Educação e Assistên-
cia Social Santa Marcelina, constituída em 23/10/2008, é uma associação 
de direito privado, de natureza confessional, educacional, cultural, assis-

-
mento de promoção, defesa e de proteção da infância, da adolescência, da 
juventude e de adultos, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso, regidas 
pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. A Associação mantém 
contrato de gestão nº01/2013, através do Processo SC/144322/2012, com 
a Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, 
tendo como objeto o fomento e a operacionalização da gestão e execução, 
das atividades na área cultural, na Tom Jobim - Escola de Música do Esta-
do de São Paulo (EMESP Tom Jobim). Para gerenciar esse projeto, houve 
uma convocação pública formalizada através da Resolução SC nº 94 de
22/10/ - 
Seção I de 19/10/2012, onde a Associação de Cultura Educação e Assistên-
cia Social foi declarada a organização que será a gestora do projeto EMESP 
por mais quatro anos e meio, a ser contado a partir de janeiro de 2013. A 
EMESP Tom Jobim tem por meta iniciar, formar e aperfeiçoar crianças, 
jovens e adultos, na área da música erudita e popular, conforme faixas etá-
rias, nível de conhecimento e envolvimento musical e interesses de apren-

baseados no conteúdo programático de cada curso. Os cursos oferecidos 
pela Escola são de pré-formação, formação continuada (1º, 2º e 3º ciclos), 
formação avançada (4º ciclo) e cursos modulares. A Escola possui ainda na 
sua programação, atividades extracurriculares, as quais visam o intercâm-
bio entre os professores e artistas de outros municípios, estados e países, 
oferecendo, máster classes e workshops, palestras, seminários, congressos 

 Com a assinatura do 9º Termo de Aditamento, em 28/04/2017,
foi integrado ao contrato as atividades do Theatro São Pedro, Orques-
tra do Theatro São Pedro - ORTHESP e do Teatro Caetano de Campos, 
acrescendo o repasse de R$ 7.442.000, ao anteriormente previsto de 
R$ 20.291.535, cujo montante no exercício resultou em R$ 27.733.535. 
Em 29/12/2017, foi assinado o contrato de gestão nº 05/2017 (Processo 
SC/1380279/2017), com o objetivo de operacionalização da gestão e exe-
cução das atividades referentes à Escola de Música do Estado de São Pau-
lo -EMESP Tom Jobim, Theatro São Pedro, Orquestra do Theatro São Pe-
dro - ORTHESP e Teatro Caetano de Campos, com vigência de 01/01/2018 
a 31/12/2022. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: 

contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, 
os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC), em especial as Resoluções CFC
nº 1404/12 (ITG 2002) e nº 1305/10 (NBC TG 07). -
ceiras referentes a 31/12/ -

 A 
-

foram objeto de auditoria e/ou outros procedimentos por parte dos audito-
res independentes. -
da pela diretoria da Associação em 16/01/2018. b. Base de mensuração: 

-

pelo valor justo por meio do resultado. Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: 

são apresentadas em Real e foram arredondadas, exceto quando indicado 
de outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das 

Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às 
políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reco-

explicativas:  
do ativo imobilizado.  Nota explicativa nº 14 - Provisão para contingências 
3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em de-
talhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Associação. 
a. : : 

-
mente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 

Associação se torna uma das partes das disposições contratuais do instru-
mento. -

: 

designados pelo valor justo por meio do resultado se a Associação gerencia 
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus 
valores justos, de acordo com a gestão de riscos documentada e a estraté-

-
nhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos 

pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas 
no resultado do exercício. : 

-
vo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 

os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos 
juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. : Caixa e equivalentes de caixa abran-

 2017 2016
 Total Total
Receitas Operacionais Brutas 31.656.253 20.362.716
Receitas do projeto 30.930.503 19.647.084

 303 -
Depreciação 725.446 715.632
Insumos Adquiridos de Terceiros 10.979.705 5.738.367
Serviço de terceiros 6.259.604 2.436.296
Despesas administrativas e gerais 4.720.101 3.302.072
Valor Adicionado Bruto 20.676.547 14.624.349
Retenções 725.446 715.632
Depreciação 725.446 715.632
Valor Adicionado Líquido
 Produzido Pela Entidade 19.951.101 13.908.717
Valor Adicionado Total a Distribuir 19.951.101 13.908.717
Distribuição do Valor Adicionado 19.951.101 13.908.717
Pessoal e encargos 19.898.821 13.848.685
Impostos, taxas e contribuições 52.280 60.032
Resultado do exercício - -

Atividades Operacionais 2017 2016
 - -

Depreciação e amortização 725.446 715.632
Ajuste de depreciação - (151.742)
Provisão para contingências 121.424 (101.827)
Resultado ajustado 846.870 462.063
Variações do Ativo e Passivo
(Aumento) / redução nos ativos em
Recursos vinculados a projetos 2.472.016 (1.749.594)
Adiantamentos diversos (26.931) 5.127
Outras contas a receber (253.068) 847.556
Estoques 8.981 (96.803)
Aumento / (redução) nos passivos em
Projeto a executar (2.784.879) (2.211.517)
Fornecedores (42.681) 84.509
Salários, férias e encargos sociais 137.596 31.463
Outras Contas a pagar 3.546 (2.502)
Adiantamento de Clientes 55.000 -
Fundos 308.997 3.193.588
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 725.446 563.891
Atividades de Investimento
Aquisições do ativo imobilizado (370.558) (86.519)
Baixas do ativo imobilizado 13.619 1.850
Caixa líquido consumido nas
 atividades de investimento (356.939) (84.669)
Atividades de Financiamento
Recursos aplicados em ativos permanentes (368.508) (479.222)
Caixa Líquido gerado nas
 Atividades de Financiamento (368.508) (479.222)
Aumento (Diminuição) do Caixa
 e Equivalentes de Caixa - -
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - -
Saldo de caixa e equivalentes  - -
Aumento (Diminuição) do Caixa e Equivalentes de Caixa - -

Demonstração do Valor Adicionado

Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no Exercício
Patrimônio líquido Nota Explicativa 2017 2016
No início do exercício  - -
Resultado do exercício  - -

  - -

/12/2017 e 2016

- Em reais

que estão vinculados a projetos são apresentados na rubrica de recursos 
vinculados a projetos. : Recursos vincula-
dos a projetos representam os saldos de bancos conta movimento, aplica-

-
ção restrita e somente poderão ser utilizados em projetos para fazer frente 
as obrigações do contrato de gestão. : 

-
ção na qual a Associação se torna uma parte das disposições contratuais 

obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida. -
ceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quais-

-
do dos juros efetivos. : Não houve ope-

2017 e 2016. b. Apuração do resultado e reconhecimento das receitas 
e despesas: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em 
conformidade com o regime contábil de competência de exercício. Os valo-
res recebidos e empregados do Contrato de Gestão originados de contratos 
com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, são registrados em 
conformidade com a CPC07 (R1):  Recebimento dos recursos: Quando 
ocorre o recebimento de recursos é reconhecido um ativo (recursos vincu-
lados a projetos) em contrapartida a projetos a executar no passivo circu-
lante.  Consumo como despesa: Quando ocorrem os gastos do contrato 
de gestão, são reconhecidas as despesas e receitas correspondentes em 
montantes equivalentes, ou seja, sem impacto no resultado do exercício. 
 Aquisição de bens: Quando ocorre a aquisição de bens do contrato de 

gestão são reconhecidos os ativos imobilizados e intangíveis, em contra-
partida a uma receita diferida no passivo não circulante.  Rendimentos de 

-
ceiras são reconhecidos os acréscimos de ativos em contrapartida a pro-
jetos a executar no passivo circulante. Em consequencia à prática contábil
adotada pela Associação, os efeitos no resultado do exercício relacionados 
ao contrato de gestão são nulos pois todas as despesas incorridas com o 

-
se projeto. c. Imobilizado: : Itens do imobi-

-
zido de depreciação acumulada e perda de redução ao valor recuperável 
acumuladas, quando necessário. : A depreciação acumulada 
sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto 
do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resul-
tado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de 
cada parte de um item do imobilizado. Os métodos de depreciação, as vidas 
úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exer-

estimativas contábeis. d. Intangíveis: Os ativos intangíveis compreendem,
basicamente, os ativos adquiridos de terceiros (softwares) e são mensura-
dos pelo custo total de aquisição. A amortização foi calculada pelo método 
linear, com base nas taxas de 20% a.a., e leva em consideração o tempo de 
vida útil estimado dos bens. e. Redução ao valor recuperável: -
nanceiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a 
cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que te-

nenhum ativo com redução no seu valor recuperável. f. Passivo circulante 
e não circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável 
dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data 
do balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial
quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como re-

seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. g. Receita diferida 
(recursos aplicados em ativos permanentes): Os valores reconhecidos 
como receita diferida representam os ativos imobilizados e intangíveis rece-
bidos em doação, mensurados ao valor justo, e ativos adquiridos de tercei-
ros, que são reconhecidos como uma receita diferida no passivo não circu-
lante e são reconhecidos no resultado do exercício, de acordo com o regime 
de competência, no mesmo prazo e pelos mesmos montantes das despe-
sas de depreciação e amortização do ativo imobilizado em atendimento a
CPC 07 (R1). 4. Recursos vinculados a projetos 2017 2016
Banco conta movimento 188 (7.076)

 6.501.075 8.980.355
 6.501.264 8.973.279
Os recursos vinculados a projetos referem-se a recursos recebidos pela As-
sociação que serão utilizados exclusivamente no contrato de gestão. Esses 

5. Contas a receber 2017 2016
Contas a receber - Contrato de gestão nº 01//2013 - 10.000
Contas a receber - Ingressos espetáculos 250.067 -
 250.067 10.000
O saldo de 2016 refere-se a parcela prevista no contrato de gestão e que 
não foi realizado, sendo ajustado em 2017.
6. Adiantamentos diversos 2017 2016
Adiantamento de férias 98.606 66.967
Outros 2.629 7.337
 101.235 74.304
7. Imobilizado: Os bens de uso estão demonstrados com base no valor 
original de custo deduzido da depreciação.

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
 2017 2016
Saldos no início do exercício 2.924.571 3.403.793
Adições
Instalações - -
Equipamentos 30.003 32.787

 -
Veículos - -
Instrumentos Musicais 207.389 47.990
Ferramentas - -
Computadores e Periféricos 71.710 5.742
Baixas Liquidas (10.439) (1.850)
Ajuste de depreciação - 151.742
Depreciações (725.446) (715.632)

2.556.064 2.924.571
8. Intangível: -
ciamento CPC 04, aprovado pela NBC T. 19.8, Resolução CFC nº 1.139/08 
e NBC T 19.8 - IT 1 - Resolução CFC n.º 1.140/08.
Descrição Taxa 2017 2016
Software  97.177 97.177
Amortização acumulada 20% (97.177) (97.177)
  - -
9. Estoque: Os estoques existentes em 31 de dezembro estão valorizados 
pelo custo médio, que não superam o valor de mercado e estão assim 
discriminados:
Descrição 2017 2016

 27.795 30.268
Suprimentos musicais 29.817 22.253
Demais estoques 30.210 44.282
Total 87.822 96.803
10. Projetos  2017 2016
Projeto a executar Curto Prazo 1.913.471 4.698.350
Total  1.913.471 4.698.350
Projeto a executar referem-se a recursos já recebidos pela Associação, 
porém ainda não utilizados que serão reconhecidos no resultado de 
acordo com o regime de competência. A seguir apresentamos os con-
tratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando 

-
ceiros desses recursos bem como os montantes utilizados na execução 
dos projetos (consumo) e valores despendidos com a aquisição de bens 
integrantes do ativo imobilizado.

   2017  2016
   Depreciação
Descrição Taxas Custo acumulada Líquido Líquido
Equipamentos 10% 610.020 (341.484) 268.536 301.339

(362.870) 263.032 266.439
Instrumentos Musicais 10% 5.650.312 (3.741.648) 1.908.664 2.255.035
Ferramentas 10% 1.386 (1.061) 325 463
Computadores
 e Periféricos 20% 879.122 (765.707) 113.415 98.098
Telefones 10% 11.054 (8.961) 2.092 3.197
Sub-total  7.777.796 (5.221.732) 2.556.064 2.924.571
Imobilizado em Andamento  - - - -
Total  7.777.796 (5.221.732) 2.556.064 2.924.571
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