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NOTAS EXPLICATIVAS - Balanços e Demonstrativos de 2020
Nota No. 1 – A AMU - Associação mulher Unimed Regional da Baixa Mogiana, também designada a
sigla de AMU, constituída em 07 de Abril de 1999, é uma instituição sem fins econômicos, com registro
de Utilidade Pública Municipal.
A AMU, tem por finalidade de desenvolver programas e ações sociais e assistenciais à

comunidade, incluindo programa de assistência e desenvolvimento das potencialidades de
crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais, através do trabalho gratuito e
voluntário dos seus associados, atuando como agente de transformação social, proporcionando
qualidade de vida, convivência em harmonia e prestação dos serviços socioassistenciais a seus
usuários, tem por finalidades básicas.
Nota No. 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do ano base de 2020 foram elaboradas em
moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as praticas contábeis
emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas
contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma
especifica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.
Nota No. 3 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, com os acréscimos
dos rendimentos correspondentes, apropriados sob o regime de caixa dos exercícios.
Nota No. 4 - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição.
Nota No. 5 - O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO são avaliados pelo valor
nominal.
Nota No. 6 - No exercício de 2020 a entidade obteve o montante de R$ 233.513,01 de receitas totais.
Nota No. 7 – Despesas Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor
gasto de R$ 249.568,88 provenientes de custos e despesas operacionais.
Nota No. 8 - Os Recursos de subvenções recebidas no valor de R$ 40.921,00 da Prefeitura Municipal de
Mogi Guaçu, Emenda Parlamentar do vereador Rodrigo Falsetti no valor de R$ 7.000,00 e R$ 4.000,00
com repasse da Feag, no total de R$ 51.921,00, tiveram a destinação para custos operacionais.
Nota No. 9 – As Doações recebidas foram realizadas da seguinte maneira: por Pessoas Jurídicas valor
R$ 176.990,93 e Pessoas Físicas R$ 0,00 perfazendo o valor total de R$ 176.990,93.
Nota No. 10 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades
institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

AMU - Associação mulher Unimed Regional da Baixa Mogiana
Rua São José, 105, Centro, Mogi Guaçu -SP.
CNPJ nº 03.145.467/0001-18

Nota No. 11 - Patrimônio Social: Findo o exercício de 2020 apresentou Déficit de R$ 16.055,87, saldo do
exercício de 2019 R$ 33.815,95, consolidou o saldo positivo em 31.12.2020 de R$ 17.760,08.
Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes
ao exercício findo em 31/12/2020 e reconhecemos a exatidão do presente balanço.

Mogi Guaçu, 10 de fevereiro de 2021.
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