
1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A entidade BANDA LIRA ITAPIRENSE é uma pessoa jurídica de direito privado e caráter 
educacional,

cultural e social, que tem por finalidade proporcionar de forma gratuita o cultivo, o ensino, 
a

fomentação, a preservação da memória cultural e a difusão das artes em geral, em especial a 
arte

musical e se rege pelo estatuto social e pela legislação aplicável;

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As Demonstrações Contábeis da entidade BANDA LIRA ITAPIRENSE do período compreendido entre 01 
de

janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição patrimonial e
financeira, o desempenho e os fluxos de caixas da empresa, com observância aos Princípios de
Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 com alterações da 

Lei
nº 11.638/2007.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 01
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 02
As aplicações financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos
proporcionais até a data do balanço.

NOTA 03
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, 

com
exceção das aplicações financeiras (vide nota 02)

NOTA 04
O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição.

NOTA 05
A entidade recebeu no ano de 2017 os seguintes auxílios e subvenções no valor de R$ 

569.529,02,
sendo registradas em contas de receitas os valores à saber:

a) Prefeitura Municipal de Itapira  - (MUNICIPAL):.....................R$   80.500,00
b) Prefeitura Municipal de Itapira  - Projeto Viva a Música (FEDERAL):.R$   39.270,00
c) Ministério da Cultura - M.Pronac - (FEDERAL):.......................R$  422.926,87
d) Prefeitura Municipal de Itapira  - Marco Regulatório (MUNICIPAL):...R$   26.832,15

NOTA 06
Outras receitas obtidas pela entidade no ano de 2017 à saber:

a) descontos obtidos através de transações comerciais no valor R$ 0,80
b) receitas com eventos realizados no valor de 3.000,00
c) receitas com aplicações financeiras dos auxílios e subvenções recebidos no valor R$ 

15.400,22
à saber:
* R$ 14.327,21 (M.Pronac - FEDERAL)
* R$ 1,31 (Marco Regulatório - MUNICIPAL)



* R$ 1.071,70 (Receitas Próprias)

NOTA 07
No ano de 2017 houve devolução de auxílios e subvenções no valor R$ 138,94 para a Prefeitura
Municipal de Itapira (Projeto Viva a Música - Federal).

NOTA 08
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade 

com
seu estatuto social e projetos desenvolvidos durante o ano e estão  devidamente prestados 

contas
com a diretoria da entidade e com os Orgãos responsáveis pela liberação dos auxílios e
subvenções.

NOTA 09
As gratuidades concedidas pela entidade no exercício, através dos projetos culturais e 

sociais
totalizam um movimento de R$ 673.327,25 à saber:

a) Despesas com Recursos Público Municipal de 2017:.....................R$  80.500,00
b) Despesas com Recursos Público Federal de 2017 (Projeto Viva Música):.R$  39.270,00
c) Despesas com Recursos Público Federal de 2016/2017 (M.Pronac 163793).R$ 496.645,21
d) Despesas com Recursos Público Federal de 2016 (M.Pronac 154787)......R$  23.369,93
e) Despesas com Recursos Público Municipal de 2017: (Marco Regulatório).R$  26.679,06
f) Despesas com Assistência Social Gratuitas:...........................R$   6.863,05
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