Ofício n.º 076/2014.

Adamantina, 18 de março de 2014

EXCELENTÍSSIMO SENHOR:

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, Prestação de Contas – Balanço Geral
referente ao exercício de 2013, das Faculdades Adamantinenses Integradas - Autarquia
do Município de Adamantina.
A presente prestação de contas analisa os principais aspectos da gestão econômica,
financeira, orçamentária e patrimonial da Autarquia, e vai acompanhada pelos seguintes
documentos:
1. Relatório das atividades desenvolvidas, contendo exposição sobre as
demonstrações contábeis e seus resultados e as principais realizações;
2. Balanço orçamentário;
3. Balanço financeiro;
4. Demonstração das variações patrimoniais;
5. Balanço patrimonial;
6. Cópia do balanço patrimonial do exercício anterior;
7. Cópia do boletim de caixa e bancos de 31 (trinta e um) de dezembro e respectiva
conciliação bancária;
8. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando
a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações
contábeis;

9. Relação das licitações realizadas em 2013, separadas por modalidade, contendo:
nº processo, nº da licitação, data da abertura, objeto, participantes, vencedores,
valores e data de eventual contrato, , em atendimento à dispositivos da Lei
8666/93.
10. Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação,
contendo: nº processo, data da abertura, objeto, valor e fornecedor , em
atendimento à dispositivos da Lei 8666/93.
11. Relação dos contratos e aditamentos firmados no exercício, contendo número do
ajuste; data; interessado; objeto; prazo; valor e modalidade da licitação ou
fundamento da dispensa ou da inexigibilidade, , em atendimento à dispositivos da
Lei 8666/93.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Demonstrativo da dívida fundada;
Demonstrativo da dívida flutuante;
Demonstrativo da Execução Orçamentária
Anexo I – Demonstrativo da Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo II – Resumo Geral da Receita
Anexo II – Natureza da Despesa – por órgão
Anexo II – Natureza da Despesa – por unidade orçamentária
Anexo II – Natureza da Despesa – por unidade executora
Consolidação Geral por Natureza da Despesa
Consolidação Geral por Natureza da Despesa Paga
Anexo VI – Programa de Trabalho
Anexo VII – Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunções e Programas por Projeto e Atividade
Anexo VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programa
conforme vinculo com recursos.
Anexo IX – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Anexo X – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo XI – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Balancetes da receita e da despesa de dezembro, do exercício, inclusive extraorçamentária, abrangendo os fundos especiais;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina (autorizada a funcionar
conforme Lei Municipal nº 853 de 29/06/1967) e a Faculdade de Enfermagem e
Obstetrícia de Adamantina (autorizada a funcionar conforme Lei Municipal nº 1547 de
01/03/1980) foram unificadas através da Lei Municipal nº 2.819, de 18 de junho de 1998,
passando a denominar-se Faculdades Adamantinenses Integradas - FAI, com o
Regimento Unificado aprovado pelo Parecer nº 94/99 do Conselho Estadual de Educação,
sendo recredenciada nos termos da Portaria CEE/GP nº 47 de 20/02/2013. É constituída
como autarquia municipal tendo como mantenedora a Prefeitura do Município de
Adamantina. Localizada no estado de São Paulo, a cidade ocupa uma área de 411 km2,
com cerca de 35 mil habitantes.
A FAI possui, hoje, em pleno desenvolvimento, cursos, programas e projetos nas mais
diversas áreas do conhecimento humano. Desenvolveu no exercício de 2013, 27 cursos
de Graduação, 03 cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu”, além de realizar cursos de
Extensão e Aperfeiçoamento, atendendo as mais diversificadas solicitações de demanda
regional.
O contingente educacional da FAI, no exercício de 2013, foi de 4.597 alunos matriculados
nos cursos existentes, formando 722 alunos, conforme segue:
Cursos Graduação

Matriculados

Desistentes

Trancados

Transferidos

Graduados

1º semestre
2º semestre

4476

563
41

125
93

16
2

Curso Pós-Graduação

121
4.597

604

218

18

106
495
121
722

TOTAL

O corpo docente é composto por 201 professores qualificados e o quadro técnicoadministrativo é de 170 servidores, conta ainda com 37 estagiários.
A Instituição possui, em sua estrutura, três campi universitário:
Campus I - localização: Rua Nove de Julho, 730 - Centro - Adamantina/SP, área total dos
terrenos: 7.056 m2 e área total construída de 4.154 m2. Possui salas de aula, laboratórios
de Informática e Comunicação Social (Rádio Cultura e Núcleo Midiático), Biblioteca,
Núcleo de Prática e Pesquisa, Diretoria e Secretaria Geral.
Campus II - localizado na Av. Francisco Belusci, 1.000 – Adamantina/SP, área total dos
terrenos de 315.623,29 m2, com edificações distribuídas da seguinte forma:

Bloco I - área construída de 4.150,99 m2, onde possui salas de aula e auditório, com
capacidade para 700 pessoas, núcleo de prática jurídica, Empresa Júnior e Laboratório
de Informática.
Bloco II - área total construída de 8.843,69 m2, com instalações de salas de aula,
Biblioteca Central, laboratórios específicos para os cursos nas áreas de saúde e
biológicas e Clínica Odontológica.
Bloco III - área construída de 2.451,18 m2, com instalações de salas de aula, laboratórios
do curso de Farmácia, Farmácia Escola, Farmácia Comunitária, Farmácia Viva e
Manipulação.
Bloco IV - área construída: 8.370 m2, possui salas de aula e laboratórios na área de
humanas.
Bloco V - Hospital Veterinário, com 2.500 m2.
Biotério Central.
Campus III – localização na Av. Marechal Castelo Branco, 660 - Adamantina/SP, com
área total dos terrenos de 17.000 m2 e área construída de 1.200 m2, quadra
poliesportiva coberta com 1.200 m2, áreas de campos e piscinas de 5.100 m2, possui
instalado salas de aula, Clínica Fisioterápica, quadras esportivas, piscinas e academia.
A Fai possui Clínica de Nutrição, Clinica de Psicologia e Unidade Avançada de Assuntos
do Poder Judiciários, localizada no centro da cidade.
Foram realizados 26.372 atendimentos e procedimentos referentes a atividades
extracurricular e pedagógicas conforme segue:
Curso
Direito
Educação Física
Nutrição
Medicina Veterinária
Psicologia
Odontologia
Fisioterapia
Fisioterapia
TOTAL DE ATENDIMENTO

Local
UAAJ
Campus III
Nutriclinica
Clínica Veterinária
Nupfai
Clinica de Odontologia
Lar dos Velhos, Apae e S.Casa
Clinica de Fisionterapia

Qtd. de Atendimento
526
4.655
1.123
2.402
1.489
7.137
965
8.075
26.372

No exercício de 2013 foram realizados 81 palestras, 27 mini cursos, 12 projeto de
extensão, 02 visita técnica, 01 encontros temáticos, 02 eventos culturais além de
participar de eventos e exposições na região.
Em outubro de 2013 a FAI organizou e promoveu o VI CICFAI – Congresso de Iniciação

Científica, evento que têm como objetivo incentivar e divulgar a pesquisa científica e sua
importância, estimulando o desenvolvimento da ciência e tecnologia.

O objetivo da divulgação do evento foi um sucesso, levando em consideração o grande
número de inscritos de outras Instituições e até de fora da nossa própria região, sendo
alguns deles até de outros estados.
Pela divulgação do evento, se dá também a divulgação indireta da FAI como faculdade de
escolha para os futuros graduandos, dando a oportunidade até para aqueles que ainda
não chegaram ao ensino superior, com a categoria do evento CICFAI Júnior, mostrando
para esses futuros graduandos que a FAI incentiva e dá total liberdade para todo tipo de
pesquisa científica e conhecimento construtivo.
Por fim o objetivo do evento em si que é o incentivo à pesquisa cientifica, as idéias,
inovações e descobertas também foram atingidas, já que houve uma grande satisfação
dos docentes e o publico em si em estar acompanhando as idéias e aprimoramentos.
O público participante nos Congressos Científicos da FAI, além de estar representado
pelos mais diversos setores ligados à Educação, envolve também a participação pública,
ocorrendo uma forte concorrência participativa por parte de pais e amigos dos autores e
apresentadores de trabalhos.
Qualitativamente, conforme pode ser observado na Tabela I, diremos que ocorreu a
participação efetiva de estudantes, professores e coordenadores do Ensino Básico de
Escolas Públicas e Privadas, participantes do Congresso de Iniciação Científica Jr (VI CIC
FAI JR), conferindo 790 autores e 240 trabalhos apresentados, de noventa (90)
Instituições de Ensino Básico; os alunos de Faculdades Públicas e Privadas participaram
do VII Congresso de Iniciação Científica (VII CIC FAI), apresentado 586 trabalhos de 1061
autores, oriundos de 47 Instituições de Ensino Superior (IES); profissionais já graduados,
pós-graduados e pesquisadores de 71 IES, apresentaram 154 trabalhos com 214 autores,
além de familiares e amigos que fazem questão de acompanhar os congressistas. O perfil
do público presente fez dos Eventos em foco mais que um congresso acadêmico: um
evento social que contribuiu, realmente, para a difusão e popularização da Ciência!
Estimamos entre dois a três mil participantes, diariamente, concomitantemente, ocorriam
apresentações de trabalhos em 20 salas de aulas, com presença média de 50 pessoas
por sala e sempre com alta rotatividade, pois muitos grupos apresentam os trabalhos e
saem da sala, e logo chegam outros para apresentarem e prestigiarem trabalhos ligados a
temas que lhe interessam. Paralelamente, as apresentações orais, nos dias 22, 23 e 24
de outubro foram dentro da linguagem de pôsteres e maquetes no Auditório Miguel Reale.

TABELA I – DADOS ESTATÍSTICO DO VI CIC FAI JR, VII CIC FAI E III CPC.

Além do estágio supervisionado obrigatório, a Instituição estimula a inserção do aluno no
mercado de trabalho através de estágios remunerados junto às empresas com atuação na
área de conhecimento dos cursos, através de convênios com o CIEE e Prefeituras da
região.
Possui uma preocupação constante com sua missão social e procura contribuir para a
melhoria das condições de vida da comunidade local e regional. A maioria dos alunos vem
de escola pública e, para tanto, a FAI oferece atualmente bolsas de assistência ao aluno
carente, bolsas-estágios, Programa de Bolsas a Instituições Públicas, Privadas e
Cooperativas, criado pela Instituição e destinado aos alunos carentes com vínculo
empregatício nas empresas conveniadas, além de convênios com os Programas de
Bolsas Escola da Família e FIES.
A Instituição se mantém financeiramente com recursos próprios, advindos das
mensalidades dos alunos.
A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei.4.320
de 17 de março de 1.964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito
Federal, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente
prestação de contas.
Assim sendo passaremos à análise do balanço geral das Faculdades Adamantinenses
Integradas do exercício de 2013, em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e
patrimonial:

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
A Lei Municipal n.º 3550 de 22 de novembro de 2012, aprovou o Orçamento para o
exercício de 2013, estimando a RECEITA e fixando a DESPESA em R$ 21.000.000,00
(vinte e um milhões), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

Resumindo a execução orçamentária, verifica-se que o exercício ora examinado
apresentou um superávit orçamentário de R$ 724.013,07 (setecentos e vinte e quatro mil,
treze reais e sete centavos), assim demonstrado:

RESUMO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valor – R$

Receita arrecadada

21.609.471,17

Despesa realizada

20.885.458,10

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

724.013,07

II - BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro demonstra as Receitas e as Despesas Orçamentárias, os Ingressos
e os Dispêndios de natureza Extra-Orçamentária, conjugados com os Saldos do Exercício
Anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.
Houve, nesse exercício em exame um superávit financeiro no montante de R$
3.262.971,39 (trez milhões , duzentos e sessenta e dois reais, novecentos e setenta e um
reais e trinta e nove centavos), conforme se demonstra a seguir:
SITUAÇÃO FINANCEIRA
Ativo Financeiro do Exercício
( - ) Passivo Financeiro do Exercício
( = ) Superávit Financeiro do Exercício

3.996.633,61
733.662,22
3.262.971,39

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, que foram transferidas do exercício
anterior na importância de R$ 2.234.305,60 (Dois milões, duzentos e trinta e quatro mil,
trezentos e cinco reais e sessenta centavos), em decorrência da gestão financeira do
exercício, passaram a ser de R$ 3.347.759,86 (Três milhões, trezentos e quarenta e sete
mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e seis centavos).
III – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial da Autarquia evidencia, na data do encerramento do exercício, a
posição das contas representativas de Bens, Direitos e Obrigações bem assim o
Patrimônio Líquido e foi levantado em obediência às normas legais, e em especial, às
estabelecidas na Lei n.º 4.320/61.
Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe esse balanço, devemos
examinar o Anexo 14, que integra esta peça.

O exercício de 2013 apresentou um Resultado Patrimonial de R$ 32.448.286,90 (trinta e
dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa
centavos), importância essa que se constitui o Patrimônio Líquido:

Procuramos no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão econômica
financeira ora encerrado com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição para
quaisquer outros esclarecimentos que se torne necessário.
Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e elevada
consideração.
Cordialmente.

Prof. Dr. Márcio Cardim
Diretor Geral da FAI

Ricardo Sampaio Angeli
Enc. de Contabilidade
CRC – 1SP179012/O-4

EXMO SR.
IVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
DD. PREFEITO DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA.

BALANÇO GERAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de 2013

