
Receitas Totais

a. Recursos governamentais (subvenções)

b. Doações de pessoas jurídicas

c. Doações de pessoas físicas

d. Contribuições

e. Patrocínio FAC RS Edital 2/2012 projeto 
Gibiteca na minha cidade!
f. Cooperação internacional

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos

h. Outras receitas

Despesas Totais

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo 
pessoal)
b. Pessoal (pagamento artistas e equipe  técnica)- 
valor bruto

c. Despesas diversas (somatório das despesas 
abaixo)
d. Operacionais(compra de livros, transporte, 
alimentação dentre outros)

Impostos e taxas

Tarifas bancárias

Capital (máquinas + instalações + equipamentos)

Divulgação do projeto

e. data de assinatura e identificação do instrumento 

de parceria e do órgão da administração pública 
responsável;

f. descrição do objeto  da parceria;

g. situação da prestação de contas da parceria, 

que deverá informar a data prevista para a sua 
apresentação, a data em que foi apresentada, o 
prazo para a sua análise e o resultado conclusivo.

4- Indicadores Sociais/ Culturais/outros assuntos

  Balanço SOCIAL/PATRIMONIAL/CULTURAL / 2013‐ Varanda Cultural

1 - Identif icação

Nome da inst ituição: Assoc iação Jornal Varanda Cultural CNPJ: 10.846.755/0001-65

Natureza jurídica:[X ] associação  [  ] fundação  [  ] sociedade       sem fins lucrativos?[ X ] sim [  ] não 

Possui Certificado de Ent idade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [  ] sim  [  X ]  não    

R$ 75.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

De utilidade pública? [ x ] não     Se sim, [   ] federal   [  ] estadual   [  ]  munic ipal           Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [   ]  sim   [  x ] não

2 - Origem dos recursos
2013

Valor total (mil reais)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 75.000,00

R$ 0,00

R$ 38.660,00

R$ 0,00

3 - Aplicação dos recursos
2013

Valor total (mil reais)

R$ 75.000,00

R$ 7.800,00

Patrocínio  FAC RS Edital 2/2012 projeto Gibiteca na minha cidade! 
Publicada súmula do Contrato no Diário Oficial de 13/03/2013                                                   
Nro Processo:   3137-11.00/12-7
Processo - Prest. Contas:   318711-00.14/2
Período de realização:   de 15/04/2013 a 15/09/2013

1. Instalação de Gibitecas em 08 (oito) municípios do interior do RS com 
livros de importantes nomes do cartunismo brasileiro e latino-americano, 

como Mafalda, Santiago, Liniers, dentre outros

Período de realização:   de 15/04/2013 a 15/09/2013.  19/01/2015  Análise 

- Prestação de Contas (relatório físico) em 19/01/2015Prestação de 
contas - enviado para CAGE.

R$ 7.800,00

R$ 20.638,00

R$ 7.282,00

R$ 620,00

R$ 7.282,00

R$ 620,00

R$ 0,00

h. públ ico atingido

Oficina de desenho - por cidade 110 alunos x 8 cidades = 880
Teatro: média por cidade- 200 alunos ( média de  1.300 alunos e 

professores, contando com as oficinas)
Total: média de 2.180 pessoas atingidas diretamente

Indiretamente com acesso à Gibiteca: o valor pode ser triplicado 
considerando que todos estudantes de todas escolas podem ter acesso 

as obras, assim como adultos.

3 (três) Oficinas Gratuitas de Desenho direcionado aos cartuns (são 3 
oficineiros para cada grupo de alunos) - Al to Feliz, Glorinha, Nova Hartz, 

Tabaí, Araricá, Pareci Novo, Nova Santa Rita e Harmonia. Total- 24 

oficinas

R$ 0,00

Valores liberados (mil reais)

R$ 75.000,00

R$ 0,00

Valores liberados (mil reais)

R$ 0,00

R$ 20.638,00

R$ 0,00

R$ 75.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

2013

2013

R$ 75.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 38.660,00
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