Parte I: Demonstrações Contábeis
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Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e 2007 em R$

Ativo

2008

Nota
explicativa

R$
2007
Reclassificado

Circulante
Disponibilidades
Equivalentes caixa
Fundo de empréstimos a alunos
Outros ativos

215.610,10

165.059,67

24.442.796,61

4

22.942.297,41

6.608.962,62

5

6.171.105,72

611.310,22

6

31.878.679,55

651.583,09
29.930.045,89

Não-circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado

10.069.466,64

7

10.796.616,13

8

20.817.306,92

4.509,09
21.235.905,01

4.500,00

31.309.880,74
Total do ativo

31.618.423,05

63.188.560,29

61.548.468,94

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Passivo

2008

Nota
explicativa

R$
2007
Reclassificado

Circulante
Fornecedores

142.186,71

107.221,40

Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais a recolher

505.757,97

482.762,03

Empréstimos e financiamentos

170.177,83

Repasses de convênios a efetuar

1.530.907,91

Recebimentos antecipados

383.904,86

Outras contas a pagar

103.891,14

44.150,93
9

1.568.266,49
3.191.727,17
302.018,52

2.836.826,42

5.696.146,54

Patrimônio Social
Fundo Patrimonial
Reserva de reavaliação

54.139.116,95
6.212.616,92
60.351.733,87

Total do Passivo

63.188.560,29

10

49.400.110,25
6.452.212,15
55.852.322,40
61.548.468,94

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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Demonstração das mutações do patrimônio social dos exercícios findos em:

R$
Fundo Social

Saldos em 31.12.06
Realização de reserva de reavaliação
Ajuste de Exercícios Anteriores
Superávit do Exercício
Saldos em 31.12.07

Reserva de
reavaliação Patrimônio Social

47.741.982,30

6.568.605,35

54.310.587,65

116.393,20

(116.393,20)

(4.457.153,28)

-

(4.457.153,28)

5.998.888,03

-

5.998.888,03

49.400.110,25

6.452.212,15

-

55.852.322,40

Realização de Reserva de Reavaliação

239.595,23

(239.595,23)

Ajuste de Exercícios Anteriores

185.070,58

-

185.070,58

Superávit do Exercício

4.314.340,89

-

4.314.340,89

Saldos em 31.12.08

54.139.116,95

6.212.616,92

-

60.351.733,87

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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Demonstração dos superávit´s dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2008 e 2007
R$
Nota
2008 explicativa
A - Receitas
Contribuição ao Fundo de Bolsas

19.088.784,67
10.688.030,55

Venda de Livros

2007
18.535.655,61

11

-

9.994.314,67
7.992,55

Recuperações do Convênio Restaurante Universitário

3.264.131,57

3.111.005,76

Recuperações de Convênios c/ Órgão Diversos
Recuperações de Convênio Fump/UFMG – Intercâmbio
Internacional

1.214.644,07

1.425.394,09

56.250,31

30.883,20

Receitas Financeiras
Reversão de Provisões de Créditos de Liquidação
Duvidosos

2.690.574,88

2.271.983,47

351.784,21

985.410,10

823.369,08

708.671,77

(4.884.627,16)

(4.657.942,12)

Receitas diversas
B - Custo das Atividades Operacionais e Produtos
Livros Vendidos
Convênio Restaurante Universitário
Convênio Restaurante Universitário Subsídio Alimentação
Convênios c/ Órgãos Diversos
Convênio Fump/UFMG - Intercâmbio Internacional
C - Despesas Operacionais

-

(22.497,77)

(4.089.977,10)

(3.605.649,10)

476.244,32

426.482,04

(1.214.644,07)

(1.425.394,09)

(56.250,31)

(30.883,20)

(9.898.580,73)

(8.216.173,85)

Despesas Filantrópicas (Decreto 3504/00)

(4.321.077,81)

Pessoal Contratado e Terceirizado

(2.369.396,67)

(1.983.929,64)

Despesas Gerais e Administrativas

(930.647,60)

(1.163.018,88)

Financeiras

(265.407,51)

(200.167,12)

Depreciações e Amortizações

(817.507,94)

(858.269,88)

(1.194.543,20)

(561.997,25)

4.305.576,78

5.661.539,64

Provisões Para Prováveis Perdas
Superávit Operacional (A-B-C)
D - Outras Receitas e (Despesas)
Venda do Ativo Mobilizado
Custo do Imobilizado vendido
E - Superávit do Exercício (A-B-C+/-D)

15

(3.448.791,08)

8.764,11

337.348,39

90.583,10

731.179,45

(81.818,99)

(393.831,06)

4.314.340,89

5.998.888,03

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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Demonstração do valor adicionado do exercício findo em 31 de dezembro
de 2008
R$
2008
A - Receitas

15.212.430,70

Contribuição ao Fundo de Bolsas

10.688.030,55

Provisões para prováveis perdas de créditos a receber

(1.194.543,20)

Recuperações do Convênio Restaurante Universitário

3.264.131,57

Recuperação de convênios com órgãos diversos

1.214.644,07

Recuperações de Convênio Fump/UFMG – Intercâmbio Internacional

56.250,31

Receitas Diversas

823.369,08

Reversão de provisões de créditos de liquidação duvidosos

351.784,21

Resultado da venda do ativo mobilizado
B- Insumos Adquiridos de Terceiros

8.764,11
(5.144.147,09)

Despesas Gerais, Administrativas e Bancárias

(1.937.425,97)

Convênio Restaurante Universitário

(2.412.071,06)

Convênio Restaurante Universitário Subsídio Alimentação
Convênios c/ Órgãos Diversos
Convênio Fump/UFMG - Intercâmbio Internacional
C – Retenções
Depreciações e Amortizações

476.244,32
(1.214.644,07)
(56.250,31)
(817.507,94)
(817.507,94)

D – Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade

9.250.775,67

E – Valor Adicionado Recebido Em Transferência

2.690.574,88

Receitas Financeiras
F – Valor Adicionado a Distribuir (D+E)

2.690.574,88
11.941.350,55

G – Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal Técnico Administrativo

1.619.624,44

Pessoal Assistência (despesa filantrópica)

1.477.056,64

Pessoal Restaurante Universitário

1.677.537,12

Despesas Filantrópicas

2.844.021,17

Impostos e Taxas
Superávit transferido para o Fundo Social
H – Total do Valor Adicionado Distribuído

8.770,29
4.314.340,89
11.941.350,55

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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Demonstração do fluxo de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2008
R$
2008
A – Atividades Operacionais
Superávit

4.314.340,89

Ajustes ao Superávit
Depreciações e amortizações
Baixa depreciações e amortizações

817.507,94
(173.587,85)

Ajustes de exercícios anteriores

185.070,58

Baixa de bens imobilizado

226.170,41

Superávit ajustado
Redução das contas a receber
Aumentos dos adiantamento de salários/férias
Aumento do fundo de empréstimos a alunos
Redução de adiantamentos a fornecedores
Aumento dos cheques em cobrança

5.369.501,97
62.094,82
(18.222,28)
(1.229.841,60)
1.084,26
(2.167,24)

Aumentos dos estoques

(28.471,60)

Redução da PCLD

791.683,59

Redução das despesas antecipadas
Total das variações do ARCP
Redução das obrigações sociais e fiscais a recolher
Aumento de fornecedores
Redução de outras contas a pagar
Aumento de empréstimos e financiamentos
Aumento de provisões para férias e 13º salário
Aumento de receitas antecipadas de alimentação
Redução de ações judiciais a pagar
Total das variações do PRCP
Fluxo de caixa das atividades operacionais

26.256,02
(397.584,03)
(5.544,79)
34.942,53
(195.998,46)
126.026,90
28.563,51
1.828,00
(2.128,92)
(12.311,23)
4.959.606,71

B – Atividade de Investimentos
Redução do fundo de empréstimos a alunos - longo prazo
Investimentos de Imobilizado
Fluxo de caixa das atividades de investimento

727.149,49
(1.288.697,68)
(561.548,19)

C – Atividades de Financiamento
Redução de repasses de convênios a efetuar
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento das disponibilidades financeiras

(2.847.008,89)
(2.847.008,89)
1.551.049,63

Demonstração da variação das disponibilidades
Caixa mais Equivalente de Caixa no início do exercício

23.107.357,08

Caixa mais Equivalente de Caixa no fim do exercício

24.658.406,71

Aumento de caixa e equivalente caixa

1.551.049,63

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2008 e de 2007 (em R$)
1. Contexto operacional
A Fundação Universitária Mendes Pimentel - Fump é uma pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, destinada prioritariamente ao amparo e assistência aos alunos carentes da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, tendo por finalidade a realização de amparo
financeiro ao que dele necessitar, disponibilizar oportunidade de trabalho e estágio
remunerado, serviços médicos, farmacêuticos, dentários, facilidade para aquisição de livros,
material didático e profissional, assistência jurídica e alimentação sadia e de custo acessível.
A Fundação é administrada por um conselho diretor e seus membros não percebem
remuneração.
2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, resolução 837/99 e NBC T.10.4 do Conselho Federal de Contabilidade, observando a
lei 6.404/1976 e as alterações introduzidas pela lei 11.638/2007, atendendo as normas
aplicáveis às entidades beneficentes sem fins lucrativos.
Portanto, as demonstrações comparativas de 2007 estão sendo apresentadas de acordo com o
novo padrão contábil brasileiro e não ocorreram mudanças nas práticas contábeis adotadas pela
Fundação até o encerramento de 2007, que poderiam gerar ajustes no patrimônio social e no
resultado do exercício em face da nova apresentação das demonstrações contábeis.
3. Principais diretrizes contábeis
a) Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência, adotando-se o procedimento de reconhecer
os gastos com gratuidades e assistência social em grupo contábil específico.
b) Ativo circulante
As disponibilidades e os equivalentes caixa indicam valores constantes em caixa, depósitos
bancários à vista e aplicações financeiras de renda fixa de baixo risco de perdas.
Demais contas circulantes se referem a créditos a receber prestados no fornecimento de
alimentação, adiantamentos de férias e 13º, vale transporte e alimentação a funcionários;
despesas pagas antecipadamente de seguros e bolsas de manutenção do programa intercâmbio
internacional. O fundo de empréstimos a alunos é composto de bolsas e programas sociais
reembolsáveis de alunos e ex-alunos da UFMG, sendo demonstrados pelo valor de formação.
Neste exercício o fundo de empréstimos foi acrescido do valor de R$155.834,15, relativo a
acertos de refinanciamento de bolsas reembolsáveis, valor este, lançado em ajustes de
exercícios anteriores no patrimônio social. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é
constituída, quando aplicável, para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos em sua
maioria do fundo de empréstimos aos alunos de acordo com o art. 340 do regulamento do
imposto de renda.
c) Ativo não-circulante
O item realizável a longo prazo encontra-se apropriado sob a rubrica de empréstimos
concedidos a alunos carentes da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte do objeto
social da entidade. Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, dos rendimentos
financeiros incorridos, e de depósitos judiciais para recursos de processos trabalhistas ainda
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não resgatados. Ações judiciais de cobrança de aluguéis de imóveis, deduzido de provisão para
prováveis perdas.
O item investimentos é representado por cota de direito de uso de vaga em estacionamento e
integralização de cota de participação em cooperativa de crédito.
O item imobilizado está registrado pelo custo de aquisição acrescido de atualizações
monetárias quando aplicável, reduzidos por taxas de depreciação conforme apresentado na nota
explicativa nº 8 e ajustado por reavaliações espontâneas efetuadas em 1995 e 2005
d) Passivo circulante
Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias e rendimentos financeiros incorridos.
O item contribuições de alunos ao Fundo de Bolsas constante no passivo circulante, veio de
doações voluntárias, através de campanha publicitária promovida pela instituição, para
financiar os programas sociais ao longo do exercício de 2009.
O item obrigações trabalhistas e fiscais é composto de contribuições para previdência social
oficial, impostos e contribuições federais, estaduais e municipais retidos sobre a renda e
serviços prestados e aquisições de materiais, além de outras consignações retidas sobre a folha
de pagamento de pessoal. O item provisões para férias e décimo terceiro salários é constituído
com a finalidade de reconhecer o passivo trabalhista e os encargos sociais (FGTS e PIS)
contraídos.
O item outras contas a pagar é constituído pelos valores de bolsas socioeducacionais, bolsas de
formação profissional e empréstimos e financiamentos pendentes de cobrança pelos prestadores
de serviços.
O item as receitas antecipadas de alimentação refere-se a recebimentos de refeições a serem
fornecidas aos alunos que adquiriram cupons a serem descontados futuramente.
4. Equivalentes caixa
Decorrem de excedentes financeiros mantidos em aplicações financeiras efetuadas em bancos
de primeira linha, conforme demonstrado a seguir:

Fundos de investimento
Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil
CDB
Banco do Brasil
RDC
Nossacop
Total das aplicações
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2008

R$
2007

6.486.977,35
1.422.915,29

5.750.260,49
17.192.036,72

7.909.892,64

22.942.297,21

15.970.323,56

-

562.580,41

-

24.442.796,61

22.942.297,21
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5- Fundo de empréstimos a alunos
R$

Bolsa de Manutenção
Bolsa Psicoterapia
Bolsa Creche
Bolsa Alimentação
Emp. Prog. Intercâmbio Internacional
Emp. Material Odontológico Básico
Emp. Prog. Meu Primeiro Computador
Emp. para Compra de Óculos
Emp. para Congressos e Seminários
Emp. para compras de Livros
Emp. para Cursos
Emp. para Material Escolar
Emp. para Saúde
Emp. para Amparo Financeiro
(-) Provisão para créditos de liquidação
duvidosa

2008
12.568.424,82
502.280,85
469.843,21
2.936,08
18.682,39
14.396,54
452.556,46
18.956,36
970,00
44.677,56
13.024,13
14.765,16
47.711,85
52.021,37

2007
11.460.337,34
530.071,76
450.829,03
2.936,08
19.066,02
7.136,39
306.066,60
22.695,17
1.090,00
48.228,53
16.068,71
20.003,74
48.397,42
58.478,39

(7.612.284,16)

(6.820.299,46)

6.608.962,62

6.171.105,72

2008

2007

283.262,97
170.474,75
123.468,81
21.095,73
67.592,98
87.856,95

325.498,50
190.334,04
105.246,53
1.084,26
18.928,49
93.849,00
59.385,35

(142.441,97)

(142.743,08)

611.310,22

651.583,09

6 - Outros realizáveis
R$

Contas a receber
Diversos responsáveis
Adiantamento de férias e 13º salário
Adiantamento a fornecedores
Cheques em cobrança
Valores a apropriar
Estoques
(-) Provisão para créditos de liquidação
duvidosa

7 - Realizável a Longo Prazo
A composição deste ativo é assim demonstrada:
R$

Fundo de Empréstimo a alunos
Depósitos judiciários
Ações judiciais
(-) PCLD para ações judiciais
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2008
10.054.225,76
15.240,88
125.856,24
(125.856,24)

2007
10.773,360,74
19.260,88
287.619,30
(283.624,79)

10.069.466,64

10.796.616,13
9

O fundo de empréstimos apresenta a seguinte composição:
R$

Bolsa de Manutenção
Bolsa Psicoterapia
Bolsa Creche
Emp. Prog. Intercâmbio Internacional
Emp. Material Odontológico básico
Emp. Prog. Meu Primeiro Computador
Emp. para Material Escolar
Emp. para Amparo Financeiro

2008
9.820.388,22
15.022,17
37.125,26
383,63
3.774,19
177.532,29
-

2007
10.423,037,83
64.057,26
87.262,63
2.426,88
195.942,20
99,00
534,94

10.054.225,76

10.773.360,74

8 – Imobilizado
R$
Taxa de
2007 depreciação %
Reclassificado
6.671.484,79 6.709.984,79
14.257.584,48 14.269.718,12
4
2008

Terrenos
Edificações
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
Móveis e utensílios
Veículos
Máquinas, equipamentos e
instalações
Computadores e periféricos
Reformas em máquinas de
terceiros
Software
Obras em andamento*
Depreciação e amortização
acumulada

1.513.211,11
777.436,24
83.399,35

1.283.552,79
767.109,68
83.399,35

4
10
20

631.980,00
606.879,30

604.546,10
665.066,68

10
20

15.000,00
15.000,00
636.525,46
549.623,17
871.349,08
54.330,95
26.064.849,81 25.002.331,63

20
20

(4.828.944,80) (4.185.024,71)
21.235.905,01 20.817.306,92

* A construção da unidade da moradia universitária no município de Montes Claros/MG vem sendo financiada com
recursos repassados pela UFMG através do convênio 395/06 e contrapartida de recursos próprios, estimados no total
de R$ 2.200.000,00.

As taxas de depreciação adotadas são com base naquelas determinadas pelas regras fiscais e
apontadas nos laudos de reavaliação feitos em 1995 e 2005, ao invés de serem com base na
vida útil econômica dos bens.
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9 - Repasses de convênios a efetuar

D.C.E – Diretório Central dos Estudantes
Diretórios e Centros Acadêmicos
Conv. UFMG – Fump – Moradia Montes
Claros
Procuradoria Geral de Justiça
Secretaria de Estado da Saúde
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Adiant. para depósitos judiciais
Diversos credores

2008
11,44
22,89

R$
2007
39.017,87
194.122,44

1.380.107,78
23.439,79
110.046,66
3.012,51
14.266,84

1.263.818,48
4.377,60
11.532,43
28.573,53
3.012,51
23.811,63

1.530.970,91

1.568.266,49

O repasse efetuar para o convênio UFMG/FUMP é composto por valores pendentes de
prestação de contas levantada no convênio para a construção de moradia para alunos em
Montes Claros.
10 - Fundo patrimonial
Registram os superávits e déficits apurados no presente exercício social e nos exercícios sociais
já transcorridos.
11 - Receitas da contribuição ao Fundo de Bolsas
Os recursos oriundos da Contribuição ao Fundo de Bolsas, apropriados em conta de receitas no
montante de R$10.688.030,55, em 31 de dezembro de 2008 (R$9.994.314,67 – 31/12/2007),
foram aplicados exclusivamente no objeto social da entidade e suas sobras compõem reservas
financeiras para cobrir contingências que possam vir a ocorrer e também para cobrir os gastos
com programas sociais a serem executados ao longo de exercícios seguintes. O seu caráter
antes compulsório, foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão no dia 13 de agosto
de 2008.
12- Recursos de convênios com órgãos públicos
Os recursos públicos foram aplicados de acordo com o plano de trabalho em conformidade com
o termo de convênio. Os registros contábeis foram evidenciados em contas específicas
acrescidos dos rendimentos bancários como sumarizados a seguir:
Concedente
Universidade Federal de
Minas Gerais
Universidade Federal de
Minas Gerais
Universidade Federal de
Minas Gerais
Secretaria de Estado da
Saúde de MG
Procuradoria Geral de
Justiça do Estado de MG
Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte
Total

Objeto
Subsídio alimentação ao
aluno carente
Apoio a Intercâmbio
Internacional
Bolsa de Formação
Profissional
Complementar
Bolsa Educacional para
acadêmicos da saúde
Bolsa Estágio
Bolsa de
Complementação
Educacional
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2008 (R$)

2007 (R$)

428.400,00

600.000,00

56.250,31

30.833,20

878.672,31

857.417,64

23.228,80

205.251,20

50.492,05

46.744,28

262.250,91
1.699.294,38

315.980,97
2.056.227,29
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13. Contingências
a) CNAS e INSS
A Fundação goza de isenção de impostos e contribuições, desde que atendidas determinadas
exigências relacionadas com a concessão de projetos de assistência social com previsão de
gratuidades destinada ao público alvo. Esta isenção é convalidada pelo Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, a cada período de três anos, sendo o último parecer através do
ofício CNAS/MPS 1.297 de 25 de abril de 2002.
O referido ofício vem sendo questionado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,
através de recurso por ele interposto junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
solicitando seu cancelamento, bem como requerendo a anulação de renovações deferidas em
anos anteriores.
O julgamento proferido pelo CNAS rejeitou os argumentos contidos na informação fiscal do
INSS, confirmando conseqüentemente os certificados emitidos, no período em referência, em
favor da Fump. Dessa decisão foi interposto, pelo próprio INSS, recurso administrativo, que foi
apreciado e julgado em grau administrativo final pelo Ministro da Previdência, fundamentado
no Parecer/CONJUR/MPS/Nº 426/2007, dando por cancelado o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social no período de 1995 a 1997, com validade para o período de
1998 a 2000.
A administração da Fump, amparada na opinião de seus consultores jurídicos, continua
acompanhado as decisões nas devidas instâncias a fim de se resguardar de alguma decisão
desfavorável. Não foi instituída provisão específica para tal finalidade, embora a Fump
mantenha reserva técnica suficiente.
b) Ação de indenização
A Fundação foi notificada pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais de ação
indenizatória por danos pessoais causados por responsabilidade solidária juntamente com a
Empresa Soleminas Viagens e Turismo Ltda. e o Diretório Central dos Estudantes da UFMG
no acidente ocorrido próximo a Arequipa, no Peru, com alunos que iriam participar do Fórum
Social Mundial, em Caracas, na Venezuela, no início do ano de 2006. O valor total das ações é
de R$ 3.710.000,00.
A administração contratou serviços advocatícios especializados para defendê-la, não sendo
condenada em um dos processos (0024.07.467.882-2) em andamento. Não foi constituída
provisão específica para acobertar essa contingência diante das indefinições jurídicas.
14. Seguros
A política da Fundação é manter cobertura de seguros para os bens do imobilizado em veículos,
edificações de moradias, salas e andares do Edifício Acaiaca, em montantes considerados
suficientes para cobrir eventuais sinistros, levando-se em consideração a sua atividade
operacional. Em 31 de dezembro de 2008 a cobertura de seguros é assim apresentada:
Cobertura
Incêndio, raio, explosão, vendaval, furacão, ciclone,
danos elétricos, roubo ou furto qualificado, assistência
funeral, greve e responsabilidade civil

R$

12.580.000,00

Perda parcial de veículos

100% da tabela FIPE

Indenização integral de veículos

100% da tabela FIPE
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15. Demonstração das gratuidades concedidas
A Fundação, para usufruir da isenção da contribuição para o INSS patronal, está sujeita a
comprovar a aplicação em gratuidade de pelo menos 20% de suas receitas totais, sendo que o
montante dessa aplicação nunca poderá ser inferior à isenção de contribuições sociais
usufruídas (Decreto 2.536/98).
Os registros contábeis procedidos em contas de compensação, resultado e outros controles
extras contábeis indicam o atendimento ao conjunto das determinações legais.
Os gastos com gratuidades são representados também por despesas incorridas na prestação de
serviços a alunos carentes. Tais gastos são compostos nas datas dos balanços conforme
demonstrado a seguir:
Quadro demonstrativo das contas de resultado em R$:

Despesas com pessoal ligado à assistência social
Bolsa Moradia
Bolsa Socioeducacional
Bolsa de Apoio ao Pró-noturno
Bolsa Creche não reembolsável
Bola de Apoio para a Educação e Cidadania
Bolsa Alimentação
Desconto s/ venda de livros para alunos
Programa de Saúde
Apoio a projetos culturais / Programas culturais
Programa de Convivência nas Moradias
Programa de Acesso à Informação Digital
Programa de Apoio a Intercâmbio Internacional
Subsídio Moradia
Subsídio alimentação aos alunos classificados nos
níveis II e III
Programa de Acesso a Material Odontológico Básico
Subsídio para aquisição de livros
Programa Meu Primeiro Computador
Mão-de-obra terceirizada da assistência e subsídio
alimentação
Programa de Inserção Social / auxílio transporte
Programa de Apoio ao Festival de Inverno
Programa de Acesso a Material Escolar
Programa de Acesso a Curso de Línguas
Programa Café-da-manhã
Programa de Bolsas Especiais
Totais
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2008
1.477.056,64
25.648,00
167.008,62
158.382,00
77.400,00
53.100,00
858,75

2007
1.417.413,30
13.175,00
136.548,48
102.753,25
83.100,00

15.747,95
10.334,97
142.916,45
426.096,13

87,96
378.129,04
20.695,80
1.003,62
40.001,22
60.439,93
350.147,68

476.244,32
2.720,64
52.521,04
671.145,05

426.482,04
2.974,06
73.059,10
254.026,74

338.162,25

78.780,00
23.600,00
102.200,00
2.961,00
2.994,00
15.200,00
4.321.077,81

23.953,86
64.800,00

3.448.791,08
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Concessão de gratuidades
As gratuidades concedidas pela Entidade representaram 37,62% das receitas do exercício findo
em 31.12.08 (34.70% em 31.12.07) conforme demonstrado a seguir:

Receitas obtidas
Contribuições de alunos ao Fundo de Bolsas
Receita com a venda de livros
Reembolso de custo do restaurante universitário
Recuperação de despesas com convênios
Receitas financeiras
Aluguéis e outras
Reversão de provisões de créditos de liquidação
duvidosos
Receitas não operacionais
Subtotal
Ajustes efetuados (*)
Pagamento da contribuição ao Fundo de Bolsas
(compensação)
Exclusão das recuperações de despesas de
convênios
Exclusão da reversão de provisão de créditos de
liquidação duvidosos
Exclusão da receita de venda do ativo Imobilizado
Base de cálculo para gratuidade

2008 (R$)

R$
2007 (R$)

10.688.030,55
3.264.131,57
1.270.894,38
2.690.574,88
823.369,08

9.994.314,67
7.992,55
3.111.005,76
1.456.277,29
2.271.983,47
708.671,77

351.784,21
90.583,10
19.179.367,77

985.410,10
731.179,45
19.266.835,06

1.636.722,84

1.617.465.28

(4.535.025,95)

(4.567.283,05)

(351.784,21)
(985.410,10)
(90.583,10)
(731.179,45)
15.838.697,35 14.600.427,74

(*) Os ajustes efetuados são pela exclusão dos valores representados por reembolsos de convênios e
receitas que não constam taxativamente no art. 3º, VI do Decreto 2.536/98 “aplicar anualmente, em
gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de
aplicações financeiras, de locação de bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações particulares, cujo
montante nunca será inferior à isenção de contribuições sociais usufruída;”

As gratuidades concedidas (exceto as representadas por gastos reembolsados com o
restaurante universitário e com gastos reembolsados com pagamento de estagiários e
convênio de intercâmbio internacional) se resumem em:
Gratuidades concedidas
2008 (R$)
Serviços
gratuitos
prestados
(resultado)
4.321.077,81
Pagamentos compensados das
contribuições ao fundo de bolsas
(compensação)
1.636.722,84
Total de gratuidades
5.957.800,65
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%

2007 (R$)

%

27,28

3.448.791,08

23,62

10,34
37,62

1.617.465,28
5.066.256,36

11,08
34,7
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Isenções previdenciárias usufruídas:

2008
895.206,75
426.058,96

INSS Patronal
Cofins
Total do custo da isenção INSS usufruída – MP
446/2008
1.321.265,71

Profª Rocksane de Carvalho Norton
Presidente da Fump
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R$
2007
798.873,10
440.986,56
1.239.859,66

Dnivaldo Pedrosa França
Contador CRC/MG 62.614/0-0
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