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ICAEPS
CONHEÇA O

Instituto Catarinense de Educação Profissional, constituído sob a forma de  
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), é uma pessoa jurídi-
ca sem fins lucrativos, de direito privado e de caráter educacional, cultural, social, 
de pesquisa e desenvolvimento e de apoio às diversas manifestações da cidadania; 
com autonomia administrativa e financeira, fundado no dia 24 do mês de abril do 
ano de 2013. 

Sua finalidade principal é a qualificação e formação da mão de obra no segmento de 
prestação de serviços, através de cursos, palestras, seminários, parcerias estratégi-
cas para captação de recursos, dentre outros.

FUNDADORES



Resiliência. O ano de 2020 no Instituto Catarinense 
de Educação Profissional pode ser avaliado pela ca-
pacidade de readaptação interna, diante de tantas 
adversidades sofridas, com a chegada da pandemia 
do coronavírus. 

No fim do primeiro trimestre, o país foi surpreendido com o avanço exponencial do 
vírus. Com a Covid-19, os conceitos de distanciamento social, home office e quaren-
tena dominaram os noticiários e cravaram a incerteza nas organizações sobre o que 
esperar dos meses subsequentes.

Inicialmente, debatiam-se quantas semanas de lockdown seriam necessárias para re-
duzir a curva de contaminação, se o uso de máscaras era ou não necessário, e, até 
mesmo, se o coronavírus seria uma doença que ceifaria mais vidas que outras enfer-
midades já conhecidas, como a dengue ou as gripes comuns.  

O tempo passou e as semanas de distanciamento social viraram meses, as máscaras 
indispensáveis e a contagem de mortes, infelizmente, interminável. 

As organizações tiveram de se adequar rapidamente para poder sobreviver em meio 
ao caos instaurado em todo o Planeta. O ICAEPS, na ânsia por auxiliar as empresas do 
setor, em um momento de grandes dificuldades, não mediu esforços para seguir ofe-
recendo os projetos já planejados para o ano de 2020. 

Olhando para trás, concluímos com orgulho, que fomos muito além do planejamento 
estabelecido até então. O Instituto se reinventou. Em nosso calendário inicial, pre-
víamos cinco módulos presenciais com palestras sobre asseio e conservação, e mais 
um grande curso sobre segurança privada. Encerramos a temporada com mais de 30 
eventos virtuais realizados, muitos deles relacionados aos impactos e adaptações ne-
cessárias para a nova realidade, além dos dois eBooks publicados. Em destaque a 
obra “Protocolos de Segurança - Contra a Covid-19 que apresenta uma série de orien-
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tações sobre as medidas de prevenção e proteção aos funcionários, fornecedores e 
clientes, para uma retomada das atividades com segurança e qualidade. O conteúdo 
foi o primeiro do setor em todo país a ser lançado de forma gratuita.

Somado a isso, foi lançada a campanha “Chame os Especialistas”, um sucesso retum-
bante. O ICAEPS, com apoio dos sindicatos instituidores, levou a mensagem do setor 
para todo o país. Jornais, rádios, sites, emissoras de televisão, entre outros, repercu-
tiram massivamente a mensagem da campanha e engrandeceram a luta do setor por 
maior representatividade e espaço no debate público. A continuidade da campanha 
é uma das prioridades na programação do Instituto.

Para 2021, planejamos avançar ainda mais na capacitação profissional e representa-
ção do setor. No último ano, fomos exemplo de resiliência, nos adaptamos de forma 
ágil para cumprir a missão do ICAEPS, e atender às demandas do setor. Unidos, segui-
remos na luta, pela profissionalização da mão de obra das empresas contribuintes, 
entregando à sociedade um serviço cada vez mais eficiente.

Adm. Evandro Fortunato Linhares
Presidente do ICAEPS



DIRETORIA
ICAEPS

O ICAEPS é formado por um Conselho 
de Administração de oito membros 
indicados pelas três entidades funda-
doras. Os conselheiros estabelecidos 
elegem a Diretoria Executiva e o Con-
selho Fiscal.

A diretoria é oficialmente compos-
ta pelo presidente, vice-presidente, 
secretário e tesoureiro. Enquanto o 
Conselho Fiscal conta com quatro 
membros titulares e número igual de 
suplentes.

Todos são convidados a participar 
das Assembleias Gerais Ordinárias e 
Extraordinárias que ocorrem na sede 
do Instituto. Em 2020, três reuniões 
foram realizadas, sendo uma ordinária 
e duas extraordinárias.

Diretoria Executiva

Presidente  Evandro Fortunato Linhares
Vice Presidente Silvio Kammer
Diretor Adm./Financeiro Bertolino Borges 
Alves
Diretor Adm./Financeiro (adjunto) Avelino 
Lombardi

Conselho de Administração
Evandro Fortunato Linhares SEAC/SC
Avelino Lombardi SEAC/SC
Antonio João Justino Neto SINDESP/SC
José Altair Back SINDESP/SC
Silvio Kammer FEVASC (Vigilância)
Matias José Ribeiro FEVASC (Limpeza)
Jodecir Pedroso de Souza FEVASC (Vigilância)
Neucir Paskoski FEVASC (Limpeza)

Conselho Fiscal
Titulares
Ben-Hur Cassius Margarida
Pedro Paulo Correa de Souza
Rosa Maria Pompeu Raulino
Matias José Ribeiro
Suplentes
Francisco Lopes de Aguiar
Valmir Mota
Vanderlei Michelon
Ademir Edson Fernandes

Consultores Técnicos
Joneval Barbosa de Almeida (Segurança 
Privada) e José Osmar Viviani (Asseio, Conser-
vação e Serviços Terceirizados)

Equipe de apoio

Administrativo/Financeiro 
Mirelle Yanzer Bitencourt
Estagiária 
Bianca de Oliveira 
Luzianny Duarte



CHAME OS  
ESPECIALISTAS

CAMPANHA

Com o intuito de alertar para a importância 
da contratação de profissionais preparados 
para o enfrentamento dos contratempos que 
o coronavírus impôs à sociedade, o Instituto 
Catarinense de Educação Profissional, e seus 
instituidores: SEAC-SC, Sindesp-SC e FEVASC 
se uniram para lançar a Campanha “Tercei-
rização - Chame os Especialistas”, durante o 
mês de agosto.

Em tempos de incerteza cresce a importân-
cia de quem faz o essencial. A pandemia 
do novo coronavírus impôs uma nova re-
alidade a todo o planeta, em um curto es-
paço de tempo. A necessidade imediata de 
adaptação demandou de diversos setores, profissionais especializados para lidar com os 
cenários estabelecidos pela disseminação massiva do vírus. 

As áreas de limpeza, higienização e segurança privada consolidaram-se na crise como 
serviços essenciais. São profissionais que atuam na linha de frente, muitas vezes de for-
ma silenciosa, mas vitais para o controle e prevenção ao avanço da Covid-19. A pandemia 
promoveu inúmeras mudanças na forma de contratação e na atuação dos profissionais 
de serviço. Colaboradores especializados tornaram-se cada vez mais importantes para o 
funcionamento das organizações. 

A campanha obteve êxito nacional, impactando milhões de pessoas, entre inserções na 
televisão, jornais, rádios, mídia externa e redes sociais. Além do material publicitário, 
foram mais de 120 inserções orgânicas em veículos midiáticos de todo o país, gerando 
mais de R$ 200 mil reais em mídia espontânea. Um retorno de 240% dos valores totais 
investidos na campanha.

Para 2021, o ICAEPS já projeta uma nova etapa, chamando ainda mais atenção para a im-
portância do setor de serviços na retomada da economia.



NOVO CURSO 
EAD - LIMPEZA GERAL

CURSO EAD

No mês de julho, o ICAEPS lançou uma grande novidade para as empresas associadas e 
profissionais de todo país. Em meio à pandemia e necessidade de distanciamento social, o 
Instituto buscou alternativas para seguir auxiliando na capacitação e formação dos tra-
balhadores em todo país. 

Com o tema “Limpeza Geral”, foi lançado o segundo módulo virtual na Plataforma EAD do 
Instituto. O professor Osmar Viviani comanda os treinamentos que oferecem conhecimen-
tos sobre o dia a dia da gestão das áreas de limpeza, a capacidade de identificar padrões 
de higienização, analisar e operar os serviços e funções de métodos operacionais, entre 
outros. Com o novo curso, profissionais de todo o país passaram a ter acesso a módulos de 
alta qualidade, sem a necessidade de deslocamento para realização das atividades.

O ensino de alta performance se dá de forma dinâmica e eficiente com uma moderna 
ferramenta que possibilita a interação entre professor e aluno. O site do ICAEPS passou 
por uma readequação completa, funcionando de forma mais responsiva e rápida para os 
alunos que aderem aos cursos.

Acesse em: www.icaeps.com.br/curso/introducao-a-limpeza-geral



CONHECENDO A  
SEGURANÇA PRIVADA

EBOOK

Foi lançado no dia 9 de março, o Ebook “Conhecendo a 
Segurança Privada”, no Plenarinho Deputado Paulo Stuart 
Wright da Assembleia Legislativa. Com autoria de Joneval 
Barbosa de Almeida, o livro virtual foi promovido pelo 
ICAEPS e o Sindesp-SC. 

O evento de lançamento ocorreu em parceria com a 
Frente Parlamentar da Segurança Pública e Privada, por 
meio do coordenador da Frente, deputado estadual Sar-
gento Lima. Uma plateia seleta encheu o auditório para a 
solenidade que contou com um debate sobre segurança 
pública e privada, além de um coquetel para confraterni-
zação.

Fizeram parte da mesa oficial: o presidente do Sindesp-
SC, Dilmo Wanderley Berger; o secretário nacional de 
Segurança Pública, general Guilherme Theophilo; o 

presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança Privada, Jeferson Nazário; 
o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Pontel de Souza; 
o coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública e Privada, deputado estadual 
Sargento Lima; o presidente do colegiado de Segurança de SC, Paulo Koerich; e o comandan-
te-geral da Polícia Militar de SC, Araújo Gomes. O autor do Ebook, Joneval Barbosa de Almei-
da, mediou o debate, que contou ainda com a participação do presidente da FEVASC, Neucir 
Paskoski.

A obra

Com cerca de 200 páginas, o livro apresenta uma retrospectiva histórica da segurança, até 
os tempos atuais, passando pelas leis que regem o setor e as atividades desenvolvidas 
pelas empresas. Também destaca exemplos de como empregar as PPPs (Parcerias Públi-
co-Privadas) e a importância do foco na prevenção.

O livro virtual está disponível gratuitamente a todos os interessados nos sites do Sindesp-SC 
e ICAEPS.

Acesse: www.sindesp-sc.org.br/publicacoes.php



PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA CONTRA  
A COVID-19

PANDEMIA

No dia 7 de julho, por meio de videoconferência, o ICAEPS lançou o segundo Ebook de 
2020. Com o tema “Protocolos de Segurança - Contra a Covid-19”, a obra foi finalizada em 
parceria com o SEAC-SC e a Consulimp. A autoria é do assessor técnico do ICAEPS, Osmar 
Viviani. 

O lançamento virtual contou com a participação de mais de 80 pessoas, entre diretores e 
conselheiros do ICAEPS, diretoria do SEAC/Sindesp-SC, lideranças nacionais e colabora-
dores das empresas associadas. Estiveram presentes: o presidente do SEAC-SC, Avelino 
Lombardi; o presidente do Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger; o presidente do SEAC-RJ, 
Ricardo Garcia; o presidente do Sindasseio-RS, Ricardo Ortolan; o vice-presidente do SE-
AC-SC, José Altair Back, entre outros. 

O foco principal do Ebook é apresentar uma série de orientações sobre as medidas de 
prevenção e proteção aos funcionários, fornecedores e clientes, para uma retomada das 
atividades com segurança e qualidade. Os textos são referenciados com base em legis-
lações federais e estaduais. 

No evento de lançamento, o autor do Ebook 
promoveu uma breve apresentação sobre a es-
trutura da obra e os principais pontos aborda-
dos. A ideia do livro é entregar aos empresári-
os uma bibliografia de altíssima qualidade com 
referências técnicas que podem padronizar as 
atividades de higienização no país. 

O livro virtual está disponível no site do 
ICAEPS e pode ser lido em tablets, notebooks, 
smartphones e leitores digitais. Com cerca de 
135 páginas, o material pode ser baixado gra-
tuitamente com o preenchimento de um breve 
cadastro.

Acesse: www.icaeps.com.br/lpage/protocolos-de-seguranca



JOVEM 
PROFISSIONAL

PROJETO

O projeto idealizado pelo ICAEPS foi lançado em 2018 e capacitou milhares de jovens em 
Santa Catarina. Com patrocínio do SEAC-SC, apoio do Sindesp-SC, Júnior Achievement e  
Fevasc, o mote do Jovem Profissional é auxiliar na capacitação e inserção dos catarinenses 
no mundo do trabalho. 

Em 2020, duas edições do Jovem Profissional foram realizadas, no mês de fevereiro, antes 
da pandemia do coronavírus. As aulas ocorreram na sede do ICAEPS e no Grupo Segura, 
associado ao SEAC/Sindesp-SC. Marlene Lombardi, Maria da Veiga Pacher e Mirelle Yanzer 
atuaram como instrutoras voluntárias, levando aos participantes o módulo “Conectado 
com o Amanhã”. A capacitação apresenta temas como Mercado de Trabalho, Liderança, 
Feedback, Gestão de Carreira, Currículo, Entrevista 
de Emprego, Networking e Empreendedorismo. 

Com as restrições impostas pelo distanciamento 
social, o projeto foi paralisado, diante das impossi-
bilidades de migração para o meio virtual. 

O ICAEPS prepara para 2021 alternativas, com o 
intuito de realocar os esforços do Jovem Profissional 
em diferentes atividades.

Acesse: www.icaeps.com.br/public/storage/image_editor/files/Rel-Jovem-Profissional-2019.pdf



GESTÃO EM 
SEGURANÇA PRIVADA

CURSO

Programado para ser realizado de forma presencial, 
o curso de Gestão em Segurança foi readaptado pelo 
ICAEPS e apresentado integralmente nos meios virtu-
ais. O Instituto Catarinense de Educação Profissional e 
o Sindesp-SC, com o intuito de não prejudicar os alunos 
matriculados, foram ágeis em buscar alternativas para 
realizar o curso ainda em 2020. Utilizando o aplicativo 
Google Meet e a Plataforma EAD do ICAEPS, os estu-
dantes tiveram no segundo semestre os mesmos con-
teúdos e qualidade de ensino das aulas presenciais.

O assessor técnico do Instituto, Joneval Almeida, foi o 
coordenador do curso que teve como mote desenvolver 
habilidades para a gestão das atividades relaciona-
das com a prestação dos serviços e para a formatação, 
execução e controle de projetos táticos e operacionais 
para ambientes empresariais.“

Ao todo, cinco módulos movimentaram alunos de difer-
entes regiões do estado, contando com a participação 
de professores especialistas nas áreas de segurança 
privada, direito empresarial e recursos humanos

Para colocar em prática os ensinamentos, os estudantes 
tiveram de formatar um trabalho de conclusão de curso. 
O TCC poderia ser realizado em grupo ou individual-
mente e foi indispensável para a conclusão e certifi-
cação do curso.

Ao todo, 28 alunos foram aprovados e participaram 
da formatura. Os profissionais receberam do ICAEPS, o 
certificado de conclusão e a carteira exclusiva do trein-
amento, onde é destacada a habilitação do profissional 
para atuar como gestor de segurança privada. 

CERIMÔNIA  
DE FORMATURA

A Cerimônia Oficial de Formatura 

do Curso foi transmitida no dia 

8 de dezembro, pelo aplicativo 

Google Meet. O evento contou 

com a participação de 55 pessoas 

e marcou a celebração da primeira 

turma formada pelo ICAEPS e o 

Sindesp-SC na área de gestão da 

segurança. 

Um grande debate sobre “O atual 

momento da segurança privada e 

expectativas para 2021” foi pro-

movido na videoconferência. Par-

ticiparam: o vice-presidente Na-

cional da Fenavist, José Jacobson 

Neto; o presidente do Sindesp-SC, 

Dilmo Wanderley Berger; o pres-

idente do ICAEPS, Adm. Evandro 

Fortunato Linhares; e o mediador, 

Joneval de Almeida. 



ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO

TREINAMENTOS

SISTEMAS DE LIMPEZA 13/03

A temporada foi aberta no mês de março, antes da pandemia. O encontro ocorreu na sede 
do ICAEPS, em Florianópolis. Profissionais que atuam como coordenadores e gerentes 
participaram do módulo “Sistemas de Limpeza”, apresentado pelo assessor técnico  
Osmar Viviani. 

O foco dos trabalhos se deu na profissionalização das equipes de asseio e conservação 
das empresas, especialmente nas áreas de restauração, manutenção dos ambientes 
e bem estar dos frequentadores. Acompanhando o movimento mundial em relação à 
prevenção sobre o coronavírus, o professor já evidenciava no módulo, a importância e 
necessidade da higienização correta dos ambientes para combate às contaminações por 
vírus e também germes e bactérias. 



Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, o Instituto Catarinense de 
Educação Profissional se adaptou rapidamente à nova realidade para seguir com a 
missão de capacitar os colaboradores das prestadoras de serviços de Santa  
Catarina. 

Ao todo, 15 cursos exclusivos para contribuintes foram apresentados por meio de 
plataformas de videoconferência. Os treinamentos tiveram como principal foco, a 
adaptação do mercado de serviços às novas diretrizes diante dos desafios impos-
tos pela Covid-19.  Os alunos que estiveram presentes em todos os treinamentos, 
receberam o certificado de Técnico em Higienização - Nível 1.

Confira a relação dos eventos realizados de forma virtual:

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE DESINFECÇÃO 22/05

Com o avanço da pandemia, empresas do setor se 
atentaram ao segmento da desinfecção profissional 
e as possibilidades de adaptação ao segmento. Por 
este motivo, o treinamento abordou desde enfo-
ques comerciais, sobre como vender o novo servi-
ço, até as formas de atuação no dia a dia. 

LIMPEZA HOSPITALAR 10/06 

O treinamento abordou as técnicas de higienização e 
as interfaces do controle da infecção e obtenção de 
ambientes descontaminados, com a menor possibili-
dade de contaminação possível. Foram apresentadas 
técnicas voltadas à segurança operacional e o uso 
adequado dos equipamentos, produtos e EPIs. 



LIMPEZA GERAL 26/06 

A higienização faz parte da manutenção de equi-
pamentos como um todo, sendo uma tarefa extre-
mamente importante na limpeza comum do dia 
a dia, onde a desinfecção é feita em função dos 
segmentos de atuação. Foram abordados assuntos 
pertinentes à desinfecção dos ambientes, limpeza 
das áreas comuns, banheiros, vestiários, refeitórios 
e escritórios.

TRATAMENTO DE PISOS 15/07  

Os objetivos do treinamento em manutenção e recu-
peração de pisos são focados em integrar e qualificar 
a equipe de modo que as entregas tenham um alto 
padrão de qualidade, a produtividade seja maximizada 
e não haja retrabalho por falta de competência

NICHOS DE MERCADO 22/07

Em serviços de Asseio e Conservação, encontrar um 
nicho de mercado, e descobrir novos nichos ao longo 
do tempo, é fundamental para construir um negócio 
de sucesso. O treinamento teve foco na exploração de 
novos nichos, onde foram apresentadas tendências de 
mercado com grandes possibilidades de sucesso em 
novos segmentos e projetos. 

SLA E GESTÃO DE CONTRATOS  
NA PANDEMIA 06/08

Com foco no Acordo de Nível de Serviço, foram abor-
dadas possibilidades de adaptação a regras e condi-
ções que indicarão a produção de serviços atendendo 
às características dos contratos públicos ou prova-
dos. Os participantes conheceram as peculiaridades 
“SMART”: específicas (S); mensuráveis (M); alcançáveis 
(A); relevantes (R); temporais (T).



ALTA PERFORMANCE NA GESTÃO 
OPERACIONAL 25/08 

A palestra abordou os fundamentos da Produtivi-
dade e da Performance nos serviços de Asseio e 
Conservação. Também foi destacada a importância 
de monitorar resultados, possibilitando ajustes 
precisos em anomalias operacionais, de modo a 
estabilizar e potencializar o fluxo produtivo e gerar 
impacto significativo na qualidade.

LIMPEZA, SUSTENTABILIDADE  
E MEIO AMBIENTE 08/09 

Foi repassado o conceito, moderno e futurista, onde 
as empresas de serviços estão apoiadas em uma base 
para o desenvolvimento: qualidade operacional, res-
ponsabilidade social, cuidados com o meio ambiente e 
a saúde e segurança do trabalhador. 

RDC 222 ANVISA - GERENCIAMENTO 
DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS E SAÚDE 
30/09 

A palestra possibilitou aos participantes examinarem 
os tipos de resíduos provenientes de diferentes esta-
belecimentos de saúde. Foram demonstradas as di-
ferenças que os resultados das análises podem apre-
sentar de acordo com o tipo de complexidade de seus 
atendimentos.

LIMPEZA GERAL 15/10 

Apresentou a atualização em função da Covid-19 so-
bre Limpeza Geral. Durante a pandemia, as empresas, 
condomínios e demais espaços devem ter uma aten-
ção bastante redobrada com a higienização e limpeza 
ambiental. Foram demonstradas variações técnicas 
que podem ajudar a conter a presença da Covid-19 
nos ambientes corporativos.



HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR  
(COVID-19) 23/10 

O treinamento levou aos participantes, o entendimen-
to sobre as condições dos ambientes hospitalares e as 
formas de maior sucesso na implantação de sistemas 
de Higienização. Em virtude terem maior risco de con-
taminação, os hospitais já eram locais de alta comple-
xidade para as equipes de limpeza, mesmo antes do 
enfrentamento da pandemia.

QUALIDADE OPERACIONAL  
CONCEITOS PARTE I 09/11 

A Melhoria da Qualidade é uma das propostas globais 
e inclui um amplo conjunto de procedimentos vol-
tados para auxiliá-los a diagnosticar o desempenho, 
a redesenhar caminhos de serviços e a implementar 
e manter programas de redução de custos efetivos 
de ponta a ponta, desenvolvendo a competência de 
gestão.

QUALIDADE OPERACIONAL  
CONCEITOS PARTE II 16/11 

O treinamento deu sequência à primeira parte, com 
foco principal na inspeção de qualidade. A inspeção 
é um procedimento que analisa e avalia se os atribu-
tos de um produto ou serviço estão de acordo com os 
requisitos especificados para definir se há ocorrência 
de não conformidade.

TRATAMENTO DE PISOS PARTE I 09/12 

O processo de tratamento de pisos é dividido em três 
etapas: remoção, selamento e impermeabilização. 
Tudo isso garante uma maior proteção aos revestimen-
tos e facilita o trabalho durante o processo de higieni-
zação comum do piso.



TRATAMENTO DE PISOS  
PARTE II 16/12 

A segunda parte teve como foco, a remoção, sela-
mento, impermeabilização e manutenção. Como 
a rotatividade de pessoas é enorme em locais de 
grande movimento é imprescindível que o piso es-
teja em condições impecáveis, para mostrar que os 
estabelecimentos se preocupam com a higiene.

ATIVIDADES  
ABERTAS AO 
PÚBLICO

TREINAMENTOS

Com o intuito de contribuir com os empresários e a sociedade no momento de 
grandes dificuldades, o ICAEPS optou por promover mensalmente palestras e 
treinamentos de forma gratuita a todos, nas áreas de segurança privada e também 
asseio e conservação.

O grande objetivo da iniciativa, era auxiliar os profissionais de todo o país que 
atuam na linha de frente na luta contra a Covid-19. Os eventos, transmitidos por 
videoconferência, foram marcados por presença massiva de profissionais de todo 
o país.

HIGIENIZAÇÃO DE NECROTÉRIOS E 
CÂMARAS MORTUÁRIAS 02/07

Com a pandemia, a atividade passou a oferecer alto 
risco de contágio e exigiu adequações aos profis-
sionais. Foram apresentadas as principais dicas 
sobre a limpeza das áreas, com destaque para a 
limpeza molhada, e os procedimentos e detalhes 
técnicos para inativação do coronavírus. 



LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE  
AMBULÂNCIAS 16/06

Foram abordados temas fundamentais para que as 
empresas se adaptem à nova realidade instaurada por 
conta da pandemia do coronavírus. Estiveram em des-
taque: higienização de superfícies, uso dos EPIs, pa-
drão de higienização, materiais reutilizáveis, produtos 
de limpeza e desinfecção e descontaminação total.

HIGIENIZAÇÃO DE  
AMBULÂNCIAS 15/04

A aula foi pautada em exemplos teóricos e práticos 
sobre a limpeza das ambulâncias. Temas como higieni-
zação interna, procedimentos e produtos; desinfecção 
de pisos e paredes; e higienização da maca e dos com-
ponentes, estiveram em destaque durante a palestra. 

HIGIENIZAÇÃO NAS ESCOLAS 
RETORNO ÀS AULAS 18/08 

Para auxiliar instituições de ensino a estarem prepara-
dos para o retorno às atividades, o curso demonstrou 
recomendações fundamentais para a higienização 
plena de ambientes escolares, de qualquer nível de 
ensino, tendo em vista que as escolas são ambientes 
fechados com grande número de pessoas e realização 
frequente de atividades coletivas.

VALORES E TENDÊNCIAS NA GESTÃO 
DAS OPERAÇÕES 18/09

A abordagem das tendências da Gestão Operacional 
das organizações prestadoras de serviços foi tratada 
com o objetivo de explicitar os aspectos fundamentais 
dessa tipologia de gestão, com foco nas questões do 
desempenho operacional da organização.



ENSINANDO A LIMPAR (COVID-19) 
ESCOLAS 19/10 

A abordagem foi técnica, contando com lições 
sobre a utilização dos EPIs e EPCs, para a prote-
ção completa dos colaboradores, bem como sobre 
pequenos detalhes das áreas comuns, brinquedo-
tecas, bibliotecas e salas de recreação. A palestra 
teve o intuito de capacitar os profissionais para 
combater a disseminação do coronavírus.

PRODUTOS DE LIMPEZA 30/11

Normas sobre produtos de limpeza profissional, espe-
cialmente em ambientes e superfícies do ambiente 
empresarial, foram apresentadas na explanação. Em 
evidência, ferramentas e formas de manuseio que 
aumentam o desempenho operacional, diminuindo 
custos e tempo de trabalho. 

A GESTÃO DA SEGURANÇA PRIVADA 
EM TEMPOS DE PANDEMIA OS  
DESAFIOS DA NOVA REALIDADE 
16/07

A live ocorreu em parceria com o Sindesp-SC e con-
tou com a participação de mais de 80 pessoas, entre 
empresários e gestores. A apresentação e media-
ção ficou por conta do assessor técnico do ICAEPS, 
Joneval Barbosa de Almeida. Durante a conferência, 
especialistas analisaram diferentes temáticas e 
abordagens sobre a atividade no período de crise 
sanitária e financeira. 

Participaram do debate: o CEO do Grupo Segura, 
Avelino Lombardi Junior; o promotor de justiça Már-
cio Conti Júnior; o coronel da PMSC de Blumenau, 
Adílson Luiz; e o especialista em Segurança Pública, 
Dr. Izaias Otacilio da Rosa.

O conteúdo completo do  
bate-papo está disponibilizado 
no YouTube do ICAEPS.

SEGURANÇA PRIVADA 



TOTAL 
DE ALUNOS

CURSOS

1058
ALUNOS DE ASSEIO

72
ALUNOS EAD SENDO  
70 BOLSAS OFERTADAS

52
ALUNOS  
SEGURANÇA

42
ALUNOS JOVEM 
PROFISSIONAL

1224
TOTAL GERAL



LGPD LEI GERAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS

PALESTRA

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi foco de evento promovido pelo SEAC/
Sindesp-SC e ICAEPS, no dia 8 de setembro. A palestra foi ministrada gratuitamente por 
meio de videoconferência para cerca de 70 associados nos sindicatos e contribuintes do 
Instituto.

A abertura oficial contou com a presença dos presidentes das três entidades que deram 
boas-vindas aos participantes, “A aprovação da LGPD traz novidades significativas que 
as empresas do setor precisarão se adaptar rapidamente e a palestra irá auxiliar a todos 
nesta missão”, destacou o presidente do ICAEPS, Adm. Evandro Fortunato Linhares. O pres-
idente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, falou sobre a importância do evento, “a segurança 
de dados é imprescindível para garantir a privacidade do cidadão. Nossas empresas terão 
um grande desafio pela frente que será a adaptação imediata a esta nova realidade”. 

O Dr. Aluísio Guedes Pinto, sócio sênior do Guedes Pinto Advogados Associados, foi o 
palestrante do encontro e abordou: os principais pontos da LGPD, a importância do trat-
amento correto dos dados e quem será o responsável pelo tratamento desses dados nas 
organizações. 

“A palestra proferida pelo Dr. Aluísio foi esclarecedora. Os sindicatos continuarão tra-
balhando, em parceria com o ICAEPS, para oferecer novos eventos com o intuito de apro-
fundar a temática e seguir auxiliando as empresas em Santa Catarina”, completou o presi-
dente do Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger.  



NOVA LEI 
DE LICITAÇÕES

PALESTRA

No dia 22 de dezembro, SEAC-SC, Sindesp-SC e o ICAEPS, em parceria com o escritório 
Guedes Pinto Advogados, promoveram a palestra “Aspectos relevantes do PL 4.253/2020 
(Nova Lei de Licitações)”. O evento, exclusivo para associados, foi transmitido ao vivo e 
contou com a participação de cerca de 55 pessoas.

A palestra do dia foi comandada pela equipe da Guedes Pinto  
Advogados, liderada pelo Dr. Aluísio Coutinho Guedes Pinto. Participaram da explanação 
a Dra. Tatiana Cristina Pereira Ferrari, Dr. Luiz Eduardo Dias Cardoso e Dra. Gracielle Motta 
da Silva Verçoza.

O Projeto de Lei (PL) 4.253/2020, cria um novo marco legal para substituir a Lei das Lici-
tações (Lei 8.666/1993), a Lei do Pregão (Lei 10.520/2002) e o Regime Diferenciado de 
Contratações (RDC - Lei 12.462/11). Os especialistas abordaram durante a palestra, as 
principais novidades na legislação, com foco nas adaptações necessárias para as empresas 
prestadoras de serviços.

Entre os principais pontos destacados durante o evento, estiveram as mudanças nas mo-
dalidades de licitação, divulgação das licitações, julgamento e escolha dos vencedores, 
habilitação de concorrentes, além da inexigibilidade e da dispensa de licitação que ti-
veram alterações significativas. 



ASSEMBLEIAS
ICAEPS

Em 2020, duas assembleias foram realizadas, uma ordinária e outra extraordinária. As 
reuniões ocorreram de modo virtual, nos meses de junho e novembro e contaram com as 
participações de membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho de Adminis-
tração e corpo técnico. 

Entre os destaques da AGO, realizada em junho, estiveram a aprovação da prestação de 
contas do último exercício, debates sobre a campanha de valorização do setor, além de 
novos projetos e ações que foram implementados diante da realidade imposta pela  
pandemia. 

Já na Assembleia Geral Extraordinária de novembro, estiveram em discussão, a apresen-
tação do Relatório do projeto Jovem Profissional e da campanha “Chame os Especialistas”. 
Também foram debatidos, os cursos promovidos de forma virtual pelo Instituto durante a 
pandemia.



LIVES EM 
DESTAQUE

ICAEPS

QUALIDADE EM SERVIÇOS

A Live “Qualidade em serviços de 
asseio e conservação” contou com a 
participação do presidente do ICAEPS, 
Adm. Evandro Fortunato Linhares, e do 
assessor técnico do Instituto, Osmar 
Viviani. O evento foi transmitido no 
dia 15 de setembro, de maneira expe-
rimental em uma plataforma exclusiva 
de vídeos, e contou com a presença 
virtual de cerca de 100 pessoas.

Entre os assuntos abordados, esteve a 
importância do cuidado com a qualida-
de para o sucesso das empresas, “uma 
grande organização precisa ser focada 
em resultados. As empresas do setor 
têm de ser direcionadas para vender 
soluções de asseio e conservação, 
atentando sempre à alta qualidade 
em prestação de serviços”, destacou 
Osmar Viviani. O assessor demonstrou 
ações que auxiliam a elevar a quali-
dade dos serviços oferecidos: “Ter um 
plano de melhoria constante, um bom 
planejamento e saber trabalhar a ges-
tão de pessoas”. 

COMPLIANCE COMO  
FERRAMENTA DE  
CONQUISTA E FIDELIZAÇÃO 
DE CLIENTES

Em parceria com a Prodeg, foi promo-
vida Live no Instagram, no dia 17 de 
junho. Com o tema “Compliance como 
ferramenta de conquista e fidelização 
de clientes”, o presidente do ICAEPS, 
Adm. Evandro Fortunato Linhares, 
conversou ao vivo com Marco Antônio 
de Andrade, especialista e consultor de 
sistemas de compliance em empresas 
nacionais e internacionais. O conteú-
do está disponível na rede social do 
Instituto: https://www.instagram.com/
icaeps/



CRA-SP EDUCA
PARCERIA

O Instituto Catarinense de Educação Profissional, 
com o intuito de oferecer novas formas de apren-
dizagem aos profissionais que atuam nas empresas 
associadas do estado, fechou parceira com o CRA-
SP para obter acesso gratuito aos trabalhadores do 
setor de serviço à plataforma que conta com mais 
de mil opções de trilhas do conhecimento e con-
teúdos que contemplam diversas áreas da Admin-
istração e conhecimentos gerais

O CRA-SP Educa é uma plataforma gratuita que 
oferta cursos, aulas e webinars em sintonia com as 
mais atualizadas práticas do mercado de trabalho. 
Todos os cursos são realizados em ambiente digi-
tal, no formato EaD e parte deles são certificados 
após sua conclusão. 

MOVIMENTO ODS
PARCERIA

Em 2020, o ICAEPS e o SEAC-SC tornaram-se oficialmente signatários do Movimento ODS-
SC. O Movimento é uma organização sem fins lucrativos constituída por voluntários com 
caráter apartidário, plural e ecumênico que trabalha pautada na Agenda 2030 da ONU. 

A agenda estabelece 17 objetivos específicos, destrinchados em 169 metas e 230 indica-
dores. Com o lema “Ninguém pode ficar para trás”, a organização busca um mundo mais 
igualitário e justo, promovendo ferramentas para um desenvolvimento sustentável. 

O presidente do Instituto, Adm. Evandro Fortunato Linhares, representa as entidades du-
rante as reuniões com os signatários e apoiadores do Movimento ODS Santa Catarina. 



PRÊMIO 
ODS 2020

ODS

O ICAEPS e o SEAC-SC inscreveram o Projeto Serviços Sustentáveis 2019/2020 no Prêmio 
ODS. A premiação busca disseminar ações realizadas pelos signatários do Movimento 
Nacional ODS Santa Catarina, ampliar o engajamento de pessoas e organizações, que at-
uam com os ODS no estado e aumentar as parcerias entre o Movimento, seus signatários, 
agências da ONU e governos no desenvolvimento de projetos. O “Serviços Sustentáveis” 
chegou a avançar à segunda fase do Prêmio 2020, porém não esteve entre os classificados 
para a última etapa.

WEBINAR
ODS

Em parceria com o Movimento ODS-
SC, foi promovido o Webinar  
“Retomada da economia: a importân-
cia de um planejamento para o retor-
no seguro às atividades”. O evento 
virtual abordou a crise imposta pelo 
coronavírus e os impactos sentidos 
por diferentes setores da sociedade.

O assessor técnico do ICAEPS, Osmar Viviani, foi um dos protagonistas da conferência, de-
stacando aspectos da higienização e a importância da limpeza profissional no combate ao 
novo coronavírus. Também participaram: Aristides Russi Junior, diretor superintendente 
da APM Terminals Itajaí; Murilo Gouvêa dos Reis, advogado; e o mediador Gilson Zimmer-
mann, coordenador-geral do Movimento ODS-SC.

O evento está disponível gratuitamente no YouTube do Movimento ODS-SC:  
https://www.youtube.com/watch?v=Vhy1zIVDvcs&feature=youtu.be



ASSESSORIA 
DE IMPRENSA

NÚMEROS

As ações desenvolvidas pelo ICAEPS foram destaque na mídia, por meio de inserções 
espontâneas em jornais, revistas, sites de notícia e rádios. Os números obtidos compro-
vam o avanço e crescimento significativo do Instituto em relação aos últimos anos, mesmo 
diante dos desafios impostos pela pandemia do coronavírus.

O grande destaque de 2020 ficou por conta da campanha “Chame os Especialistas” que 
gerou grande retorno em mídia espontânea para o instituto. 

Confira os principais números abaixo: 

Mídia espontânea R$ 392.792
Artes produzidas 220
Publicações no Facebook 243
Postagens no site 148
Publicações no Instagram 124
Newsletters produzidas: 12



DEPARTAMENTO
FINANCEIRO

NÚMEROS

O ICAEPS é um exemplo de austeridade financeira, com 
rigor e transparência, a gestão do Instituto se compromete 
a fazer bom uso das receitas e investir os maiores valores 
possíveis em capacitações para os trabalhadores do estado.

Mesmo diante da pandemia do coronavírus, a entidade não 
mediu esforços para seguir capacitando os profissionais 
que atuam nas empresas contribuintes. Foram dezenas de 
atividades realizadas de modo virtual, sempre buscando a 
melhoria contínua, a qualidade na prestação dos serviços e 
inserção de inovações nas diferentes áreas de atuação das 
empresas catarinenses.

Prezando pela transparência e ética no exercício de suas 
funções, o ICAEPS apresenta os resultados financeiros que 
comprovam a evolução do instituto nos últimos anos. Em 
2020, destaque para os investimentos na campanha Chame 
os Especialistas que alavancou a mensagem setor,  
repercutindo positivamente em todo o país.



RECEITAS
REPASSES CCT

2019-2020

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

0

2020

R$ 259.683,02

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

0

2020

R$ 142.972,72

VIGILÂNCIA
RECEITA | REPASSE

LIMPEZA
RECEITA | REPASSE

Total de Receitas recebidas  
via Repasses CCT.

Total de Receitas  
recebidas via Repasses 
CCT do setor de Limpeza.

Total de Receitas  
recebidas via Repasses CCT 
do setor de Vigilância.

RECEITAS

2019

R$ 279.724,26

2019

R$ 169.803,40



100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

0

2020

R$ 414.052,00

RECEITAS  
TOTAIS

2019-2020

R$ 414.052,00 
Total de Receitas em 2020

Os valores a seguir demonstrados representam  
o total de receitas recebidas pelo ICAEPS no ano 
de 2019.

RECEITAS

2019

R$ 489,168,66

10.000

20.000

30.000

0

2020

R$ 11.396,26

OUTRAS  
RECEITAS

2019-2020

2019

R$ 980,00



DESPESAS 
OPERACIONAIS

2019-2020

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

0

2020

R$ 330.679,45

EMPREGADOS
DESPESAS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

2020

R$ 53.835,66

ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

2020

R$ 11.335,03

ADMINISTRATIVAS
DESPESAS

75.000

150.000

225.000

300.000

375.000

0

2020

R$ 68.639,00

DESPESAS

2019

R$ 286.483,65

2019

R$ 38.600,07

2019

R$ 6.865,13

2019

R$ 109.518,71

OPERACIONAIS  
FINANCEIRAS

DESPESAS

75.000

150.000

225.000

300.000

375.000

0

2020

R$ 967,79

2019

R$ 686,85



DESPESAS 
COM EVENTOS

2019-2020

ASSEIO E CONSERVAÇÃO
DESPESAS EVENTOS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

2020

R$ 65.107,16

Cursos, treinamentos e eventos.

OUTROS EVENTOS
DESPESAS EVENTOS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

2020

R$ 84.251,35

GEASSEG, Campanha de Terceirização e Institucional

DESPESAS

2019

R$ 109.746,06

SEGURANÇA PRIVADA
DESPESAS EVENTOS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

2020

R$ 46.543,46

Cursos, treinamentos e eventos.

2019

R$ 19.939,52

2019

R$ 1.127,31

R$ 330.679,45
Total de Despesas em 2020



SEGURANÇA PRIVADA

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

0

2020

R$ 517.443,26

PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO SOCIAL

2019-2020

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

0

2020

R$ 432.408,83

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

0

2020

R$ 517.606,63

CAIXA INÍCIO
PERÍODO

2019-2020

CAIXA FINAL 
PERÍODO

2019-2020

Superávit de R$ 
83.253,51

2019

R$ 434.067,02

2019

R$ 213.196,56

2019

R$ 432.408,84

R$ 83.372,55
Superávit do período 2020

600.000

700.000



RECEITAS
ICAEPS 2020

POR ÁREA

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

0
VIGILÂNCIA

R$  142,972.72 

ASSEIO

R$  259,683.02 

JOVEM 
PROFISSIONAL

R$ -

EAD

R$ 240,00

TOTAL

R$ 402,655.74 

DESPESAS
ICAEPS 2020

POR ÁREA

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0
PROJETOS 

ASSEIO

 R$ 59,591.75 

PROJETOS 
VIGILÂNCIA

JOVEM 
PROFISSIONAL

PROJETOS 
COMUNS

DESP.  
GERAIS/ADM

DESP.  
TRABALHISTAS

ENCARGOS 
SOCIAIS

TOTAIS 
DESPESAS

300.000

350.000

 R$ 46,543.46 

 R$ 5,515.41 

 R$ 84,251.35 

 R$ 68,639.00 
 R$ 53,835.66 

 R$ 11,335.03 

 R$ 330.679,45

OPERACIONAIS 
FINANCEIRAS

 R$ 967,79



RECEITAS  
X DESPESAS

2020

R$ 402.655,74 R$ 330.679,45 

 R$ 71.976,29
RESULTADO

RECEITASDESPESAS

 R$ -

 R$ 50,000.00

 R$ 100,000.00

 R$ 150,000.00

 R$ 200,000.00

 R$ 250,000.00

 R$ 300,000.00

JOVEM PROJETOS ASSEIO PROJETOS SEGURANÇA

R$ -

R$ 259,923.02 

R$ 142,972.72 

R$ 5,515.41 

R$ 101,717.43 

R$ 88,669.14 

PROJETOS 2020
RECEITA x DESPESAS  

RECEITA DESPESA

PROJETOS
RECEITAS X 
DESPESAS 

PROJETOS

Resultado Contábil: 
R$ 83.372,55



RESULTADO  
FINANCEIRO / GERENCIAL 
EXERCÍCIO 2020

2020

PRIMEIRO SEMESTRE 2020

R$ 36,684.70 
R$ 35,795.91 

R$ 45,372.70 

R$ 49,956.63 
R$ 48,545.81 

R$ 41,087.41 
R$ 46,147.11 

R$ 41,090.00 

R$ 52,295.00 

R$ 39,292.21 

R$ 34,724.00 

R$ 28,630.92 

R$ 31,439.66 

R$ 57,907.58 

R$ 45,372.71 

R$ 49,956.63 
R$ 48,545.81 

R$ 41,087.41 

R$ 33,475.67 

R$ 27,285.04 

R$ 56,444.60 

R$ 48,048.22 

R$ 21,786.41 

R$ 31,208.69 

R$ 22,111.68 

R$ 0.01 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 

R$ 12,671.44 

R$ 26,476.40 

R$ 22,326.80 

R$ 13,570.79 

R$ 26,508.38 

R$ 23,930.61 

 R$ -

 R$ 10,000.00

 R$ 20,000.00

 R$ 30,000.00

 R$ 40,000.00

 R$ 50,000.00

 R$ 60,000.00

 R$ 70,000.00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

RESULTADO FINANCEIRO / GERENCIAL

RECEITA DESPESA RESULTADO



SEGUNDO SEMESTRE 2020

R$ 36,684.70 
R$ 35,795.91 

R$ 45,372.70 

R$ 49,956.63 
R$ 48,545.81 

R$ 41,087.41 
R$ 46,147.11 

R$ 41,090.00 

R$ 52,295.00 

R$ 39,292.21 

R$ 34,724.00 

R$ 28,630.92 

R$ 31,439.66 

R$ 57,907.58 

R$ 45,372.71 

R$ 49,956.63 
R$ 48,545.81 

R$ 41,087.41 

R$ 33,475.67 

R$ 27,285.04 

R$ 56,444.60 

R$ 48,048.22 

R$ 21,786.41 

R$ 31,208.69 

R$ 22,111.68 

R$ 0.01 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 

R$ 12,671.44 

R$ 26,476.40 

R$ 22,326.80 

R$ 13,570.79 

R$ 26,508.38 

R$ 23,930.61 

 R$ -

 R$ 10,000.00

 R$ 20,000.00

 R$ 30,000.00

 R$ 40,000.00

 R$ 50,000.00

 R$ 60,000.00

 R$ 70,000.00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

RESULTADO FINANCEIRO / GERENCIAL

RECEITA DESPESA RESULTADO



RESUMO  
DA ANÁLISE 
CONTÁBIL

ANEXOS



Nota 1 - Contexto Operacional

O Instituto Catarinense de Educação Profissional, constituído sob a forma de OSCIP, é uma pessoa jurídica sem fins 
lucrativos, de direito privado e de caráter educacional, cultural, social, de pesquisa e desenvolvimento e de apoio às 
diversas manifestações da cidadania; com autonomia administrativa e financeira, fundado no dia 24 do mês de abril 
do ano de 2013. Sua finalidade principal é a qualificação e formação da mão de obra no segmento de prestação de 
serviços, através de cursos, palestras, seminários, parcerias estratégicas para captação de recursos, dentre outros. 

Nota 2 - Sumário das Principais Práticas Contábeis 

As demonstrações contábeis estão, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância à 
Resolução CFC n° 1.409/12, que aprova a Interpretação Técnica - ITG 2002 (R1), Interpretação Técnica - ITG 2002 
(R1), a qual trata especificamente dos aspectos contábeis das organizações sem fins lucrativos. Esta estabelece 
critérios e procedimentos para reconhecimento das transações e variações patrimoniais, como também da estrutura 
das demonstrações contábeis e as informações mínimas que devem constar nas notas explicativas.
Destaca-se que as informações geradas estão fundamentadas em dados, documentos e informações repassados em
tempo hábil á contabilidade, de acordo com a cláusula 4.1 do contrato de prestação de serviço estabelecido entre as 
partes.

Nota 3.4 Imobilizado:
3.5.
Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a 
contrapartida registrada em impostos a recuperar.  

Reparos e manutenções são reconhecidos quando incorridos, diretamente no resultado do exercício. Se 
ocorrerem substituições de peças ou itens de imobilizado, estes são baixados, desde que, mantenham controle 
que permita o respectivo registro da substituição.  

Para o reconhecimento da depreciação do período é aplicado o método linear considerando para base de 
cálculo do valor depreciável, o custo de aquisição, a expectativa de vida útil e um eventual valor residual do 
ativo. 

Imobilizado  Taxas 31/12/2020  Aquisições Baixas * Acumulada 31/12/2019

Máq e Equipamentos 10% 1.879,30 0,00 18.795,00 ( 208,80) 20.883,10 

Móveis e Utensílios 10% 912,26 0,00 0,00 (119,04) 1.031,30 
Computadores e
Periféricos 20% 7.803,46 4.045,86 0,00 ( 953,60) 4.711,20 

Aparelhos Telefônicos 10% 759,31    0,00 0,00 ( 88,30) 847,61 

Total Imobilizado 11.354,33 4.045,86 18.795,00  (1.369,74) 27.473,21 
*Depreciação

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício social e eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 

No encerramento deste exercício social a administração da entidade não encontrou indícios ou evidências de 
que os valores apresentados dos ativos classificados no imobilizado estivessem superiores aos passíveis de 
recuperabilidade. Caso ocorresse tal indicação, então o valor recuperável do ativo imobilizado seria 
determinado e se o respectivo valor contábil excedesse seu valor recuperável estimado, uma perda por 
redução ao valor recuperável seria reconhecida como redutora do próprio ativo. 

3.6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 A demonstração das mutações do patrimônio líquido apresentada pela entidade, foi elaborado em 
conformidade com a ITG 2002 (R1), no entanto, por haver saldo zerado em algumas linhas e colunas do modelo da 
ITG 2002 (R1), tais linhas e colunas foram removidas. Desta forma, a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido apresentada, obedece aos critérios da ITG 2002 (R1). 



Nota 7 – Trabalho Voluntário 

O cálculo referente as horas de trabalho voluntário se deu de acordo com relatório repassado pela associação, 
sendo totalizado R$ 30.648,00 (trinta mil, seiscentos e quarenta e oito reais) como valor total em 1.320 das horas 
de trabalho voluntário. A entidade declarou que os voluntários doaram (somados) Horas no período de 01/01/2020 
a 31/12/2020 

Nota 10 – Renúncia Fiscal 

No exercício de 2020 a Instituição obteve um montante de tributos objeto de RENUNCIA FISCAL na 
ordem de R$  23.052,58 (Vinte e três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos): correspondente à 
PIS; R$ 541,92 (Quinhentos e quarenta e um real e noventa e dois centavos), correspondente à COFINS;  R$ 
2.501,26 (Dois mil, quinhentos e um real e vinte e seis centavos) correspondente à Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido; R$ 7.503,52 (Sete mil, quinhentos e três reais, cinquenta e dois centavos) correspondente a
Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido: R$ 12.505,88 (Doze mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e oito 
centavos). 

RELATÓRIO NA ÍNTEGRA À DISPOSIÇÃO NE.2020/PRESTAÇÃO DE CONTAS SITE ICAEPS
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