


2015 – 2019
A soma das doações em detalhes





2015
Investimento de R$ 73.292,83

●Reforma integral da cozinha para padrão 
industrial/vigilância sanitária (porcelanato técnico 
industrial);

●Substituição dos pisos e revestimentos das salas 
de aula do bloco 1;

●Substituição dos pisos e revestimentos dos 
vestiários masculino/feminino e banheiros do 
dormitório (porcelanato técnico industrial);

●Reforma da casa do zelador, com substituição 
dos pisos e revestimentos.
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2017
Investimento de R$ 57.507,80

Execução do projeto água – essencial para a vida:

● a) Perfuração de novo poço;

● b) Substituição da caixa d'agua;

● c) Nova hidráulica/nova elétrica/novo quadro;

●Construção do barracão do bloco 2;

●Projeto de acessibilidade.
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2018
Investimento de R$ 89.030,45

●Execução do projeto Aconchego:

● a) Substituição do telhado da lavanderia;

● b) Substituição completa de pisos e revestimentos, 

hidráulica, elétrica, forro;

● c) Varais motorizados;

●Colocação de fachada – Nova identidade visual

●Contrução da praça da Cidade da Imaculada;

●Novo leyout da secretaria, novos equipamentos de 

informática (DELL) e internet de ponta.





























FORTALECIMENTO DA MARCA









Caracterização do Palco









ADEQUAÇÃO LEGAL

O Estatuto Social foi 

integralmente 

reformulado para o fim de 

atender as conformidades 

da Lei 13.109/2014 

(MROSC – Marco 

Regulatório das 

Organizações da 

Sociedade Civil)



CUSTO OPERACIONAL
FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício 2015

Captação R$ 216.000

Custo       R$ 270.604

Saldo       (R$ 54.604)

Exercício 2016

Captação R$ 288.000

Custo       R$ 349.105

Saldo       (R$ 61.105)

Exercício 2018 (*)

Captação R$ 402.517

Custo       R$ 529.186

Saldo     (R$ 126.668)

Exercício 2017

Captação R$ 316.800

Custo       R$ 370.759

Saldo       (R$ 53.959)



(*) No exercício de 2018, tomando em consideração o

recorrente desencaixe entre os valores captados para

o custeio da folha de pagamento e o efetivo

desembolso com essa despesa, foi realizado uma

reestruturação no quadro, consubstanciado na

rescisão de contrato de alguns funcionários e a

contratação de estagiários do 3º ano de pedagogia via

CIEE, o que resultou em uma readequação financeira

visando sustentabilidade de longo prazo e no ganho

qualitativo por serem estes estagiários, estudiosos da

educação infantil.



Exercício 2019
Folha - Janeiro a Junho

Captação R$ 218.252

Custo       R$ 217.115

Saldo       R$     1.137

●50% do 13º salário de 2019 já antecipado.

●Todas as férias concedidas e pagas para os períodos 

aquisitivos completos até 30/05/2019.

●Captação x custo equalizado.

●Todos os benefícios/encargos em dia.



Projeto Escola da Inteligência

R$ 37.000,00 captados junto ao Fundo Municipal dos

Dieritos da Criança e do Adolescente para a execução

do projeto Escola da Inteligência, fornecido pelo

Instituto Augusto Cury a ser executado no segundo

semestre de 2019.

O projeto visa adaptar a estrutura de uma sala de aula

(atual laboratório de informática) para receber a

franquia do aludido projeto, constituída de

caracterização visual, material didático, pedagógico e

mobiliário.











DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Desencaixe folha 2015/2018  R$ 296.336

Investimento 2015/2018         R$ 287.036

Desembolso 2015/2018          R$ 583.370  

Ativo circulante em 2015        R$ 173.231

Ativo circulante em 2018        R$ 110.056

Descaptalização                     (R$  63.175)



Nós que estivemos na composição da diretoria da 

Cidade da Imaculada neste ciclo que se encerra 

(Conselho de Administração / Conselho Fiscal / 

Conselho de Profissionais), múnus que nos foi 

confiado, agradecemos profundamente a Deus, e 

também a cada um de vocês, pela oportunidade, a 

confiaça, o apoio e a compreensão quando deixamos 

de corresponder às espectativas.

E aos amigos que assumem no novo ciclo esse desafio 

tão gratificante, consignamos nossos votos de sucesso. 

Sejam perseverantes, entusiastas, sonhadores. Fé em 

Deus, pois Ele, o dono da messe, capacita os 

escolhidos!




