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A Associação de Amigos do Museu de Biologia Professor Mello Leitão de sigla SAMBIO, é uma
Associação Civil, com sede na Avenida Jerônimo Vervloet, n° 115, Sala Anexa, Bairro Centro, Cidade
de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, Brasil, e tem como principais objetivos as atividades de
Contribuir para conservação, preservação, aprimoramento e ampliação do patrimônio histórico,
natural, paisagístico, científico e cultural do Museu de Biologia Professor Mello Leitão; Apoiar as
atividades científicas, culturais, históricas, preservacionistas e de geração de recursos do Museu de
Biologia professor Mello Leitão; Estabelecer obrigações com entidades públicas ou privadas, inclusive
estrangeiras ou internacionais; Apoiar e estimular medidas que visem a salvaguardar e proteger o
Museu de Biologia Professor Mello Leitão e o patrimônio científico cultural a ele pertencente, bem
como a sua área física; Apoiar e estimular medidas que visem a defesa do meio ambiente, em especial
no Município de Santa Teresa . A dedicação a essas atividades configura-se mediante a execução
direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos,
humanos e financeiros, Subvenções e convênios ou ainda pela prestação de serviços intermediários de
apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público e privado que atuem em
áreas afins.
A Associação Civil iniciou suas atividades em 28/12/1989 e seu prazo de duração é indeterminado.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 estão sendo
apresentadas em Reais (R$). O encerramento se dá anualmente.As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a Interpretação
Técnica Geral para Entidades sem Fins Lucrativos - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de
Contabilidade, através da Resolução CFC n° 1.409/12.

DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES
Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.

INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A Associação Civil não participa do capital social de outras sociedades.

IMPOSTOS FEDERAIS
A Associação Civil é isenta do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e contabiliza suas
movimentações pelo regime de competência.
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RECEITAS E DESPESAS
As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando-se o princípio da competência.
As receitas da Associação são oriundas do recebimento de doações de pessoas físicas, jurídicas e
subvenções municipais.
DO ATIVO CIRCULANTE / NÃO CIRCULANTE
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicosfuturos serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança.
Os ativos são classificados como circulantes quando sua realização é provável que ocorra nos
próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto
prazo, e não para investimento ou outros fins. A Associação considerada equivalentes de caixa uma
aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento,
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.
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IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição.
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DO PASSIVO CIRCULANTE / NÃO CIRCULANTE
Um passivo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.
Os passivos são classificados como circulantes quando sua liquidação é provável que ocorra nos
próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

4

PATRIMONIO LÍQUIDO
O Patrimônio da SAMBIO é constituído por doações de pessoas físicas e ou/ jurídicas, de direito
público ou privado, nacional e estrangeiro. Não aceitando nenhuma doação ou subvenção que
signifique compromisso da Entidade que a impeça de funcionar em conformidade com o estabelecido
no Estatuto.
A SAMBIO não distribuirá qualquer parcela de seu Patrimônio ou de suas receitas a título de Lucro ou
participação dos resultados sociais.
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DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
O Superávit do exercício de 2016 foi de R$ 13.491,66 ( Treze Mil, quatrocentos e noventa e um reais e
sessenta e seis centavos) e consta incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as
exigências legais.
DA ADMINISTRAÇÃO
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A Associação Civil é administrada por uma Diretoria Administrativa efetiva. A Diretoria apresenta a
seguinte composição:
- Presidente - Arlindo Serpa Filho
- Diretor Técnico - Thaís de Assis Volpi
- Diretor Administrativo/Financeiro - Marcelo Kister de Pietre
- Diretor Jurídico - Marilande Angeli
- Diretoria de Marketing - Joélcio freitas
- Secretaria do Conselho Deliberativo - Juliana Paulo da Silva
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Santa Teresa/ES, 31 de dezembro de 2016.
_______________________________________________
ARLINDO SERPA FILHO
PRESIDENTE
CPF 824.234.317-91

_______________________________________________
MARIA TERESINHA PITTOL DE OLIVEIRA BOLONHA
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC 10480/O-7

