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INSTITUTO DE RECICLAGEM DO ADOLESCENTE 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

ANO: 2015 

 

Instituto de Reciclagem do Adolescente- RECICLAR 

 

I - FICHA TÉCNICA 

 

1. Razão Social : INSTITUTO DE RECICLAGEM DO ADOLESCENTE 

2. Endereço  : Av. Presidente Altino, 973, Jaguaré- São Paulo-SP-05323-002 

  (11) 3768-3607  

E-MAIL    : < reciclar@reciclar.org.br 

WEB   : < www.reciclar.org.br   

3. Fundação             :  21/03/1995  

4. Atuação geográfica  : Comunidade Vila Nova Jaguaré 

5. N.º de beneficiários  :     145     adolescentes  

6. Capacidade instalada   : prédio próprio de 500m2 

7. Registros: O RECICLAR é uma associação brasileira de direito privado sem fins 

lucrativos. 

 

CCM = 2383696-2 de 16.08.1995 

I.E = 114.646.098.112  

CNPJ = 00.750.121/0001-50 de 28.07.1995 

CMDCA = 608/CMDCA/1996- valido até 26/07/2017 

CONSEAS = 0249/SP/2000 

CNAS (registro) = 44006.002558/2000-64  

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (emitido pelo CNAS) vctº 

15/12/2016 

UT. PUBLICA FEDERAL = Portaria nº 853 de 19/09/2001- valido até 30/09/2016 

UT. PUBLICA ESTADUAL = Decreto 47436 de 11/12/2002- valido até 30/11/2016 

UT. PUBL. MUNICIPAL = Decreto 42749 de 24/12/2002-valido até 03/11/2017 

COMAS = Inscrição nº 400/2006- valido por tempo indeterminado 

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE ENTIDADE AMBIENTALISTA – Concedido 

pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente- valido até 17/03/2016 

SEDS- Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 

 

8- Isenções e Imunidades: ICMS, IPVA, IRPJ, IPTU, ISS, ITCMD, ITBI, Contribuições 

previdenciárias, CSLL, COFINS 
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II - MISSÃO 

 

Proporcionar a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social 

oportunidades de educação complementar à escola e aprendizado profissional, para 

promoção de sua auto-estima, inclusão social e exercício pleno da cidadania. 

 

III - HISTÓRICO 

 

Em 1995, um grupo de empresários uniu-se  por um sonho: realizar um programa de 

sucesso que fosse economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Na 

época, a carência de boas práticas de iniciativas sustentáveis foi campo para uma idéia 

inovadora: unir (1) a capacitação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade e 

risco social à preocupação com a (2) diminuição do  impacto ambiental causado por grande 

cidades e (3) viabilidade econômica do projeto. O Instituto de Reciclagem do Adolescente - 

Reciclar foi fundado com o objetivo de romper o ciclo vicioso de baixa educação, 

empregabilidade precária, risco social e criminalidade em que se encontravam os jovens da 

comunidade da Vila Nova Jaguaré, zona oeste da capital. Para estes, a ruptura desse ciclo 

significa, na prática, a visão de um porvir diferente da vida que seus pais tiveram, assim 

como o exercício no dia a dia da cidadania, o orgulho de reconhecer-se como o principal 

responsável pelo ônus e merecedor de bônus, de ser um cidadão ativo e empreendedor de 

seu futuro. 

 

IV - TRAJETÓRIA – MOMENTOS RELEVANTES: 

 

*1995: Fundação do Reciclar, com 13 jovens contratados em regime CLT.  

 

*2004: (1) O número de adolescentes passa dos 50, totalizando 65 assim distribuídos: 

35 no Programa de Inserção no Mercado de Trabalho –- e 30 no Programa de 

Complementação Escolar 

 

 (2) O Instituto Reciclar recebe o “Prêmio Bem Eficiente”. Outorgado pela Kanitz & 

Associados, dirigido às instituições sociais melhor administradas, com base em rigoroso 

processo de avaliação. 

 

*2007: (1) É indicado pelo Pacto Global das Nações Unidas para fazer parte do Guia de 

Negócios em Parceria com ONGs e a ONU, cujo objetivo  é auxiliar empresas em todo o 

mundo a identificar organizações civis confiáveis para realização de iniciativas em parceria 

 

 (2) São processadas 12 toneladas de papel (cada tonelada corresponde ao produto 

de 20 árvores adultas) com as quais são fabricados e vendidos 160 mil produtos, gerando 

uma receita de R$ 810.000,00 quatro vezes maior que em 2000. 

*2008: (1) O Instituto Reciclar muda para sua sede própria, prédio este conseguido em 

parceria  com a Fundação Internacional Carrefour. 
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 (2) O Instituto Reciclar atendeu  135 adolescentes,o dobro de 2004 

 

*2009: (1) Atendeu 142 adolescentes 

(2) Recebeu o “Certificado de Mérito Ambiental” Concedido pelo Instituto Brasileiro 

de Defesa da Natureza 

 

*2010: Atendeu 131 adolescentes 

 

*2011: Atendeu 153 adolescente 

 

*2012: Atendeu 150 adolescentes 

 

*2013: Atendeu 167 adolescentes 

 

*2014 (1) Atendeu 210 adolescentes 

 (2) Com o projeto Complementação Educacional-Cultural, apoiado pela Brasilprev, o            

Reciclar foi uma das entidades agraciadas no IV PREMIO VALORES DO BRASIL. 

 (3) Iniciou um grande processo de planejamento estratégico de suas atividades para 

o próximo triênio. 

*2015 

(1) Atendeu 145 adolescentes 

(2) Atendeu 163 alunos no programa de aulas para a comunidade 

(3) Deu continuidade ao planejamento estratégico iniciado no ano anterior. 

 

V - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS E OBJETIVOS 

 

O RECICLAR tem como objetivo a assistência social, por meio da promoção da integração  

ao mercado de trabalho de jovens de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, 

prioritariamente da região do Jaguaré,  através (i) do apoio ao desenvolvimento escolar a 

jovens a partir de 14 (quatorze) anos; (ii) do oferecimento da oportunidade do primeiro 

emprego a jovens entre 16 (dezesseis) e 19 (dezenove) anos e (iii) do encaminhamento 

desses jovens ao segundo emprego, resgatando em todo o processo sua dignidade, 

desenvolvendo o espírito cooperativo e promovendo o desenvolvimento integral da pessoa 

humana através de metodologia humanística e educacional aplicada na realização de 

trabalho em equipe em processo de reciclagem de papel e em produção de produtos e/ou 

artefatos de papel derivados deste processo e, para tanto, poderá, na medida de suas 

possibilidades: 

 

(a) criar e manter uma estrutura constituída de bens móveis e imóveis, pessoas e 

serviços, que dê suporte aos Associados para a prática de atividades de 

assistência social, benemerência e filantropia; 
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(b) desenvolver e manter atualizada a metodologia de formação humanística e 

profissional a ser aplicada no processo de apoio ao desenvolvimento escolar e no processo 

de reciclagem, especialmente de papel, ensinando aos jovens técnicas que vão desde a 

reciclagem da matéria prima, a elaboração de produtos acabados, tais como, cadernos, 

agendas, cartões até o planejamento sustentável desta atividade; 

 

(c) oferecer aos jovens, a partir de 14 (quatorze) anos, atividades de apoio ao 

desenvolvimento escolar,  através de aulas complementares, tais como português, inglês, 

matemática, computação, formação cívica, conhecimentos gerais, artes, literatura, teatro, 

atividades culturais, sempre num ambiente saudável, estimulante e acolhedor; 

 

(d) oferecer o primeiro emprego aos jovens a partir de 16 (dezesseis) anos, 

desenvolvendo no ambiente de trabalho os valores e princípios discriminados acima e 

propiciando aprendizado, treinamento e iniciação à atividade profissional, condicionados à 

frequência e aproveitamento escolar; 

 

(e) fornecer aos adolescentes instalações físicas adequadas ao trabalho no processo de 

reciclagem e  de elaboração de produtos acabados, em condições de habitabilidade, 

higiene, salubridade, funcionalidade e segurança, utilizando-se sempre de materiais 

ecologicamente sustentáveis e atóxicos; 

 

(f) demonstrar e instruir os jovens a importância de construir e manter relações 

pautadas em valores éticos tanto nas relações interpessoais como nas profissionais,  

 

(g) estimular nos jovens o desejo de desenvolver-se como cidadãos úteis, responsáveis 

e participativos, promovendo o espírito de cooperação comunitária e, ainda, que tenham 

interesse em expandir seus conhecimentos escolares e extracurriculares; 

 

(h) oferecer aos jovens a possibilidade de interagir com o mundo ao seu redor, 

favorecendo uma visão sobre temas atuais, o que possibilita a aquisição de conhecimentos 

que proporcionem uma melhor qualificação para o trabalho no seio da comunidade em que 

se encontra inserido; 

 

(i) desenvolver nos jovens a consciência ecológica, proporcionando conhecimentos 

sobre meio ambiente e ecologia, estabelecendo  uma postura de preservação e respeito a 

um bem vital para a sua sobrevivência. 

 

(j) promover o acesso à cultura, através de atividades, cursos, palestras, eventos e 

outros meios que julgarem serem adequados à formação do jovem; 

 

(k) produzir e comercializar produtos e prestar serviços, direta ou indiretamente 

vinculados a sua atividade fim, tais como os produtos acabados e/ou artefatos de papel, 

impressos ou não, produzidos pelos jovens com o material derivado do processo de 
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reciclagem, prioritariamente sob encomenda, produtos institucionais, artesanato, livros e 

vídeos educativos, sempre com o objetivo de instruir os jovens conceitos de trabalho, 

comércio e prestação de serviços e de promover a sustentabilidade do RECICLAR, de 

forma que este possa continuar exercendo seus objetivos, sendo certo que toda a receita 

daí obtida será integralmente utilizada na manutenção dos objetivos da Instituição e 

 

(l) manter convênios e/ou parcerias com pessoas jurídicas de direito público e privado, 

nacionais ou estrangeiras, bem como associar-se a organizações similares, sempre que 

necessário à viabilização de seus objetivos, desde que resguardada sua autonomia. 

 

 

VI- ORIGEM DE RECURSOS FINANCEIROS 

 
Vendas Realizadas     250.724 
Leilão beneficente       131.075     
        
Total de Vendas         381.798        
    
 
 
Doações recebidas     679.288 
Doações serv.PJ         123.139 
FUMCAD                     393.462 
NF Paulista                  222.506 
 
Total de doações    1.418.396 
 
TOTAL ..............  R$1.800.195 
  
        
 
        
         
    
    
    

 

VII- INFRA ESTRUTURA 

 

Instalações 

 

O Instituto ocupa um prédio próprio de 500 m2 dividido em áreas de produção, estoque, 

administração, salas de aula e informática, cozinha e refeitório. Suas instalações foram 

cuidadosamente planejadas para garantir a alta qualidade no atendimento aos jovens, com 

segurança e conforto. 
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Equipamentos 

 

Fogão, geladeira, freezer, mesas, bancos, cadeiras, prateleiras, armários de aço e madeira, 

material de copa e cozinha, caixas plásticas para confecção de papel, misturador de polpa 

de papel, prensa hidráulica para papel, varais para secagem de papel, balança, máquina de 

lavar, calandra, 35 micro-computadores (sendo 27 exclusivos para as aulas), televisão, 

vídeo cassete, DVD, uma estufa para secagem de papel, cadeiras universitárias, 

hidropooper para moagem de papel e data-show, lousa  interativa, prensas, furadeira 

elétrica e canteador. 

 

 

VIII- PROJETO 

 

Objetivo geral: promoção da integração de jovens de baixa renda ou em situação de 

vulnerabilidade social ao mercado de trabalho. Todos os programas, projetos e atividades 

desenvolvidos pelo RECICLAR têm como objetivo principal a preparação e integração dos 

jovens ao mercado de trabalho. 

 

 Em todas as atividades do RECICLAR, os seguintes princípios são observados: 

a. supremacia do atendimento às necessidades sociais dos jovens sobre as exigências 

de rentabilidade econômica do RECICLAR; 

 

b. universalização dos direitos sociais, em especial dos direitos à educação e ao 

trabalho, a fim de tornar os jovens atendidos aptos a exercer sua plena cidadania, a elevar 

seu nível de escolaridade, a manter uma profissão digna e a conhecer e exercer seus 

direitos  de cidadãos  junto às políticas públicas; 

 

c. respeito à dignidade dos jovens atendidos e de seus familiares, à sua autonomia e 

ao direito a benefícios e serviços de qualidade; 

 

d. valorização da convivência familiar e comunitária de forma saudável e construtiva, 

vedando-se, em qualquer hipótese, qualquer comprovação vexatória de necessidade para 

obter ou manter o atendimento pelo RECICLAR;  

 

e. valorização da participação dos jovens atendidos pelo RECICLAR no cumprimento 

de sua missão e na efetividade de seus serviços.  

 

 Os programas do RECICLAR incluirão, além do preparo para a vida profissional, a 

obrigatoriedade em atividades de complementação educacional e cultur al e demais 

projetos de estímulo à permanência dos jovens na escola desenvolvidos no RECICLAR. 

 



 

9 

O programa do primeiro emprego deverá prever a rotatividade dos jovens dentro das 

funções profissionais inseridas no programa, a fim de que eles possam ter a oportunidade 

de conhecer e  se desenvolver em todas as áreas especificas disponíveis.  

 

O preparo profissional dos jovens visará, por fim, o acesso dos mesmos ao segundo 

emprego, como forma de proporcionar o ingresso definitivo dos jovens no mercado de 

trabalho. 

 

O programa completo do RECICLAR é dividido em três fases e em todas elas os valores de 

ética, disciplina, responsabilidade, companheirismo, solidariedade e perseverança 

perpassam todas as atitudes e ações.. Além disso, o jovem é  constantemente estimulado 

aos estudos, já que é desta forma que ele poderá conquistar uma profissão que lhe garanta 

o sustento de hoje e o  sucesso do amanhã.. Para permanecer no RECICLAR são levados 

em conta a participação e desempenho nos estudos, sendo estimulado o regime de 

meritocracia, ou seja, aqueles que apresentarem mais esforço e empenho permanecerão no 

ciclo completo do RECICLAR. Estes jovens são preparados para admissão no Programa 

Educação para o Trabalho e Cidadania em substituição àqueles que terminaram o ciclo de 4 

anos no RECICLAR e estão sendo encaminhados ao segundo emprego.  

 

Critérios para Seleção dos Beneficiários 

 

  O RECICLAR prestará seus serviços sem distinção de raça, credo religioso ou 

opinião política, promovendo suas atividades de assistência social de forma totalmente 

gratuita e dentro do estabelecido na legislação em vigor e pela Política Nacional de 

Assistência Social, devendo atender aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.   

 

 A seleção dos jovens, é dada através da parceria com escolas públicas da região, 

que conhecem o histórico familiar e a condição social de seus estudantes e que indicam 

quais jovens poderão participar das atividades desenvolvidas pelo RECICLAR. 

 

 No processo de seleção e avaliação dos jovens beneficiários do RECICLAR é 

vedada qualquer forma de comprovação vexatória de necessidade por parte do jovem ou de 

sua família. 

 

 O jovem interessado em participar das atividades do RECICLAR deverá preencher a 

ficha de inscrição e o questionário previamente aprovados e que serão disponibilizados pelo 

RECICLAR às escolas públicas da região, a qual conterá as informações mínimas 

necessárias para a análise da situação socioeconômica e social do seu grupo familiar e do 

nível de escolaridade do candidato. A ficha de inscrição deverá conter a assinatura do 

responsável legal do jovem.  
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 Após a aprovação preliminar da ficha por parte da Gerência, caso o jovem se 

enquadre deverá ser feita a entrevista pessoal com o jovem e com a sua família ou 

responsável legal. 
 

 Em qualquer hipótese e mesmo diante de grande demanda por parte da 

comunidade, a admissão dos jovens como beneficiários deverá respeitar a capacidade de 

atendimento do RECICLAR. 

 

O Projeto é divido em três fases: 

 

1ª Fase 

 

Programa de Complementação Educacional e Cultural 

Público alvo: estudantes do último ano do ensino fundamental (jovens de 14 e 15 anos). 

Capacidade de atendimento: Em 2015, 145 (incluindo os 58 do programa de Inserção 

no Mercado de Trabalho) jovens participaram deste programa.  

 

Atividades de complementação educacional e cultural: Os jovens recebem 15 horas de 

aulas semanais com professores de português, matemática, informática, xadrez e 

acompanhamento psicológico. À tarde o grupo frequenta o ensino fundamental regular na 

Escola Pública Augusto do Amaral, Escola Prof. Architiclino Santos e Escola Maria Eugênia.  

Um amplo programa cultural (visitas a museus, exposições, peças de teatro, passeios 

ecológicos, etc.) complementa as formações cultural e humanística dos jovens. 

 

Em 2015 foram ministradas         1.600     horas-aula. 

Foram oferecidas as seguintes atividades culturais externas 

- Visita ao acervo da Pinacoteca do Estado 

- Ação voluntaria Clube Hebraica (inauguração de uma biblioteca na praça da comunidade) 

- Exposição Picasso e a modernidade Espanhola 

- Encontro com ex-adolescentes 

- Palestra da Pró Sangue 

- Exposição às margens dos mares (exposição de consagrados artistas de países de língua          

portuguesa)  

- Passeio ao Pico do Jaraguá 

- Feira Cultural sobre a Cultura Nordestina 

- Exposição Kandinsky 

- Exposição Poesia Agora 

- Assistir a peça de teatro “A tempestade” 

- Luau BVL- entre Trilhas e Livros: Dias Gomes e Vinicius de Moraes 

- SARAU INSTITUTO RECICLAR- realizado no SENAC/OSASCO 

 

Para permanecer no Reciclar é levado em conta a participação e desempenho nos estudos. 

Cada jovem recebe no final do mês uma cesta básica de acordo com a freqüência e 
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desempenho. Estes jovens são preparados para admissão no Projeto de Inserção no 

Mercado de Trabalho e Cidadania em substituição àqueles que terminam o ciclo de 4 anos 

no Reciclar. 

 

Objetivos Específicos: 

 
a) Complementar a formação educacional, cultural e cidadã dos jovens, por meio de 

atividades de linguagem oral e escrita, raciocínio lógico-matemático, tecnologia da 

informação, atualidades e atividades em grupo com o psicólogo, para promoção de 

sua autoestima e inclusão social; 

b) Estimular de maneira positiva e ativa sua postura como cidadão no âmbito individual 

e de sua comunidade; 

c) Viabilizar o contato e reflexão que despertem o interesse do jovem com relação à 

vida escolar, melhorando indiretamente o aproveitamento e participação nesse 

espaço formativo. 

 

Recursos humanos utilizados diretamente neste programa: 

 

1- Coordenadora pedagógica 

1- Auxiliar Educacional 

2- Professores de português 

1- Professor de matemática 

1- Professor de informática 

1- Professor de xadrez 

1- Psicólogo 

1- Professor de conhecimentos gerais 

         

2ª Fase 

 

Programa de Inserção no Mercado de Trabalho e Cidadania 

Público alvo: jovens a partir de 16 anos (oriundos do Programa de Complementação 

Escolar e Cultural) que cursam o Ensino Médio. Capacidade de atendimento: Em 2015, 58 

jovens participaram deste programa. . 

 

Atividades de complementação educacional e cultural: Mesmo participando do 

Programa de Inserção no Mercado de Trabalho e Cidadania, os jovens recebem 10 horas 

de aulas semanais com professores de português, matemática, informática e 

conhecimentos gerais, durante o período da tarde. A noite o grupo freqüenta o ensino 

fundamental regular na Escola Pública Deputado Augusto do Amaral. Um amplo programa 

cultural (visitas a museus, exposições, peças de teatro, passeios ecológicos, etc.) 

complementa as formações cultural e humanística dos jovens.  
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Em 2015 foram ministradas       1.178 horas-aula. 

 

Foram oferecidas as seguintes atividades culturais externas: 

- Ação voluntária Clube Hebráica (inauguração de uma biblioteca na praça da comunidade) 

- Assistir a peça teatral DIAS DE ROSAS E VINHOS 

- Palestra do Pró-Sangue 

- Dia da Carreira no SEBRAE (somente os participantes do ÂNCORA DE CARREIRA) 

- Assistir a peça “Mudança de hábito” 

- Um dia de doação de sangue 

- Assistir a peça “CHACRINHA O MUSICAL” 

- Passeio ao Pico do Jaraguá 

-  Feira cultural sobre a Cultura Nordestina 

- Exposição Poesia agora 

- Palestra sobre o Dia do Veterinário 

- Assistir a peça teatral “A tempestade” 

- Luau BVL - Entre Trilhas e Livros: Dias Gomes e Vinicius de Moraes 

- SARAU INSTITUTO RECICLAR 

 

 

Atividades de Inserção no Mercado de Trabalho: Os jovens atuam em todas as etapas 

do processo de produção de papel reciclado e artefatos. É durante o trabalho na linha de 

produção que os valores humanísticos e profissionais são passados aos jovens. Eles são 

contratados como empregados do RECICLAR, com o objetivo de saírem para o segundo 

emprego já com uma experiência profissional prévia, com registro na carteira de trabalho, 

nos termos da CLT, e são remunerados com um salário mínimo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

(a) Complementar a formação educacional e humanística oferecidas aos jovens e 

ensiná-los os conceitos de trabalho, ética, disciplina, responsabilidade, e preservação 

ambiental; 

(b) Ensinar aos jovens conceitos de trabalho, comércio, prestação de serviços, 

formação de preço, atendimento de clientes, gestão; 

(c) Ministrar técnicas que vão desde a reciclagem da matéria prima (papel) até a  

elaboração de produtos com artigos de papelaria, brindes, cartões de  natal, etc.; 

(d)  Promover a integração ao mercado de trabalho. 

 

Recursos humanos utilizados diretamente neste programa: 

1- Coordenadora pedagógica 

1- Auxiliar Educacional 

2- Professores de português 

1- Professor de matemática 

1- Professor de conhecimentos gerais 
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1- Professor de informática 

1- Professor de xadrez 

1- Psicólogo 

1- Gerente de produção 

1- Auxiliar de vendas 

1- Motorista 

1- Encarregado de produção 

 

3ª Fase 

 

 Inserção no Mercado de Trabalho, o Segundo Emprego 

 

Público alvo: Jovens que concluíram a 1ª e 2ª fase  

Capacidade de atendimento: Os 17 jovens que concluíram as 3 fases  foram 

encaminhados para o segundo emprego. 

A última etapa do Projeto é o encaminhamento dos jovens ao mercado de trabalho, por 

meio das seguintes iniciativas: 

(a) Parceria com RH de várias empresas, onde o Reciclar encaminha seus jovens aos 

segundo emprego; 

(b) Para melhor empregabilidade dos jovens, participam  de cursos de oficina de 

comunicação (com ênfase em redação) e preparação para o segundo emprego 

(simulação de entrevistas), comportamento e preparação de currículos ministrados por 

voluntários; 

(c) Parceria com empresas e outras instituições para que os jovens do RECICLAR 

participem de cursos pontuais voltados a determinadas carreiras. 

 

Além dos valores transmitidos aos jovens durante o trabalho, o rodízio periódico que ocorre 

no desempenho das funções exercidas pelos beneficiários dentro do RECICLAR possibilita 

aos adolescentes, ao final dos 4 anos, conhecerem o que é um processo produtivo, de 

finalização de produtos, de vendas e de administração, hierarquia e disciplina, ampliando 

seu conhecimento sobre as diversas atividades profissionais. Isso facilita a escolha mais 

consciente de sua carreira e lhe dá mais preparo para o segundo emprego. Referido rodízio 

também possibilita aos mais antigos prepararem os mais novos para o trabalho. 

 

Atividades de Preparação para o 2º Emprego 

 

- Inventário Âncora de Carreira 

- Feira das profissões 

- Curso no SEBRAE “Aprender e empreender” (16 horas) 

- Dia da Carreira Black Rock 

- Coach – escolhas profissionais 

- Construção do projeto de vida 
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Recursos humanos utilizados diretamente neste programa: 

 

1- Gerente de produção 

1- Gerente administrativo financeiro 

1- Coordenadora Educacional 

1- Auxiliar Educacional 

1- Psicólogo 

 

PROJETO “PROGRAMA DE AULAS PARA COMUNIDADE” 

 

Com o Intuito de aumentar o atendimento á Comunidade o Reciclar passou a utilizar sua 

Infra Estrutura nos horários noturnos e aos sábados, oferecendo aulas de Inglês, Espanhol, 

Informática, Alfabetização de adultos e AutoCad, Manicure e Técnicas de Redação. 

 

O objetivo principal das aulas é oferecer mais uma ferramenta de capacitação para as 

pessoas que buscam ingressar no mercado de trabalho ou almejam trocar de emprego ou 

de ramo de atuação, melhorando a autoestima, educação e a informação. Foram atendidos 

163 alunos da comunidade.  O atendimento é totalmente gratuito. 

 

Atividades de formação 

 

- Aulas de Inglês 

- Aulas de Espanhol 

- Aulas de Informática Básica 

- Aulas de Excel 

- Aulas de Alfabetização para adultos  

- Aulas de Técnicas de Redação 

- Capacitação para manicure 

 

Recursos humanos utilizados diretamente neste programa: 

 

1- Professor de Inglês 

1- Professor de Espanhol 

1- Professor de Informática 

1- Professor de Alfabetização para adultos 

1- Professor de Técnicas de Redação 

1- Capacitadora para aulas de manicure 

 

Recursos financeiros utilizados nos programas em 2015 R$ 1.451.308,00                    

(não estão incluídas despesas administrativas, marketing e comercial) 
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GRATUIDADE 

As atividades do RECICLAR são integralmente gratuitas a seus beneficiários. Como todas 

as despesas do RECICLAR são realizadas para manter e incrementar sua atividade social, 

o total de despesas do ano foi destinado em benefício dos jovens atendidos. 

 

Forma de participação dos atendidos na elaboração, execução, avaliação e 

monitoramento dos programas:  

 

 Em diversas ações do projeto, promovemos a participação do adolescente na tomada de 

decisão. São escolhidos representantes dos adolescentes para participar de reunião e 

assim ajudar na tomada de decisões ou encaminhamentos necessários para os variados 

assuntos. 

 

 

IX– COMUNIDADE E ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DE TODOS OS PROGRAMAS 

 

A comunidade atendida é a Vila Nova Jaguaré, situada na zona oeste de São Paulo, às 

margens do Rio Pinheiros, ocupando uma área de 166.600 m² 

 

Há 17.000 pessoas residentes nessa área, divididas em 6.000 famílias. Seus moradores 

têm instrução precária, empregos de baixa remuneração e, em geral, não têm qualificação 

profissional. São pessoas vindas em sua maioria dos estados do Nordeste do Brasil e a 

renda familiar é, em média, de 3 salários mínimos. 

  

X- POPULAÇÃO ATENDIDA 

 

Adolescentes de ambos os sexos, procedentes de família de baixa renda da Comunidade 

do Jaguaré, em situação de risco.  

 

Em 2015 os adolescentes foram distribuídos da seguinte forma: 

 

•      58   no Programa de Inserção ao Mercado de Trabalho e Cidadania(que                    

também participam do Programa de Complementação Escolar e Cultural) 

•      87          no Programa de Complementação Escolar e Cultural 

•        3          Aprendiz Legal 

•    163        no Programa de Aulas para comunidades  

 

 

 

Em pesquisa realizada junto aos adolescentes em 2015 do Programa  Preparação para o 

Trabalho  e Cidadania constatamos: 
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Participação do salário na renda familiar: 

 

100% -   6 adolescentes 

75%-      5 adolescentes 

50%-      7 adolescentes 

25%-    20  adolescentes 

0%-      12  adolescentes 

Responderam a pesquisa       50      adolescentes 

 

XI- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

• Aulas de Português 

• Aulas de Informática 

• Aulas de matemática 

• Aulas de Conhecimentos Gerais 

• Aulas de Xadrez 

• Rodas de conversa 

• Reciclagem artesanal de papel com produção da folha bruta 

• Desenvolvimento de produtos 

• Finalização dos produtos para venda 

• Pratica de Vendas 

 

XII- DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

O Instituto funciona de segunda-feira a sexta-feira com o seguinte horário: 

 

08:00 às  13:00 - Atividades do Programa de Inserção no Mercado de Trabalho e 

Cidadania na Oficina de Reciclagem 

08:30 às 10:30 - Aulas aos Jovens do Programa de Compl.Escolar e Cultural 

13:00 às  14:00 -Almoço 

14:00 às  17:00 -Aulas aos jovens do Programa de Inserção no Mercado de  Trabalho 

e     Cidadania 

 

19:00 ás 22:00  - Aulas para Comunidade – inglês, espanhol, informática, 

alfabetização para adultos. 

Sábados - Aulas para Comunidade – inglês, informática, técnicas de redação. 

     - Alimentação 

Durante o ano de 2015 foi fornecida alimentação aos adolescentes 

conforme abaixo: 

Café da manhã, almoço e lanches – 39.386       unidades 

Cesta básica                        -      530       unidades 
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XIII- RECURSOS HUMANOS 

 

Contratação permanente  

 

01 gerente de produção 

01 gerente administrativo financeiro 

01 coordenadora educacional  

01 coordenadora administrativa e financeira 

01 auxiliar administrativo 

01 auxiliar de vendas 

01 motorista 

            01 cozinheira  

            01 vigia 

 01 encarregado de produção 

            02 auxiliar de serviços gerais 

 01 auxiliar de escritório 

            01 auxiliar educacional 

 

            

            Prestação de serviços autônomos (área pedagógica)  

 

2- Professores de português 

1- Professores de matemática 

1- Professor de conhecimentos gerais 

1- Professor de informática 

1- Professor de Xadrez 

1- Psicólogo 

 

XIV- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

• através de encontros mensais com a diretoria; 

• através de relatórios de desempenho escolar fornecido pela escola; 

• através de avaliação e discussões   promovidas sobre atividades culturais; 

• através da própria qualidade e quantidade do produto desenvolvido; 

• através de avaliação anual de participação; 

• através de avaliação dos professores; 
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XV- QUANTIFICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

- Resultados alcançados de 1995 até 2015: 

 

- Programa de Inserção ao Mercado de Trabalho e Cidadania 

 

- Beneficiários atendidos (cumpriram as 3 fases)........................................... 307 

 

Programa de Complementação Escolar e Cultural - implantado a partir de 2003 

(adolescentes de 14 ou 15 anos) 

 

- Beneficiários atendidos...................................................................................510 

 

Dos 307 adolescentes que terminaram as 3 fases nestes 20 anos, mais de uma centena       

são hoje universitários    nas mais variadas áreas como Administração de Empresas, 

Ciência da Computação, Jornalismo, Nutrição, Educação Física, Psicologia, Comércio 

Exterior, Matemática, Arquitetura Urbanismo, Direito, Fisioterapia, Pedagogia Marketing, 

Logística, Contabilidade. Já contamos com jovens formados nos cursos de Psicologia, 

Administração de Empresas, Web Design, Sistemas de Informação. 

 

Produção 

 

A produção de papel reciclado e de produtos finalizados permitiu manter a receita com 

vendas, uma das fontes principais de recursos para a manutenção das atividades do 

Reciclar. 

Foram produzidas 29.777 folhas brutas, a partir da reciclagem de 1,1    toneladas de papel 

(correspondente ao produto de   40 árvores adultas que absorvem  5.020kg de gás 

carbônico por ano), que geraram um  total de 36.370  produtos (cadernos, caixas, cartões e 

brindes diversos). 

 

Em 2015 tivemos   218   dias uteis de atividades. 

 

Uma readequação no consumo de água, resultou em grande economia da mesma, assim 

como mantido nosso processo de captação de agua de chuva, podendo armazenar até 

25.000 litros, usados na produção e nos sanitários. 

 

XVI- VISITAS 

 

Algumas visitas recebidas em 2015: 

 

- APAS- Associação Paulista de Super Mercados 

- Escola Objetivo 

- Rogério – CEO da Beker Calçados 
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- Pessoal do museu de Zoologia da USP 

- Representantes da Black Rock 

- Thempero 

- Grupo Ambipar 

- Serasa Experian 

- Qualitrans 

- Arena 

- ACR 

- Olhar de Laura 

- Pessoal da Biblioteca Villa Lobos 

- Instituto Societe Generale 

- Service Premium 

 

 

XVII- PARCEIROS 

 

Além do contínuo apoio dos patrocinadores continuamos com grandes parceiros: KPMG, 

Banco de Alimentos, Pastifício Selmi, Clinica de Olhos Dr. Moacir Cunha Wake Up 

Comunicação, FESAP, Helicidade, PLONGÊ, Tribanco, Demarest & Almeida Advogados, 

BrasilPrev, Mapfre Seguros, Alcoa, SWISS RE Foundation, OI Futuro, PLKC Advogados, 

CREDZ, Serasa Experian, KPMG, Cetip, Cielo, Mesa Brasil, Renase, Fina Nata, Virta, 

Mallet Advogados, Hoteis.com, SGM-consultores, Instituto Tempo, APAS-Associação 

Paulista de Supermercado.   

 

• As contribuições de nossos mantenedores, pessoas físicas e jurídicas, a maioria dos 

quais está conosco desde a fase inicial do Reciclar,  associadas à receita gerada 

pela produção dos próprios adolescentes permitiram a continuidade de nosso 

trabalho, beneficiando diretamente aos   jovens e suas famílias. 

 

Nossos principais clientes em 2015 foram: Cielo, Colégio Oswald, Mallet Advogados, 

CNA-ingles definitivo, Viva Real, SCA Etanol, Helicidade, Tribanco, CREDZ, Bonsucro, 

IBGC, Campus Brasil, Doctor Feet, Instituto Natura, Carrefour, Mailson da Nobrega, 

Banco Barclay’s. 

 

XVIII- PARCERIA COM O PODER PUBLICO EM VIGOR EM 2015 

 

Secretaria da Administração Penitenciária  

Central de Penas Alternativas  

Recebemos 5 apenados para  cumprir  penas alternativas no Reciclar, na separação de 

papel para reciclagem. Há também um trabalho de conscientização dos mesmos no sentido 

de se ressocializarem e acreditarem no futuro. 
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-     40       pessoas já passaram pelo projeto, num total de     13.525             horas 

cumpridas. 

 

XIX - PALESTRAS PROFERIDAS PELA EQUIPE DO RECICLAR 

 

- Marinha do Brasil – palestra sobre o Reciclar 

- Benfeitora Jaguaré – palestra sobre reciclagem 

- Mapfre Seguros – divulgação do Reciclar e reciclagem em geral 

- Serasa Experian – divulgação do Reciclar 

    

XX – DIVULGAÇÃO 

 

- Revista Profissional e Negócios 

- DCI-Com.Ind. Serviços 

- Cla Cri Ideias (internet) 

- Universo Jatobá.com.br –(internet) 

- Folha de São Paulo – coluna Mônica Bergamo 

- Cris Flores(internet) 

- Programa Vem Comigo do Goulart de Andrade 

- A Casamentaria (internet) 

 

XXI - INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

Coordenada pela Voluntária Mátiko Kume Vidal, a proposta desta ação social baseou-se no 

desejo de ampliar a atuação junto à comunidade do Jaguaré, visando atender não só aos 

jovens como também às senhoras moradoras do local. 

Sempre aos domingos, das 15:00 às 17:00 h elas se reúnem e conforme a assiduidade 

recebem uma cesta básica mensal. 

 

Iniciado em meados de 2009, objetivamos através do ensino das artes manuais, com 

professoras da própria comunidade, possibilitar a convivência com outras senhoras, trocar 

experiências e informações sobre oportunidades de emprego, saúde, relações familiares e 

eventualmente ampliar a renda. Também para elas é o momento em que compartilhas, com 

suas companheiras, seus problemas diários oportunidade de relaxamento e também de 

fortalecimento dos laços femininos no seu sentido mais forte. 

A divulgação feita boca a boca na comunidade permitiu-nos ter neste grupo 15 mulheres, 

número limitado por problema de espaço. 

 

 

 
  



 

21 

CONCLUSÃO E PALAVRA FINAL DO PRESIDENTE 

 

O ano de 2015 foi um marco para o Reciclar. Chegamos aos nossos vinte anos com 

todo vigor e ainda mais projetos. 

Continuamos a contar com o importante apoio de nossos mantenedores e parceiros 

e, mais, ampliamos ainda mais a nossa rede de relacionamentos. Em todas as frentes 

que atuamos, da complementação educacional à empregabilidade, conseguimos 

enxergar avanços relevantes e procuramos continuar ampliando o escopo de 

conhecimento dos nossos jovens e da comunidade. 

Sabemos e somos conscientes de que a nossa juventude continua evoluindo, 

mudando e se tornando cada dia mais exigente nas suas demandas sociais e 

profissionais. 

Por isso, nestes últimos dois anos trabalhamos duro em nosso planejamento 

estratégico para o futuro e preparamos o Reciclar para uma agenda de ainda mais 

desafios e conquistas. Concluímos 2015 sabedores dos anseios de nossos jovens e 

da comunidade na qual estamos inseridos. 

Agora, em 2016, iniciaremos uma nova fase na qual o Reciclar evoluirá ainda mais, 

proporcionando um salto de qualidade para o desenvolvimento das competências 

sócio emocionais e técnicas dos nossos jovens, construindo um espaço ainda mais 

adequado para que os jovens se desenvolvam plenamente e coloquem em prática 

seus projetos de vida. 

Agradecemos, mais uma vez, a todos aqueles que nos apoiam nestas conquistas. 

Muito obrigado! 

 

 
 
 
 
 
 

Luiz Augusto de Oliveira Candiota 
Diretor Presidente 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 
 
 
Aos 
Administradores e Associados do  
Instituto de Reciclagem do Adolescente - Reciclar  
São Paulo - SP 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto de Reciclagem do Adolescente - 
Reciclar (“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as 
respectivas demonstrações do déficit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, 
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 
A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas, assim como pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Instituto para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Instituto. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
 

 

 

KPMG Auditores Independentes  
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A 
04711-904 - São Paulo/SP - Brasil 
Caixa Postal 79518 
04707-970 - São Paulo/SP - Brasil 

Telefone 55 (11) 3940-1500 
Fax 55 (11) 3940-1501 
Internet  www.kpmg.com.br 

 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. 
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Opinião  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto de Reciclagem do 
Adolescente - Reciclar em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições sem fins lucrativos.  

São Paulo, 22 de março de 2016 

KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 

Gustavo Mendes Bonini 
Contador CRC 1SP296875/O-4 



Instituto de Reciclagem do Adolescente
CNPJ: 00.750.121/0001-50

Balanço patrimonial  em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

(Em  Reais)

Ativo 2015 2014 Passivo 2015 2014

Circulante 240.299          389.404        Circulante 133.240            137.085          

Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 37.520            201.441        Fornecedores (nota 10) 17.144              52.502            
Duplicatas a receber (nota 5) 28.293            29.442          Salários, férias e encargos a pagar (nota 12) 66.663              82.298            
Estoques (nota 7) 141.722 135.546 Outras obrigações 49.433              2.285              
Outros créditos (nota 8) 28.461            18.677          
Despesas antecipadas 4.303              4.298            

Não Circulante 9.834.652       9.966.271     Patrimônio Social 9.941.711         10.218.590     

Ativos financeiros disponíveis (nota 6) 8.786.101         8.894.150       Superávit/Déficits acumulados 10.218.590         10.421.398       

Imobilizado de uso (nota 9) 1.048.551         1.072.121       (-) Déficit líquido do exercício (276.879)            (202.808)          

10.074.951     10.355.675   10.074.951       10.355.675     

As notas explicatvias são parte integrante das demonstrações financeiras
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Instituto de Reciclagem do Adolescente
CNPJ: 00.750.121/0001-50

Demonstrações do déficit

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 

(Em  Reais)

2015 2014

Receitas 2.900.265           2.489.824          

Vendas/Serviços 250.724              326.904             

Receitas com doações (nota 13) 1.418.396           1.245.384          
   Doações sem restrição 870.797              847.365             
   Doações com restrição 547.599              398.019             

Receitas financeiras (nota 14) 1.100.100           917.920             
Outras receitas não decorrentes da atividade (nota 15) 131.075              -                    
Descontos Concedidos (30)                      -                    
Devoluções -                      (384)                   

Custos com produção e administração (3.177.144)          (2.692.628)         

Atividades Culturais - Educacionais (1.917.153)          (1.773.772)         

Despesas com pessoal (nota 16) (1.757.487)          (1.619.426)         
   Salarios e encargos c/ restrição (287.067)             (86.508)              
   Salarios e Encargos s/ restrição (1.065.222)          (1.330.227)         
   Aulas p/comunidade c/restrição (115.025)             (73.763)              
   Aulas p/comunidade s/restrição (150.391)             (84.927)              
   Processo de reciclagem c/restrição (139.782)             (44.000)              

Total custos produção (159.666)             (154.347)            
   Processo de reciclagem s/restrição (nota 17) (159.666)             (154.347)            

Despesas Operacionais (1.259.991)          (918.856)            

Despesas administrativas (nota 18) (1.221.747)          (905.463)            
Outras despesas operacionais (4.459)                 (4.756)                
Despesas financeiras (7.108)                 (5.419)                
Doações (26.677)               (3.218)                

 (Déficit) do exercício (276.879)             (202.804)            

As notas explicatvias são parte integrante das demonstrações financeiras
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Instituto de Reciclagem do Adolescente 
CNPJ: 00.750.121/0001-50

Demonstrações das mutações do patrimônio social

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

(Em Reias)

Saldo em 1 de janeiro de 2014 10.421.398

(-) Déficit Líquido do Exercício             (202.808)

Saldo em 31 de dezembro de 2014 10.218.590

(-) Déficit Líquido do Exercício             (276.879)

Saldo em 31 de dezembro de 2015 9.941.711

Resultados Abrangentes:

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

O Instituto não possui outros resultados abrangentes. Por isso não apresentou a respectiva demonstração, 
de acordo com o parágrafo 3.17 da NBC TG 1000.
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Instituto de Reciclagem do Adolescente
CNPJ: 00.750.121/0001-50

Demonstrações do fluxo de caixa 

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

(Em  Reais)

2015 2014
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Déficit (276.879)                 (202.808)                 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas
  atividades operacionais:

Depreciação e amortização 85.802                    81.163                    
Déficit ajustado (191.076)                 (121.645)                 

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) / diminuição em duplicatas  a receber 1.149                      (2.877)                     
(Aumento) / diminuição nos estoques (6.176)                     44.762                    
(Aumento) / diminuição outros créditos (9.784)                     (15.981)                   
(Aumento) / diminuição despesas pagas antecipadamente (8)                            924                         
Aumento / (diminuição) fornecedores (35.357)                   35.574                    
Aumento / (diminuição) de pessoal e encargos 31.069                    (2.527)                     
Aumento / (diminuição) outras obrigações 443                         (848)                        

   Fluxo de caixa das atividades operacionais (209.740)                 (62.619)                   

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Alienação de Imobilizado 975                         3.438                      
Aquisição de ativo imobilizado (63.205)                   (41.388)                   
Aplicação financeira 108.048                  240.024                  

Caixa Liquido gerado em atividade de investimentos 45.818                    202.074                  

Total dos Fluxos de Caixa (163.922)                 139.454                  

No início do exercício 201.441                  61.987                    
No fim do exercício 37.520                    201.441                  

Aumento (redução) nas disponibilidades (163.922)                 139.454                  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto de Reciclagem do Adolescente (Reciclar) 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em Reais) 
 

1 Contexto operacional 
O Instituto de Reciclagem do Adolescente (Reciclar), fundado em junho de 1995, é uma 
instituição de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente certificada nos prazos descritos 
na Nota Explicativa nº 3, pelos Conselhos Municipal, Estadual e Nacional de Assistência Social, 
e reconhecida como utilidades pública pela Prefeitura do Município de São Paulo, pelo Governo 
do Estado de São Paulo e pela Secretaria Nacional de Justiça e tem como principais objetivos 
estatutários: 
 

a. Criar e manter uma estrutura constituída de bens móveis e imóveis, pessoas e serviços, que dê 
suporte aos Associados para prática de atividades de assistência social, benemerência e 
filantropia; 
 

b. Desenvolver e manter atualizada a metodologia de formação humanística e profissional a serem 
aplicadas no processo de apoio ao desenvolvimento escolar e no processo de reciclagem, 
especialmente de papel, ensinando aos jovens técnicas que vão desde a reciclagem da matéria 
prima, a elaboração de produtos acabados, tais como, cadernos, agendas, cartões até o 
planejamento sustentável desta atividade; 
 

c. Oferecer aos jovens, a partir de 14 (quatorze) anos, atividades de apoio ao desenvolvimento 
escolar, através de aulas complementares, tais como português, inglês, matemática, computação, 
formação cívica, conhecimentos gerais, artes, literatura, teatro, atividades culturais, sempre em 
um ambiente saudável, estimulante e acolhedor; 
 

d. Oferecer o primeiro emprego aos jovens a partir de 16 (dezesseis) anos, desenvolvendo no 
ambiente de trabalho os valores e princípios discriminados acima e propiciando aprendizado, 
treinamento e iniciação à atividade profissional, condicionados à frequência e aproveitamento 
escolar; 
 

e. Fornecer aos adolescentes instalações físicas adequadas ao trabalho no processo de reciclagem e 
de elaboração de produtos acabados, em condições de habilidade, higiene, salubridade, 
funcionalidade e segurança, utilizando-se sempre de materiais ecologicamente sustentáveis e 
atóxicos; 
 

f. Demonstrar e instruir os jovens a importância de construir e manter relações pautadas em 
valores éticos tanto nas relações interpessoais como nas profissionais; 
 

g. Estimular nos jovens o desejo de desenvolver-se como cidadãos uteis, responsáveis e 
participativos, promovendo o espírito de cooperação comunitária e, ainda, que tenham interesse 
em expandir seus conhecimentos escolares e extracurriculares; 
 

h. Oferecer aos jovens a possibilidade de interagir com o mundo ao seu redor, favorecendo uma 
visão sobre temas atuais, o que possibilita a aquisição de conhecimentos que proporcionem uma 
melhor qualificação para o trabalho no seio da comunidade em que se encontra inserido; 
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i. Desenvolver nos jovens a consciência ecológica, proporcionando conhecimentos sobre meio 
ambiente e ecologia, estabelecendo uma postura de preservação e respeito a um bem vital para a 
sua sobrevivência; 
 

j. Promover o acesso à cultura, através de atividades, cursos, palestras, eventos e outros meios que 
julgarem serem adequados à formação do jovem; 
 

k. Produzir e comercializar produtos e prestar serviços, direta ou indiretamente vinculados a sua 
atividade fim, tais como os produtos acabados e/ou artefatos de papel, impressos ou não, 
produzidos pelos jovens com o material derivado do processo de reciclagem, prioritariamente 
sobre encomenda, produtos institucionais, artesanato, livros e vídeos educativos, sempre com o 
objetivo de instruir os jovens conceitos de trabalho, comercio e prestação de serviços e de 
promover a sustentabilidade do Reciclar, de forma que este possa continuar exercendo seus 
objetivos, sendo certo que toda a receita daí obtida será integralmente utilizada na manutenção 
dos objetivos da Instituição; e 
 

l. Manter convênios e/ou parcerias com pessoas jurídicas de direito público e privado, nacionais 
ou estrangeiras, bem como associar-se a organização similares, sempre que necessário à 
viabilização de seus objetivos, desde que resguardada sua autonomia. 
 
O patrimônio social do Reciclar é constituído por bens móveis, imóveis, direitos e ações 
transmitidas na sua constituição pelos associados fundadores ou, posteriormente, por quaisquer 
pessoas títulos da dívida pública e de todos os valores consignados em sua contabilidade. 
 
As receitas do Reciclar provirão da contribuição financeira dos Associados, de doação de 
pessoas físicas e/ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, legados e 
subvenções, patrocínios, prestação de serviços, produção e/ou comercialização de produtos, 
realização de eventos, exploração de direitos autorais ou de propriedade intelectual, juros, 
correções ou dividendos resultantes de aplicações que venha a fazer. 
 
Todo o superávit apurado será integralmente destinado, segundo o critério do Conselho de 
Administração, para manutenção, ampliação e/ou aprimoramento das iniciativas sociais já 
existentes ou para implementação de novas iniciativas no âmbito das atividades de escopo do 
Reciclar. 
 
Durante o ano de 2015, o Reciclar manteve-se com cerca de 47 mantedores (80 em 2014), 
empregou 58 adolescentes entre (61 em 2014) entre 16 e 19 anos e assistiu 86 (149 em 2014) 
meninos e meninas entre 14 e 15 anos e 163 (127 em 2015) adultos que participaram de cursos 
noturnos e aulas para comunidade conforme posição a seguir: 
 

  
Empregados 

Administração 

Programa de 
Inserção no 
Mercado de 

Trabalho 

Programa de 
Complementação 

Escolar e Cultural 
Aulas para 

Comunidade 
       
Durante o ano de        2015 15 58 87 163 
Durante o ano de 2014 15 61 149 127 
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2 Apresentação das demonstrações financeiras 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da 
legislação societária brasileira, aplicáveis a uma entidade sem fins lucrativos, incluindo as 
alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07, nº 11.941/09 e NBC ITG 2002 aprovada pela 
Resolução CFC 1.409/2012, quando não coberto pela ITG 2002 aplicou-se NBC ITG 1000. 
 
As demonstrações financeiras elaboradas para o exercício de 2015 foram aprovadas pela 
Administração em 22 de março de 2016. 
 

3 Resumo das principais práticas contábeis 
 

a. Moeda funcional 
Moeda funcional é a moeda em que são apurados os valores transitados no balanço. As 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram 
apresentadas com a sua funcional nacional brasileira: o Real. 
 

b. Instrumentos financeiros não derivativos 
 
Caixa e equivalentes de caixa  
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com 
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais são 
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas para pagamento das 
obrigações de curto prazo. 
 
Ativos financeiros disponíveis para venda 
Investimentos disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que não são 
classificados em mantidos até o vencimento ou para negociação para os quais existe a intenção 
de mantê-los por um período de tempo indefinido e que podem ser vendidas em resposta a 
mudanças nas taxas de juros, taxas de câmbio, preços de títulos de patrimônio ou necessidade de 
liquidez. 
 
Ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos inicialmente a valor justo, os quais 
correspondem ao valor pago incluindo os custos de transação, e são mensurados 
subsequentemente a valor de mercado com ganhos e perdas reconhecidos no patrimônio liquido, 
em resultados abrangentes, com exceção das perdas por valor não recuperado e dos ganhos e 
perdas cambiais de conversão, até que o ativo deixe de ser reconhecido. Se um ativo disponível 
para venda apresentar uma perda por valor não recuperável, a perda acumulada registrada no 
resultado abrangente é reconhecida a demonstração do resultado. 
 
Determinação do valor justo 
O valor justo dos ativos financeiros é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado 
disponível na data do balanço. Se não houver cotação de preços de mercado disponível, os 
valores são estimados com base em cotação de distribuidores, modelos de definições de preços, 
modelos de cotação ou cotações de preços para instrumentos com características semelhantes. 
 
As aplicações em fundos de investimentos são avaliadas com base no valor da cota divulgada 
pelo Administrador do fundo investido, que reflete o valor de mercado dos investimentos que 
compõem a carteira do respectivo fundo. 
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Redução ao valor recuperável de ativos financeiros classificados disponíveis para 
venda 
O Instituto avalia em cada data de balanço se há evidência objetiva de um ativo financeiro ou 
um grupo de ativos financeiros estejam com perda de seu valor recuperável. Se qualquer 
evidência deste tipo existir para ativos financeiros disponíveis para venda, a perda acumulada - 
mensurada com a diferença com o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer 
perda por redução ao valor recuperável sobre o ativo financeiro reconhecido anteriormente - é 
baixado do patrimônio e reconhecido na demonstração do resultado. Se em um período 
subsequente, o valor justo de um instrumento da dívida classificado como disponível para venda 
aumentar, e o aumento puder ser objetivamente relacionado a um evento que ocorreu após o 
prejuízo por redução ao valor recuperável ter sido reconhecido, a perda por redução ao valor 
recuperável é revertido da demonstração do resultado. 
 

c. Estimativas contábeis 
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos requer que a Administração use de julgamento 
na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado e provisões para 
perdas de ativo imobilizado, provisão para obsolescência de estoques e provisão para 
contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua 
determinação. O Instituto revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
 

d. Estoques  
São avaliados ao custo de aquisição para as matérias-primas e ao custo médio de aquisição ou 
de produção, que não excede o valor de mercado, para os produtos semi-acabados e acabados. 
 

e. Despesas antecipadas 
São apropriadas pelo decorrer do prazo dos contratos e apresentadas pelo valor líquido de 
realizações. 
 

f. Imobilizado 
O imobilizado, que é originado por aquisições e doações, está registrado pelo valor de custo de 
aquisição ou valor atribuído na data de recebimento da doação, considerando os parâmetros de 
mercado e a avaliação das condições gerais e do estado físico de bens e equipamentos já 
utilizados. 
 
A depreciação do imobilizado de uso é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais 
que contemplam a vida útil e econômica dos bens, suas condições gerais e seu estado físico no 
caso de doações de bens já utilizados, sendo 10 % a.a. para móveis e utensílios novos, 10% a.a. 
para máquinas e equipamentos novos, 20% a.a. para veículos novos e 20% a.a. para 
equipamentos de Informática.  
 

g. Provisões e passivos contingentes 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões e das contingências passivas são 
efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25, sendo: 
 

• Provisões - Sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável 
saída de recursos para a liquidação das obrigações, e que quando os montantes envolvidos 
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forem confiavelmente mensuráveis. 
 

• Passivos contingentes - É utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua 
existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e 
incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes 
não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, 
devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes. As obrigações 
classificadas como remotas não são provisionadas e nem divulgadas. 
 

h. Outros ativos e passivos 
Os ativos foram demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos auferidos e a provisão para perda, quando necessário. Os passivos demonstrados 
incluem os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos. 
 

i. Apuração do superávit/déficit 
A apuração do superávit/déficit do exercício é realizada pelo regime de competência. As 
doações em espécie e bens são registradas no superávit do exercício na data do efetivo 
recebimento. 
 

j. Aspectos fiscais 
As contribuições previdenciárias, na parte dos empregados, e os demais encargos sociais e 
tributários sobre a folha de pagamento (INSS, FGTS, IRRF e PIS), os impostos e as 
contribuições sobre serviços de terceiros (INSS, IRRF) são recolhidos com base na legislação e 
nas alíquotas vigentes. 
 
A partir de mês de maio de 2010, o Instituto passou a gozar da imunidade das contribuições 
sociais previdenciárias, na parcela do empregador, com base na Lei 12.101/2009, uma vez que 
atende aos requisitos legais que asseguram a imunidade, tendo usufruído em 2015 do benefício 
fiscal no valor de R$ 354.541 (RS 307.305 em 2014), conforme demonstrativos abaixo: 
 
Trimestre Salários INSS Autônomos    INSS  Total INSS

1ºTrim2015    272.163 75.661 52.324 10.465 86.126
2ºTrim2015    271.335 75.431    51.392    10.278    85.709
3ºTrim2015    268.423   74.622 53.344    10.669 85.291
4ºTrim2015    307.514    85.489    59.631    11.926 97.415
     1.119.436    311.203    216.692    43.338   354.541

    
 
Trimestre Salários INSS Autônomos    INSS  Total INSS

1ºTrim2014    222.469     61.846 51.081    10.216     72.063
2ºTrim2014    236.886     65.854     56.540    11.308     77.162 
3ºTrim2014    249.468     69.352     59.403    11.881     81.233 
4ºTrim2014    233.752     64.983 59.321    11.864     76.847 
     942.575     262.035    226.345    45.269    307.305 
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Em relação à contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), imposto de renda (IRPJ), 
contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) e programa de integração 
social (PIS) o Reciclar também é imune. Em relação ao PIS, o recolhimento é feito de acordo 
com a incidência especial de 1% sobre a folha de salários. Caso o Reciclar não fosse imune a 
impostos e contribuições sociais, o valor dos tributos em relação à 2015 estão demonstrados 
abaixo: 
 
Descrição 2015 2014 
      

IRPJ - - 
CSLL - - 
PIS 4.137 5.394 
COFINS 19.055  22.669 
 
Em relação ao ISS, IPVA, ICMS, IPTU e ITCMD, o Reciclar possui os certificados de 
reconhecimento de instituição imune. Caso o Reciclar não fosse imune a impostos, o valor 
desses tributos em relação à 2015 e 2014 estão demonstrados no abaixo: 
 
Descrição 2015 2014 
      

ISS 4.515 14.169 
IPVA 2.299 2.298 
IPTU 5.398 11.437 
ITCMD 2.831 6.453 
ICMS 4.498 2.681 
 
O Instituto, na condição de entidade sem fins lucrativos de assistência social, goza da imunidade 
no que refere aos impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços para o desenvolvimento de 
seus objetivos, atendendo aos requisitos legais que asseguram essa imunidade. Os certificados 
órgãos públicos competentes, estão detalhados a seguir, com seus respectivos prazos de 
vencimento, quando aplicável: 
 
Certificado Órgão Vigência
     
Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social CEBAS 15/12/2016
  
Certificado de Utilidade Publica Federal UPF 30/09/2016
  

Certificado de Utilidade Publica Estadual UPE 20/11/2016
  
Certificado de Utilidade Publica Municipal UPM 03/11/2017
  
Registro no CMDCA CMDCA 24/07/2017
  
Registro no COMAS COMAS Indeterminado
  
Certificado de reconhecimento de Entidade 
Ambientalista   25/03/2016
  
Declaração de reconhecimento de imunidade 
tributária do IPTU 

Prefeitura Municipal do 
Estado de São Paulo 31/12/2016

  
Declaração de reconhecimento de imunidade 
tributária do ISS 

Prefeitura Municipal do 
Estado de São Paulo 31/12/2016

  
Declaração de reconhecimento de imunidade 
do ITCMD   03/01/2018
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4 Caixa e equivalente de caixa 
 
Descrição 2015 2014 
     

Caixa(a) 204 638 
Banco conta-movimento (a)                                        
Recursos c/Restrição(b) 
 

- 
10.741 

128.347 
32.599 

Subtotal disponibilidade (a+b) 

 
10.945 161.584 

Aplicação em Fundos de Investimentos (c) 26.575 39.857 
     

Total (a+b+c) 37.520 201.441 
 

(a) Os recursos disponíveis em 31 dezembro de 2015 e 2014 são originados das vendas e doações ocorridas 
durante o mês de dezembro de 2015 e 2014 respectivamente, sendo utilizados durante os exercícios 
subsequentes para pagamento de despesas operacionais.Os recursos são destinados a atender 
compromissos de curto prazo ou possível falta de doação.  

(b) Os Recursos com restrição somente poderão ser utilizados para as despesas do exercício subsequentes 
determinadas por seus doadores. 

(c) São aplicações em fundo de investimento de renda fixa, de condomínio aberto, sem vencimento e 
administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. 

5 Duplicatas a receber 
As duplicatas a receber no montante de R$ 28.292 (RS 29.442 em 2014), referem-se a vendas 
efetuadas no leilão beneficentes, com vencimentos em 2016. 
 

6 Ativos financeiros disponíveis para venda 
Os Ativos financeiros no montante de R$ 8.786.101 (R$ 8.894.150 em 2014), classificados 
como disponível no não circulante, compreendem em aplicações, sem vencimento, em cotas de 
fundo de investimento aberto, referenciado ao DI, administrado pela BB Gestão de Recursos 
DTVM S.A. Tais recursos são oriundos via créditos das notas fiscais paulistas. 
 
Em reunião realizada em 13/12/2011 o Conselho de Administração determinou que os recursos 
obtidos naquele ano, com o programa estadual de doações dos créditos de ICMS das Notas 
Fiscais Paulistas deveriam ser aplicados em Instituição Financeira sólida para garantir a 
sustentabilidade financeira do Reciclar e para futura ampliação das atividades ou projetos 
especiais, mediante a aprovação prévia pelo Conselho de Administração, não podendo ser 
utilizados para gastos diários do Reciclar, exceto pelos rendimentos da aplicação, descontada a 
inflação do período medida pelo IPC-A, que poderão ser usados para cobrir o déficit 
eventualmente apurado, conforme orçamento previamente aprovado pelo Conselho de 
Administração. 
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        2015        2015 
 
Saldo inicial em  8.894.150 9.134.173
+ Ingressos - Principal (a) 556.591 82.000
+ Juros/Rendimentos 998.171 914.251
- Saídas/Uso dos Recursos (1.662.810) (1.236.274)
= Saldo final em 31/12/2015 8.786.102 8.894.150
 

Durante o exercício de 2015, o Reciclar utilizou recursos no montante de R$ 1.662.810 (R$ 
1.236.274 em 2014) para cobertura do déficit orçamentário de 2015, tendo excedido os 
rendimentos em R$ 664.639. Durante o exercício de 2015 verificou-se a necessidade de 
utilização de recursos excedentes aos rendimentos, o que foi submetido ao Conselho de 
Administração, que aprovou a utilização extraordinária, na data de 24/02/2015 e 17/09/2015. 

 

7 Estoque 
 

  2015 2014 
Matéria Prima (a) 
 

14.381 
 

14.017 
 

Produto semi-acabado( b) 116.614 107.277 
Produto acabado (c) 10.726 14.251 
Total   141.722 135.545
 

(a) O estoque de matéria-prima é formado por corantes diversos, papel para reciclagem, amido e colas, sendo utilizados 
para a produção das folhas brutas.  

(b) O estoque de produto semi-acabado é composto substancialmente por envelopes e folhas brutas de diversos padrões, 
oriundas do processo de reciclagem do papel. 

(c) O estoque de produto acabado é composto de porta-retratos e materiais de escritório disponíveis para venda. 

8 Outros créditos 
Em 2015, o saldo de outros créditos substancialmente a adiantamento a empregados e 
fornecedores no montante de R$ 28.461 (R$ 18.677 em 2014). 
 

9 Imobilizado 
Em 2015, o saldo de imobilizado, líquido de depreciação, no montante de 
R$ 1.048.551 (R$ 1.072.121 em 2014) compreende os seguintes bens: 
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(a) Referente à baixa de ativos, conforme inventário físico dos bens, realizado pelo Reciclar. 

10 Fornecedores 
Em 2015, o saldo de R$ 17.144 (R$ 52.501 em 2014) de fornecedores refere-se à aquisição de 
matéria-prima e serviços de impressão, com vencimento em até 30 dias. 
 

11 Passivos contingentes 
O Instituto não possuía em 2015 e 2014 ações de natureza, trabalhista, cível ou fiscal, 
envolvendo riscos de perda classificados pela administração com probabilidade de perda 
possível ou provável, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para a qual não há 
provisão constituída, bem como, não há necessidade de divulgação.  
 

12 Salários, férias e encargos a pagar 
 

  2015 2014 

     

Salário a pagar 45.485 53.479 
FGTS a recolher 8.434 10.329 
INSS a recolher 9.071 9.000 
IRRF a recolher 2.212 7.183 
Outros 1.461 2.307 
     
Total 66.663 82.298 
 

  

 Computadores   Máquinas e  Móveis e  Total

 Edifícios  Periféricos  equipamento  Veículos  Utensilios  Benfeitorias 

Custo ou custo atribuído

Saldo em 31 de dezembro de 2014                       680.000                  69.784                127.179            79.320               100.579                   556.597                  1.613.459 
                               

Adições                    5.103                  45.405                   -                   11.974                           -                        62.482 

Alineações/Baixas                     (975)                       -                           (975)
                               

Saldo em 31 de dezembro de 2015                     680.000                 74.887               171.609           79.320              112.553                  556.597 1.674.966              

-                          

Depreciação e perdas no valor -                          

recuperável -                          

Saldo em 31 de dezembro de 2014                    (188.115)               (31.938)               (58.652)          (79.320)              (29.336)                (153.977) (541.336)                                                 

Depreciação no período                       (27.197)                 (13.661)                 (12.121)                   -                 (10.559)                   (22.262) (85.802)                   

Ajuste em função de alienações/baixa (a)                       723 723                                                        

Saldo em 31 de dezembro de 2015                    (215.312)               (45.599)               (70.050)          (79.320)              (39.895)                (176.239) (626.416)                

-                          

Valor contábil -                          

Em 31 de dezembro de 2014                       491.885                  37.846                  68.527                   -                   71.244                   402.619 1.072.121                                         

Em 31 de dezembro de 2015                       464.688                  29.288                101.559                   -                   72.658                   380.358 1.048.551                
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13 Receitas com doações 
 
  2015 2014 
     
Contribuições dos associados mantenedores 236.187  232.167 
Trabalho Voluntário (a) 123.139 65.900 
Crédito de Nota Fiscal Paulista (b) 222.507 201.443 
Doações de serviços de pessoa jurídica 83.866 200.000 
Doações de pessoas jurídicas 180.644 124.113 
Doações pessoas físicas  19.810 8.000 
Doações pessoas Anônimas  1.077 14.062 
Doações em Papel  3.567 1.680 
    - 
Total receitas doações sem restrições 870.797 847.365 
     
 
Padrinhos para cursos noturnos 47.190  80.537 
FUMCAD - Complementação cultural (c) 20.746 206.149 
FUMCAD - Oficina de Reciclagem de Papel (nota 21c ) 372.716 - 
Instituto HSBC - Solidariedade - 40.000 
Oi futuro - Oficina reciclagem papel  36.167 43.333 
Associação beneficente - RST voluntary - 25.000 
Swisse Re Fondation 70.780 - 
Total de receitas doações com restrições  547.599 398.019 
     
Total das receitas com doações  1.418.396 

 
1.245.384 

     
     

 
(a) A partir do exercício de 2012 o Reciclar passou a quantificar e registrar os trabalhos voluntários conforme item 19 da 

resolução CFC No. 1409/13, que determina que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor da prestação do 
serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, 

(b) Os valores são oriundos de créditos de Notas Fiscais Paulistas doadas ao Instituto no exercício. Essas doações fazem 
parte do Programa do Estado de São Paulo que dá a opção de direcionar os créditos oriundos da Nota Fiscal Paulista a 
Entidades de assistência social, cadastradas na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS). 

(c) O projeto FUMCAD Complementação Cultural-Educacional foi encerrado em outubro de 2014, o saldo de R$20.746, 
foi recebido em fevereiro de 2015 referente a última parcela do recurso, liberado com atraso pelo fundo. 

 

14 Receitas/(despesas) financeiras 
 
  2015 2014 
     
Receitas de aplicações financeiras (a) 1.100.84 917.683 
Outras receitas financeiras 16 237 
 
Total de receitas financeiras 

1.100.100 917.919 

 
  2015 2014 
     
Tarifas bancárias (7.108) (5.420) 
 
Total despesas financeiras 

 
(7.108) 

 
(5.420) 

Total resultado financeiro  1.092.992 912.499 
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(a) Receitas oriundas das aplicações em Fundos de Investimentos, conforme descrito na Nota Explicativa n° 4, 
apropriadas de acordo com os informes de rendimentos mensais com base na valorização das cotas. 

15 Outras receitas não decorrentes da atividade 
O Instituto Reciclar comemorou 20 anos de sua criação em Outubro de 2015, realizando uma 
festa comemorativa na qual arrecadou R$131.075 (2014 Zero) com a venda de Obras de Artes 
recebidas em doações dos artistas, pelo Reciclar. 

16 Despesas de pessoal 
 
  2015 2014 
     
Salários s/ restrição 677.690 862.506 
Salários c/restrição 287.067 80.100 
Férias e 13º salário 240.989 221.544 
INSS,FGTS e PIS 146.543 134.186 
Processo de reciclagem c/restrição 139.782 118.400 
Professores 150.392 84.928 
Professores c/ restrição 115.024 117.763 
Total 1.757.487 1.619.426 
 
Parte substancial das despesas de pessoal foram feitas em beneficio direto aos jovens e adolescentes beneficiários do 
Instituto, pois tratam-se de despesas com a contratação dos jovens do Programa de inserção no mercado de trabalho e 
com a contratação dos professores para aulas, tanto no Programa de inserção no mercado de trabalho quanto no 
Programa de complementação cultural e no Processo de Reciclagem. 
 
 

17 Custos de produção  
 

 
 

2015 2014 

Serviços gráficos 128.214 111.773 
Matéria prima 20.460 39.874 
Outros custos  10.992   2.700

Total 159.666 154.347 

 

18 Despesas administrativas     
  2015 2014 
     

Serviços tomados (d) 580.584 372.876 
Trabalho voluntário (a) 125.865 65.900 
Depreciação 85.800 81.161 
Alimentação 87.877 41.624 
Consumo água, luz, telefone e internet                        39.045 44.612 
Material de consumo                                                                     40.407 28.926 
Brindes e doações (b) 4.316 20.069 
Outras ( c) 257.853 50.495 
     
Total 1.221.747   905.463 

 
 

(a) A partir do exercício de 2012 o Reciclar passou a qualificar e registrar os trabalhos voluntários conforme item 19 da 
resolução CFC No. 1409/12, que determina que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor da prestação do 
serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 
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(b) Os brindes são produtos do estoque dado á visitantes e as doações são baixas de bens do ativo permanente doados. 

(c) Refere-se à despesas cotidianas tais como:cópias, gás,estacionamento,material de limpeza, material de escritório e 
informática, condução. 

(d) São serviços prestados de pessoas jurídicas, serviços como assessoria contábil, consultoria de desenvolvimento 
institucional e outros serviços. 

19 Coberturas de seguros 
O Reciclar adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 
 

20 Partes relacionadas 
 

Remuneração de pessoal-chave da administração  
Os diretores e membros do conselho são voluntários, desta forma, não recebem qualquer tipo de 
remuneração para o desempenho da função. 
 

21 Outras informações 
O Instituto recebeu do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD) em 2015 R$ 
372.715,54 para o Projeto Oficina de Reciclagem de Papel, convênio 005/2015: preparação e 
apoio a entrada no mercado de trabalho e geração de renda o projeto irá encerrar em 31/01/2017 
a verba recebida está sendo utilizada conforme demonstrativo: 
 
Despesas Projeto Oficina de Reciclagem de Papel: preparação e apoio a entrada no 
mercado de trabalho e geração de renda - 1º Semestre 2015 
 
Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
          
Salários e ordenados  - 22.663 23.533 25.000 25.000 25.000
Alimentos  - - 8.183 7.983 5.989 5.997
Água -     367 187 500 500 500
Energia Elétrica  - 200 200 200 200 200
Transportes - -      600 1800 - 600
Despesas Gerais - - - 19.650 - -

Moveis e Utensílios - - - 1.199 - -

          
Total   23.230 32.704 56.332 31.689 32.297
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Despesas Projeto Oficina de Reciclagem de Papel: preparação e apoio a entrada no 
mercado de trabalho e geração de renda - 2º Semestre 2015 
 

Descrição Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
 

Dezembro Total
           
Salários e ordenados  24.371 24.000 25.000 25.000 21.500 11.000 252.067
Alimentos  6.002 6.000 5.987 6.012 1.400 3.000 56.555
Água  500 500 500 500 500 200 4.754
Energia Elétrica  200 200 200 200 200 100 2.100
Transportes 600 1.200 - 1.200 - - 6.000
Despesas Gerais 24.371 - - 19.650 - - 39.300
Moveis e Utensílios 6.002 - - - - - 1.199

           
Total  31.673 31.900 31.687 52.562 23.600 14.300 361.975
           

 
Resumo FUMCAD 

Receitas 2015 372.716
Despesas 2015 361.975
Diferença suportada com recursos próprios a ser ressarcido pelo FUMCAD -
Valor devolvido em 2015 -
    

 
 




