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QUEM SOMOS
ICAEPS

Instituto Catarinense de Educação Profissional, constituído sob a forma de OSCIP 
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 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 estratégi-
cas para captação de recursos, dentre outros.

FUNDADORES



O ano de 2019 foi transformador para o Instituto Ca-
tarinense de Educação Profissional. O país passa por 
um processo de modernização e investimentos em 
inovações tecnológicas. Um bom gestor deve estar 
atento às novidades e inseri-las de forma inteligente e 
gradual na organização em que atua, com o propósi-
to de padronizar os métodos, processos e culturas 
operacionais. 

No setor de serviços, diversas inovações têm sido aplicadas na última década, entre-
tanto ainda é perceptível a necessidade de maior evolução na parte técnica nos seg-
mentos de asseio, conservação e segurança privada. É nesse ponto que entra o tra-
balho do ICAEPS, promovendo constantemente atividades e publicações que servem 
de base para que as empresas e colaboradores se atualizarem nas mais diversas 
áreas. 

No último ano fomentamos projetos pioneiros, buscando sempre a melhoria con-
tínua, a qualidade na prestação dos serviços e, especialmente, a questão da inovação 
nos processos. Os resultados obtidos, com a formação de mais de 3000 profission-
ais na última década, são modelo para o Brasil. São cursos presenciais e a distância, 
treinamentos, lançamento de livros, entre diversos outros projetos que colocam o 
ICAEPS como grande fomentador do conhecimento e da capacitação na área de ter-
ceirização.  

Porém o trabalho ainda não está finalizado. Para 2020 o Instituto promete ainda mais 
novidades que movimentarão o setor em Santa Catarina. As boas novas passam pelo 
curso de Gestão em Segurança Privada, com cinco módulos específicos, o lançamen-
to do segundo curso EAD na plataforma exclusiva do ICAEPS, além do Ebook “Con-
hecendo a Segurança Privada” que está revolucionando os estudos sobre o segmento 
no Brasil. 

Com o apoio e parceria dos mantenedores, SEAC-SC, Sindesp-SC e FEVASC, seguire-
mos trabalhando cada vez mais forte para que o setor de terceirização seja ainda 
mais próspero em nosso estado.

EDITORIAL
ICAEPS



DIRETORIA
ICAEPS

O ICAEPS é formado por um Conselho 
de Administração de oito membros 
indicados pelas três entidades fun-
dadoras. Os conselheiros estabeleci-
dos elegem a Diretoria Executiva e o 
Conselho 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 2019, 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 
Luana Moreira



NOVA IDENTIDADE
VISUAL

ATIVIDADES

O ICAEPS entrou em uma nova fase em 2019. Uma das grandes ações estabelecidas 
foi o lançamento oficial do site. A ferramenta faz parte da nova visão de marca do 
Instituto, iniciada em 2018 com a criação do logo e repaginação das redes sociais. O 
website trouxe uma experiência inovadora aos usuários apresentando grandes novi-
dades, além da usabilidade e nova formatação visual. 

O grande projeto da página foi a possibilidade de utilizar a plataforma para aulas 
de ensino a distância, além de facilitar a consulta aos calendários e formulários de 
inscrições para cursos presenciais. Também ampliou a visão de transparência do 
Instituto com uma área inteiramente dedicada à prestação de contas e relatórios 
de atividades e a possibilidade da checagem de notícias e informações sobre novos 
projetos. 



NOVO VÍDEO
INSTITUCIONAL

ATIVIDADES

Para consolidar o momento, além do logotipo e novo site, o Instituto Catarinense de 
Educação Profissional promoveu o lançamento do primeiro vídeo institucional de 
sua história. A novidade foi apresentada ao público no mês de setembro. 

A peça com três minutos de duração conta com a participação de lideranças do 
setor que destacam a importância do trabalho desenvolvido pelo ICAEPS para o 
crescimento da terceirização em Santa Catarina. O vídeo exalta as principais con-
quistas obtidas nos últimos anos e os principais desafios para o futuro do Instituto.

Acessar o vídeo
www.facebook.com/icaeps/videos/667810843702302/



LIVRO
ENGENHARIA  
DA LIMPEZA

ATIVIDADES

Um dos projetos inova-
dores de 2019 foi o lança-
mento, em parceria com o 
consultor Osmar Viviani, 
do livro Engenharia da 
Limpeza. Com patrocínio 
do ICAEPS, a obra foi apre-
sentada durante a Higiex-
po, em São Paulo. O livro 
é o primeiro promovido e 
patrocinado diretamente 
pelo Instituto Catarinense 
de Educação Profissional, 
com a missão de ampli-
ação do acesso ao conhecimento.

O stand da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e 
Conservação sediou o lançamento que contou com a participação das diretorias do 
ICAEPS, SEAC-SC, Sindesp-SC, Febrac, Cebrasse e autoridades do setor. 

O presidente do ICAEPS, Evandro Fortunato Linhares, assina o prefácio da obra que 
tem como objetivo principal levar às empresas conhecimentos sobre a importân-
cia da aplicação da boa gestão, adequando e ampliando a gama de serviços de in-
fraestrutura em operações complexas de higienização, com fundamentos técnicos 
baseados na metrologia, normalização, regulamentação técnica e avaliação da 
conformidade. 

Como adquirir
Para adquirir o livro, basta entrar  
em contato com o ICAEPS pelo e-mail:  
financeiro@icaeps.com.br



CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL

ATIVIDADES

Na busca pelo fortalecimento do setor e melhor capacitação dos profissionais que 
atuam nas áreas de asseio, conservação, segurança privada e serviços terceiriza-
dos, o ICAEPS promove cursos presenciais e profissionais, em parceria com o SE-
AC-SC e Sindesp-SC. 

Em 2019, foram cinco módulos ministrados na sede do Instituto, em Florianópolis, 
pelo consultor Osmar Viviani, além de um completo curso virtual que explora a 
nova plataforma disponível no site do ICAEPS. 

15 de março - Módulo I   
Dimensionamento de Mão de Obra
O treinamento demonstrou como obter uma 
alta performance em vendas de serviços para o 
profissional que deseja estar apto a fazer parte 
de departamentos comerciais e operacionais. 
Foi repassado aos participantes, como formatar 
as propostas de forma profissional, além de 
dar dicas de como agir quando o cliente estiver 
focado apenas no preço final do serviço.

10 de maio - Módulo II
Sistemas de Limpeza
Estiveram em debate, a qualidade na prestação 
de serviços, economia e segurança operacion-
al, manuseio de diluições de produtos e uso de 
EPIs. Também foram especificadas informações 
para o melhor desempenho operacional, fazen-
do com que os processos sejam realizados de 
acordo com as diretrizes da empresa e para que 
os colaboradores estejam aptos a exercer as 
atividades com mais eficiência.



12 de Julho - Módulo III
Limpeza Hospitalar
Apresentou-se uma atualização e aprimora-
mento sobre técnicas na área de higienização 
dos estabelecimentos de saúde. A proposta do 
treinamento técnico é de evidenciar estudos que 
discutam a problemática da contaminação do 
ambiente como determinante na disseminação 
de agentes infecciosos nos serviços de saúde.

13 de setembro - Módulo IV 
Tratamento de Pisos
Treinamento focado em informar sobre proced-
imentos de limpeza e conservação e demon-
strar estudos com relação a cor, rugosidade 
superficial e a porosidade. Durante o curso foi 
destacada a importância da economia de escala 
nos tratamentos de pisos, não vislumbrando 
somente o custo dos produtos, mas também 
a durabilidade do tratamento e a facilidade da 
manutenção.

8 de novembro - Módulo V 
 Mercados Diferenciados
Foram abordadas temáticas sobre produtivi-
dade, controle de qualidade na prestação dos 
serviços e a importância de um ambiente pos-
itivo nas organizações para o crescimento do 
sucesso operacional. Os fatores que denotam 
o sucesso de uma organização são frutos de 
uma equipe altamente qualificada, formada 
por gestores e supervisores com experiência 
para desenvolver e implementar soluções em 
cuidados patrimoniais que aumentem a produ-
tividade.



EDUCAÇÃO  
A DISTÂNCIA

ATIVIDADES

Com o lançamento do novo site, profissionais de todo o país puderam ter acesso 
a um curso de alta qualidade, sem a necessidade de deslocamento. A ferramenta, 
além de poupar tempo, democratizou o acesso ao ensino e ampliou a possibilidade 
de novos alunos aderirem ao projeto. 

O módulo inicial disponível é o de “Gestão Operacional em Serviços”, ministrado pelo 
consultor Osmar Viviani. Para 2020, a ferramenta digital foi atualizada, passando 
a ser mais ágil e eficiente aos alunos que aderem aos cursos. O ano contará com 
lançamento de um novo módulo, como foco em “Limpeza Geral”.

Em 2020, o ICAEPS seguirá 
com novos investimentos e 
projetos inéditos. Além dos 
cinco módulos apresentados 
pelo consultor Osmar Viviani 
(Foto), será apresentado o 
Curso de Capacitação para 
Profissionais da Segurança 
Privada. O foco principal 
será de desenvolver habi-
lidades para a gestão das 
atividades relacionadas com 
a prestação dos serviços e 
para a formatação, execução 
e controle de projetos táti-
cos e operacionais para 
ambientes empresariais. O 
assessor técnico do Institu-
to, Joneval Almeida, profis-
sional com grande experiên-
cia na área, ministrará as 
aulas.



JOVEM  
PROFISSIONAL

ATIVIDADES

Principal projeto voltado aos 
que desejam ingressar no 
mundo do trabalho, o Jovem 
Profissional foi lançado oficial-
mente em 2018 e já capacitou 
milhares de pessoas em San-
ta Catarina nos últimos dois 
anos. O projeto é do ICAEPS, 
patrocinado pelo SEAC-SC, 
com apoio do Sindesp-SC, 
Júnior Achievement e Fevasc. 

O mote do Jovem Profissional 
é auxiliar na capacitação e inserção dos cata-
rinenses no mundo do trabalho, por meio de 
cursos atualizados com foco em empreende-
dorismo e inovação, tendo como público-alvo, 
jovens entre 14 e 24 anos. 

Em 2019, 24 edições dos cursos movimenta-
ram estudantes em todo o estado com lições 
sobre Mercado de Trabalho, Liderança, Feed-
back, Gestão de Carreira, Currículo, Entrevista 
de Emprego, Networking e Empreendedoris-
mo. Os participantes, ao concluírem o módulo 
“Conectado com o Amanhã”, podem cadastrar 
o currículo na plataforma do ICAEPS para divul-
gação nas empresas parceiras. 

Turmas do Jovem  
Profissional em 2019

18/03 - Sindlimp – Fpolis
20/03 - CRAS Ipiranga
02/05 - Bairro da Juventude
21/05 - Escola Julia Miranda de Souza
22/05 - ICAEPS – Sede
28/05 - Orcali
01/06 - GOSC – Chapecó
10/06 - Bairro da Juventude
11/06 - Bairro da Juventude
12/06 - Bairro da Juventude
26/06 - ICAEPS – Sede
04/07 - Orcali
10/07 - Bairro da Juventude
10/07 - SEEAC CHAPECÓ
12/07 - Bairro da Juventude
15/07 - Bairro da Juventude
27/07 - Santa Luzia - Ilumine
19/08 e 20/08 - KPMG Joinville
15/08 e 28/08 - Escola Honório Miranda
15/08 - Escola João Widemann
28/08 - Ação In Company da Sênior
28/08 - ICAEPS - Sede
13/09 - Edith Gama Ramos
19/09 - Dom Jaime



CONCLUINDO  
OS ESTUDOS

ATIVIDADES

O ICAEPS firmou parceria in-
édita com o Cepu para auxiliar 
jovens e adultos do setor a 
concluírem os estudos e con-
quistarem novas oportunidades 
no mundo do trabalho. O Proje-
to CEJA (Concluindo a Educação 
de Jovens e Adultos), oferece 
planos de Educação a Distância, 
a partir de R$69,90 por mês, 
para aulas do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e também 
as três séries do Ensino Médio. 
O CEJA disponibiliza aos colab-
oradores das empresas de ter-
ceirização os menores valores 
do mercado, além de benefícios 
exclusivos como Seguro de 
Vida, Assistência Funeral e des-
contos na área de saúde. 

O método EAD oportuniza aos 
trabalhadores um ensino de 
qualidade sem a necessidade 
de deslocamento diário para 
as aulas. O aluno tem grande parte das lições via internet e um encontro semanal 
com 1h de duração para debater as principais atividades. As avaliações também são 
realizadas de forma presencial, de acordo com a periodicidade do curso. Cada série 
pode ser concluída com seis meses de aulas. 



SEMINÁRIO  
SEGURANÇA PRIVADA

ATIVIDADES

Em parceria com o Sindesp-SC, o ICAEPS promoveu o seminário técnico nacional “O 
futuro da mão de obra da segurança privada face às novas tecnologias”, no Hotel 
Slaveiro Baía Norte. Duas explanações com renomados especialistas foram realiza-
das no evento. 

Carlos Caruso, consultor com certificação internacional em segurança (ASIS) e mais 
de 30 anos de experiência na área, proferiu a explanação “O futuro da mão de obra 
da segurança privada face às novas tecnologias”. Caruso focou na capacitação e 
inserção de tecnologia nas empresas de segurança privada. O palestrante apre-
sentou ferramentas inovadoras disponíveis no mercado que auxiliam empresas de 
segurança em todo o mundo, além de destacar quais serão as principais mudanças 
na área na próxima década.

Fabrício de Melo Carniel comandou a atração de encerramento com o tema “Tec-
nologia de reconhecimento biométrico através de imagens e o uso de drones na 
segurança privada”. Em alta no mundo, o debate sobre reconhecimento facial na 
segurança pública, e também privada, divide a opinião de especialistas. Em sua fala, 
Carniel discorreu sobre as tecnologias disponíveis e as possibilidades do uso re-
sponsável, seguindo a legislação vigente. 



XXXVI GEASSEG 
ATIVIDADES

Florianópolis recebeu no início de novembro, o XXXVI Encontro dos Executivos dos 
Sindicatos de Empresas de Asseio e Segurança (Geasseg). Organizado pela Fenavist 
e Febrac, o evento foi realizado pelo SEAC/Sindesp-SC no Sesc Cacupé. 

O grande destaque do evento ficou por conta da apresentação do case “Instituto 
Catarinense de Educação Profissional”. O presidente Evandro Fortunato Linhares, 
destacou o Instituto, sem fins lucrativos, fundado em 2013 pelos sindicatos pa-
tronais e a Fevasc. 

Evandro Linhares exaltou os principais projetos desenvolvidos, além de publicações 
de livros e cursos com temáticas nas áreas de asseio, conservação e segurança 
privada. O Instituto chamou a atenção dos participantes que tiraram dúvidas e fiz-
eram questionamentos sobre o funcionamento da OSCIP. O evento tornou o ICAEPS 
ainda mais reconhecido nacionalmente, se destacando pela eficiência e qualidade 
dos trabalhos executados nos últimos anos. 



SERVIÇOS  
SUSTENTÁVEIS

ATIVIDADES

O SEAC-SC, em parceria 
com o Instituto Catarinense 
de Educação Profissional, 
promoveu em 2019 o proje-
to Serviços Sustentáveis. A 
ação culminou na entrega do 
Selo Serviços Sustentáveis 
2019/2020 – Boas práticas, 
às empresas associadas que 
desenvolveram ações com a 
missão de transformar San-
ta Catarina em um estado 
ainda melhor.

Os trabalhos das participantes foram chancelados pelo Movimento ODS (Santa 
Catarina). Durante o período de avaliações, a comissão julgadora analisou quatro 
pilares da sustentabilidade: econômica, ambiental, social e cultural. 

Empresas que  
receberam o Selo 
Serviços Sustentáveis 
2019/2020

Khronos 
Liderança 
Ondrepsb 
Orbenk 
Orcali 
Orsegups 
Radar
Segura



MOVIMENTO  
ODS-SC

ATIVIDADES

A aproximação entre o ICAEPS e o Movimento ODS (Santa Catarina) foi formalizada 
durante o Serviços Sustentáveis. A partir de 2020 a parceria será ainda mais forte. 
No fim do último ano foi confirmada a adesão do ICAEPS como um dos apoiadores 
do Movimento, passando a atuar no Eixo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes. 

O Movimento ODS é uma organização sem fins lucrativos constituída por voluntári-
os 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 indicadores. Com o lema “Ninguém pode ficar para trás”, a organização 
busca um mundo mais igualitário e justo, promovendo ferramentas para um desen-
volvimento sustentável. 



No Eixo 16, o Instituto irá trabalhar com a meta de reduzir substancialmente a cor-
rupção e o suborno em todas as suas formas na sociedade e desenvolver institu-
ições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Para contribuir 
com os objetivos do eixo, o ICAEPS poderá: por meio de compliance, promover 
políticas para evitar corrupção e suborno de agentes públicos e privados; monitorar 
a própria cadeia de fornecimento para extinguir qualquer tipo de violação; e ter uma 
política de negócios transparente, responsiva e inclusiva.

Reunião Movimento ODS
No dia 10 de setembro o ICAEPS sediou reunião 
Movimento ODS. O encontro foi fundamental 
para a organização do grande evento do ano re-
alizado pelo movimento, o “ODS na Prática” que 
ocorreu entre os dias 23 e 28 de setembro.



REPRESENTAÇÕES
ICAEPS

FORMATURA MINIEMPRESA
O presidente do ICAEPS, Adm. Evandro Fortunato 
Linhares, participou em dezembro da formatura do 
Programa Miniempresa 2019 da Junior Achievement. 
A Junior é a maior e mais antiga escola de formação 
social incentivadora de empreendedorismo aos jovens 
no mundo. O programa Miniempresa acontece anual-
mente e visa proporcionar aos alunos a oportunidade 
de desenvolver novas competências e habilidades.

AGO JÚNIOR ACHIEVEMENT
A Assembleia Geral Ordinária do Conselho Consultivo 
da Júnior Achievement contou com a participação 
do Instituto Catarinense de Educação Profissional. A 
Administrativo/Financeira Mirelle Yanzer participou 
do evento, no mês de outubro, mediado pelo diretor 
executivo da Junior em SC, Evandro Badin. O principal 
objetivo foi a apresentação do balanço e das ativi-
dades realizadas pela JA durante o exercício em que a 
entidade completou 100 anos de atuação no mundo. 

MOMENTO BRASIL
A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACAERT) promoveu em outubro, o 
Momento Brasil com o general Guilherme Theophilo, secretário Nacional de Segurança Pública. 
O presidente do ICAEPS, Adm. Evandro Fortunato Linhares, esteve no auditório da Secretaria de 
Segurança Pública de SC, representando a entidade. Durante a palestra, o general incentivou e 
avaliou como positiva a integração das seguranças pública e privada.



PALESTRA ROGÉRIO MARINHO
O COFEM promoveu em dezembro na sede da FIESC, 
encontro com o então secretário Especial de Previ-
dência e Trabalho, Rogério Marinho. O presidente do 
ICAEPS, Adm. Evandro Fortunato Linhares, e a asses-
sora jurídica do SEAC/Sindesp-SC, Gracielle Verçoza, 
estiveram presentes. Durante a explanação, Marinho 
apresentou detalhes em relação a MP 905/19, que tra-
ta sobre o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
No mês de julho, o presidente do ICAEPS, Adm. Evan-
dro Fortunato Linhares, participou de reunião na Sec-
retaria de Estado da Educação. A diretora de Gestão 
da Rede Estadual, Isabela Müller, recebeu a equipe 
do Instituto para falar sobre o Jovem Profissional e 
analisar as possibilidades de parcerias institucionais. 
Também participaram do encontro, Mirelle Biten-
court, Administrativo/Financeira do ICAEPS e Camila 
Galvagni da SED. 



ASSESSORIA  
DE IMPRENSA

NÚMEROS 

As ações desenvolvidas pelo ICAEPS foram destaque na mídia estadual e nacional, 
por meio de inserções espontâneas em jornais, revistas, sites de notícia e rádios.  
O trabalho foi realizado sem investimentos financeiros em veículos de comunicação, 
pautados apenas no relacionamento e exploração das notícias geradas pelo Insti-
tuto. Um dos focos em 2019 foi o fortalecimento do site do ICAEPS e trabalho de 
interação nas redes sociais. 

R$ 256.130,00
em mídia espontânea

168 Artes 
produzidas 130 Publicações  

no Facebook

62 Postagens  
no site 53 Publicações  

no Instagram





FINANCEIRA
GESTÃO



O Instituto Catarinense de Educação Profission-
al zela pela austeridade financeira, fazendo bom 
uso das receitas e procurando investir os maiores 
valores possíveis em capacitações para os tra-
balhadores do estado. 

Com apoio dos mantenedores - SEAC-SC, Sindesp-
SC e FEVASC - no último ano foram desenvolvidos 
projetos pioneiros, buscando a melhoria contínua, 
a qualidade na prestação dos serviços e inserção 
de inovações nas diferentes áreas de atuação das 
empresas catarinenses. 

Zelando pela transparência e ética no exercício de 
suas funções, o ICAEPS apresenta os principais 
dados que comprovam a evolução do instituto nos 
últimos anos e que direcionaram as ações e pos-
sibilitaram a realização das atividades descritas 
neste relatório. 



RECEITAS
REPASSES CCT

2018-2019

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2018

R$ 171.716,64

0

2019

R$ 279.724,26

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2018

R$ 131.970,31

0

2019

R$ 169.803,40

VIGILÂNCIA
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LIMPEZA
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Total de Receitas recebidas  
via Repasses CCT.

Total de Receitas  
recebidas via Repasses 
CCT do setor de Limpeza.
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recebidas via Repasses CCT 
do setor de Vigilância.
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500.000

2018

R$ 37.900,00

0

2019

R$ 38.660,00

10.000

20.000

30.000

2018

R$ 1.240,00
0

2019

R$ 980,00

OUTRAS  
RECEITAS

RECEITAS

JOVEM PROFISSIONAL
RECEITA | REPASSE

Total de Receitas  
recebidas via Repasses  
para o projeto Jovem 
Profissional.

RECEITAS



100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2018

R$ 342.826,93

0

2019

R$ 489,168,66

RECEITAS  
TOTAIS

2018-2019

R$ 489,168,66 
Total de Receitas em 2019

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

RECEITAS



DESPESAS 
OPERACIONAIS

2018-2019

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2018

R$ 131.087,83

0

2019

R$ 285.796,80

EMPREGADOS
DESPESAS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2018

R$ 3.673,46
0

2019

R$ 38.600,07

ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2018

R$ 0,000

2019

R$ 6.865,13

ADMINISTRATIVAS
DESPESAS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2018

R$ 57.659,56

0

2019

R$ 109.518,71

As despesas Administrativas  
englobam: Despesas de prestação 
e serviço, conservação, material de 
escritório, Software, entre outros.

Telecomunicações  
R$ 1.470,64 (2018) R$ 351,10 (2019)

Internet 
R$ 0,00 (2018) R$ 4.168,40 (2019)

Sistemas de Gestão 
R$  0,00 (2018)  R$ 9.100,00 (2019)

Softwares 
R$  22.699,00 (2018)  R$ 0,00 (2019)

DESPESAS



DESPESAS 
COM EVENTOS

2018-2019

ASSEIO E CONSERVAÇÃO
DESPESAS EVENTOS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2018

R$ 69.754,81

0

2019

R$ 109.746,06

Cursos EAD, Módulos Presenciais, Livro 
Engenharia da Limpeza e Jovem Profissional.

SEGURANÇA PRIVADA
DESPESAS EVENTOS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2018

R$ 0,00
0

2019

R$ 19.939,52

Seminário Técnico e E-book.

OUTROS EVENTOS
DESPESAS EVENTOS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2018

R$ 0,00
0

2019

R$ 1.127,31

Geasseg, Palestra MP905, apoio a eventos parceiros.

DESPESAS



R$ 256.130,00
em mídia espontânea

SEGURANÇA PRIVADA

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2018

R$ 218.832,56

0

2019

R$ 434.067,02

50.000

100.000

150.000

2018

R$ 5.095,51
0

2019

R$ 5.095,51

PATRIMÔNIO SOCIAL
DESPESAS EVENTOS

PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO SOCIAL

2018-2019

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2018

R$ 1.433,01
0

2019

R$ 213.196,56

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2018

R$ 213.196,56

0

2019

R$ 432.408,84

CAIXA INÍCIO
PERÍODO

2018-2019
CAIXA FINAL 
PERÍODO

2018-2019

Superávit de 
211.763,55

Superávit de 
219.212,27

DESPESAS




