NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS
A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a
Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.
NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL
O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT +
TERCEIROS perfizeram no ano de 2015 o valor de R$ 51.161,30 e assim demonstrados e foram integralmente
aplicados na área de Educação e Assistência Social.
COMPETÊNCIA
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
13. SALÁRIO
TOTAIS

BC INSS
12.841,31
11.205,00
17.661,04
20.228,32
13.073,51
13.850,08
12.638,04
12.310,71
14.905,27
13.694,05
16.698,70
16.329,35
8.598,01
184.033,39

% INSS
27,80%
27,80%
27,80%
27,80%
27,80%
27,80%
27,80%
27,80%
27,80%
27,80%
27,80%
27,80%
27,80%

CREUSA MARIA PIMENTAL DOS SANTOS
PRESIDENTE

VALOR ISENÇÃO
3.569,88
3.114,99
4.909,77
5.623,47
3.634,44
3.850,32
3.513,38
3.422,38
4.143,67
3.806,95
4.642,24
4.539,56
2.390,25
51.161,30

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
TC CRC 1SP142720

CASA DOS MENORES DE CAMPINAS - CIDADE DOS
MENINOS

REGULAMENTO PRÓPRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PLANO DE
CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS DA CASA DOS
MENORES DE CAMPINAS COM VERBAS PÚBLICAS.
REGULAMENTO PRÓPRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, BEM COMO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS
EMPREGADOS DA CASA DOS MENORES DE CAMPINAS COM VERBAS PÚBLICAS.
Procedimentos para Aquisição de Produtos e Serviços
Art. 1º - O presente tem por objetivo regimentar as compras e contratações de serviços, bem como a Contratação
de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Benefícios com Verbas Públicas realizadas pela CASA DOS MENORES
DE CAMPINAS. Inscrita no CNPJ n° 46.045.365/0001-33 e suas filiais.
§ 1º - As compras e contratações necessárias à execução das atividades desenvolvidas pela Instituição acima
qualificada serão preferencialmente centralizadas em sua área Administrativa/Financeira, subordinada:
a)
À Diretoria da CASA DOS MENORES DE CAMPINAS para os convênios;
§ 2º - Os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade,
da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de
qualidade e durabilidade, previstas na Lei 8.666/93, deverão estar presentes em todas as compras e contratações
que houver a utilização de recursos públicos, obedecendo às determinações e especificidades de cada ajuste
formalizado com o poder público.
Art. 2° - As compras e/ou serviços deverão ser precedidos de:
I. Requisição de compras;
II. Seleção de empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo);
III. Solicitação de, no mínimo, 03 orçamentos para todos os itens (independente do valor) em papel timbrado do
fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo da mensagem;
OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde que emitidos através sites confiáveis,
contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível.
IV. Emissão e conferência de Certidões de Regularidade Fiscal da empresa a ser contratada, junto a Secretaria da
Receita Federal que abranja inclusive a regularidade relativa às Contribuições Previdenciárias e Sociais,
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Consulta do CNPJ e SINTEGRA;
V. Apuração da melhor oferta, através de planilha comparativa de preços;
VI. Emissão do pedido de compra e/ou contratação.
Art. 3° - O procedimento de compra e/ou contratação de serviço será iniciado após o recebimento da
requisição/pedido, precedida de constatação pela Instituição que o item e a quantidade orçada correspondem ao
solicitado.
Art. 4° - As compras e/ou contratações poderão ser classificadas como ROTINA ou URGÊNCIA, conforme
descrição a seguir:
I. ROTINA: Toda e qualquer despesa passível de planejamento das etapas de execução, previsão orçamentária e
recebimento do item ou serviço em tempo hábil para que não ocorra prejuízo ao objeto pactuado.
II.URGÊNCIA: Toda e qualquer despesa classificada como de força maior, decorrente de fato imprevisível,
inevitável e estranho à vontade das partes, que possa gerar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas.
OBS: As despesas classificadas como “URGÊNCIA”, deverão preliminarmente ser encaminhadas para análise e
autorização do Poder Público competente.
Art. 5° - A Instituição deverá efetuar as compras e/ou contratações como:
I - ROTINA
a)
Selecionar empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo) que participarão da
concorrência de preço;
b)
Produtos e serviços devem ser orçados com mesma especificidade e quantidade, considerando a
qualidade necessária ao bom desempenho do Objeto do Ajuste firmado com o Poder Público;
c)
Solicitar no mínimo 03 orçamentos para todos os itens, em papel timbrado do fornecedor, ou por e-mail,
desde que esteja descrito no corpo da mensagem;
OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde que emitidos através sites confiáveis,
contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível.
d)
Planilhar todos os custos apresentados, conforme modelo disponibilizado pela Coordenadoria de
Convênios, destacando o menor custo global (mesmo que neste esteja inserido valores com frete).
II – URGÊNCIA
a)
Justificativa por escrito, assinada pelo presidente da Instituição que conste demonstrada as implicações
que a falta do serviço ou produto acarretará ao Ajuste firmado com o Poder Público.
Art. 6º - Da Apresentação de orçamentos:
I. Deverão ser orçados os produtos e serviços com a mesma especificidade e quantidade;

II. Quando o produto ou serviço NÃO for passível de cotação em função de exclusividade de comercialização,
deverá ser apresentado a Diretoria da Instituição o atestado de exclusividade do produto/fornecedor;
III. Orçamentos pela Internet: Somente serão válidos se realizados em sites confiáveis, contemplando o valor do
frete e com o endereço eletrônico visível;
IV. Orçamento de transportes de alunos deverá constar o destino da Atividade Pedagógica e o número de alunos
transportados.
Art. 7º - Os contratos firmados pela Instituição, para aquisição de produtos e/ou contratação de serviços, deverão
obrigatoriamente conter as informações a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Dados completos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc;
Dados pessoais do Presidente da Instituição - CPF e RG;
Dados completos do Fornecedor como razão social, endereço, CNPJ, etc;
Dados pessoais do representante legal da empresa contratada - CPF e RG;
Objeto do Contrato;
Descrição completa do produto ou serviço;
Condições de fornecimento ou prestação de serviços;
Periodicidade do fornecimento ou prestação de serviços;
Valor Unitário e Valor Total;
Local de entrega ou da prestação de serviço;
Período de início e fim da vigência do contrato, devendo-se obedecer a vigência do ajuste.

Art. 8º - Da Contratação de serviços:
Parágrafo Único - Na contratação de serviços deverá ser assegurado prazo de garantia do serviço e a reposição de
peças (quando for o caso).
Art. 9° - Da Comissão recebedora de produtos e serviços pagos com recursos públicos:
I. Todos os produtos e serviços pagos com recursos públicos necessariamente serão recebidos por uma comissão
recebedora composta de no mínimo 03 (três) funcionários da Instituição;
II. Anualmente a Instituição designará no mínimo 03 (três) funcionários para compor a comissão recebedora de
produtos e serviços, através de declaração datada e assinada pelo seu Presidente, contendo:
a) A finalidade da Comissão Recebedora;
b) Nome, cargo, RG e CPF dos funcionários designados para compor a Comissão Recebedora;
c) Período de vigência da nomeação dos membros da Comissão Recebedora;
d)Havendo alteração dos membros da Comissão Recebedora, deverá ser emitida nova declaração nos moldes
acima descritos.
III.Deverá constar no verso dos documentos fiscais de serviços e produtos, pagos com recursos públicos, a
aprovação de no mínimo 03 (três) membros da Comissão Recebedora com nome legível, RG, CPF, Cargo,
número da nota fiscal correspondente, assinatura e a data do recebimento.
a)Estão dispensadas da aprovação da Comissão Recebedora as contas de Consumo e benefícios trabalhistas, desde
que aceitos no ajuste formalizado, exemplo:
Contas de consumo: Internet, Benefícios trabalhistas: Vale refeição e alimentação (concedidos por meio
de cartão eletrônico), vale transporte, seguro de vida, e outros, desde que acompanhado de lista nominal de
funcionários.
Art. 10 - Os documentos fiscais comprobatórios de despesa deverão conter as informações abaixo:
I. Dados completos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc;
II. A descrição do material ou serviço;
III. A quantidade;
IV. Valor unitário e valor total;
Art. 11 - Documentos fiscais comprobatórios de utilização de recursos públicos deverão apresentar:
I.
Nota fiscal Formulário ou Eletrônica de acordo com a natureza da despesa <VENDA> ou <SERVIÇO>
sem rasuras;
a) Notas Fiscais de serviço de transporte de alunos desde que conste o destino da Atividade Pedagógica e o
número de alunos transportados.
II. Nota Fiscal Eletrônica com certificação de autenticidade através de consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br/;
III. Fatura de Serviços sem rasuras acompanhados do espelho da fatura, onde constem os serviços
utilizados/prestados (Ex. fatura de serviço de internet);
IV.
Recibo que contenha a descrição da despesa e a relação nominal dos beneficiados/funcionários (Ex.
transporte coletivo - TRANSURC).
Art. 12 – Do Registro de utilização de recursos públicos:

I. Nos documentos fiscais originais pagos com recursos públicos deverão constar carimbo na cor vermelha
informando a Origem do Recurso e o nº do ajuste formalizado;
II. Observar o local para carimbar os documentos para que as informações não sejam prejudicadas.
Art. 13 – Dos Pagamentos efetuados com Recursos Públicos:
I. Todos os pagamentos realizados com recursos públicos devem ocorrer exclusivamente na conta vinculada ao
ajuste, através de cheque ou transferência bancária;
II. Todo cheque vinculado à conta do ajuste ao ser emitido deverá ser fotocopiado, não sendo válido impresso de
papelaria;
III. Todos os cheques e transferências bancárias devem ser nominais ao favorecido, seja ele fornecedor, prestador
de serviço, funcionário, etc.
Regulamento para Admissão de Pessoal
Este Regulamento para Admissão de Pessoal tem por critérios a observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, bem como a isonomia na seleção de seus
funcionários, para este processo possa nortear as etapas que devem ser observadas no processo de contratação de
colaboradores da Casa dos Menores de Campinas. São estes processos:
1º.) Abertura da vaga:
a)
O preenchimento da vaga deve ser solicitado pelo superintendente geral ou pelo presidente, juntamente
com o coordenador do departamento, através de e-mail ao DP.
b)
O departamento de pessoal deve preencher a “Ficha da descrição da função e das responsabilidades”
(anexo mod.I), juntamente com o coordenador do departamento solicitante, onde definirá todas as características
e exigências mínimas, bem como o horário de trabalho e subordinação direta da vaga a ser preenchida.
c)
O departamento de pessoal deve divulgar a vaga nos principais jornais, boletins informativos das igrejas
parceiras, rede de parceiros através de e-mails, constando as exigências mínimas para o cargo como, por exemplo:
o grau de escolaridade e experiência anterior quando for o caso, etc.
2º.) Processo Seletivo:
a)
Analise dos currículos recebidos: 1º. triagem pelo responsável do departamento de pessoal. 2º. Triagem
juntamente com o coordenador do departamento solicitante.
b)
Contato com os candidatos escolhidos para preenchimento da solicitação de emprego,(anexo mod II),
pelo candidato.
c)
Execução de testes para seleção e perfil da vaga desejada.
d)
Entrevista com o candidato, executada pelo departamento de pessoal juntamente com o coordenador do
departamento requisitante.
e)
Se for cargo de coordenação, o superintendente geral do abrigo entrevistará o candidato e definirá a
contratação ou não.
f)
Após a escolha do candidato, o DP., entregará ao mesmo a relação de documentos para a admissão
(anexo mod.III), juntamente com o encaminhamento do exame médico pré-admissional que deverá ser feito no
Serviço de Medicina do Trabalho contratado pela Casa dos Menores de Campinas, o encaminhamento para
abertura de conta corrente no Banco do Convênio Publico ou no Banco de pagamentos com Recursos próprios.
g)
Segundo a Lei 7.644, de 18 de dezembro de 1987. Para contratação e Pais e Mães Sociais. É obrigatórios
segundo artigo 9°, item “D” que execute um estágio de 60 dias e um teste será aplicado para medir os
conhecimentos a respeito do treinamento ministrado anteriormente.
h)
Experiência de 90 dias para demais funções que não são pais e mães sociais.
i)
O departamento de Pessoal definirá o dia de entrega dos documentos no DP da Casa dos Menores de
Campinas, e o dia de inicio ao trabalho.
3º) Processo de Admissão; anotações em carteira Profissional e no Livro Registro de funcionários, emissão do
holerite, e encargos, são executados pela FEAC.
a)
O departamento de pessoal da CM envia para a FEAC, a ficha de admissão preenchida com o Nome
completo, cargo, horário de trabalho, salário etc., assinado pelo Superintendente da Casa dos Menores de
Campinas. Todas as cópias dos documentos do funcionário que deverão ser devolvidos ao DPCM, após a
admissão ser concluída.
O departamento de pessoal da CM deverá abrir pasta própria com o nome do novo funcionário, onde
b)
deverão ser arquivadas todas as cópias dos documentos, todos os holerites originais assinados e datados, além de
todos os documentos gerados durante a relação trabalhista do funcionário com a Casa dos Menores de Campinas.

c)

Dos valores praticados na Instituição:

a.
Dos salários praticados, não serão sobrepostos de maneira alguma pelo valor do salário do Diretor Geral,
e não poderá ultrapassar o valor do mercado;
b.
O Aumento Salarial será limitado ao definido em dissídio coletivo de cada categoria.
5º.) A Casa dos Menores de Campinas não contrata parentes de membros da diretoria não remunerada ou parentes
de funcionários públicos que tenham relacionamentos de parcerias com a ONG.
6º.) A Casa dos Menores de Campinas não favorece firmas ou prestadores de serviços sobre quaisquer pretexto
por ser parente de dirigentes ou membros da diretoria.

7º.) O procedimento das férias dos funcionários que se dá em metade do efetivo em período de férias escolares e o
restante nos meses onde há menos demanda de trabalho, a fim de garantir o contínuo atendimento em
consonância ao calendário escolar.
8º.)º.) Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria
da Instituição, com base nos princípios gerais da Administração Pública.

Anexo Modelo II
Fale sobre voce na linhas abaixo, mencionando suas
qualidades pessoais e profissionais

Declaro ser verdadeiras todas as informações aqui prestadas.
Campinas,__________ de________________ de 20____
Ass: ___________________________
Uso exclusivo RH
Dados para admissão:
Cargo:

Depto:

Data de admissão:

/

/ 20

Sal. Inicial: R$

APROVAÇÃO
Resp. Setor
___________________

Recursos Humanos
_______________________

Direção Geral
_________________

Anexo Modelo III
CASA DOS MENORES DE CAMPINAS
Departamento de Pessoal/Rec. Humanos- DPRH
– Documentos exigidos na Admissão:
Carteira Profissional
2 fotos 3*4 ( com fundo azul escuro)
Carta Apresentação da ultima empresa trabalhada.
Atestado Médico Ocupacional- Ampla
Conta corrente Banco Itaú.
Atestado de Antecedentes Criminais (poupa tempo)
CÓPIAS DE:
Cartão PIS
CPF
RG
Reservista (homem)
Titulo Eleitor
Carteira de Motorista
Certidão de Casamento
Certidão nascimento, carteirinha de Vacinação atualizada (filhos menores de 13 anos).
Comprovante de escolaridade dos filhos.
Comprovante de residência (atual).
Comprovante de conclusão escolar do candidato.
Duvidas:
Departamento Pessoal - RH 3225-5557 ramal 30
Anexo Modelo III”

ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA -SEM LIMITES
CASA DOS MENORES DE CAMPINAS
Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015 e Relatório
dos Auditores Independentes
Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Conselheiros Fiscais da
Casa dos Menores de Campinas
Campinas - SP - Brasil
Examinamos as demonstrações financeiras da Casa dos Menores de Campinas (“Entidade”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido 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 da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
a Entidades sem finalidade de lucros (NBC TG 07), Interpretação Técnica Geral ITG 2002, Lei 12.101 de 27 de
novembro de 2009 e Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de
Assistência Social, e pelos controles internos que determinou como necessários para permitir a elaboração de
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 da Entidade para planejar os procedimentos de
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles
internos. 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.
1.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Casa dos Menores de Campinas 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 aplicáveis a Entidades sem finalidade de lucros (NBC TG 07), Interpretação Técnica Geral ITG 2002, Lei
12.101 de 27 de novembro de 2009 e Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social.
Ênfase
Conforme descrito na nota explicativa nº 1 a Entidade depende de aporte de recursos da
parte relacionada Associação Esperança sem Limites para a continuidade de suas operações. Nossa opinião não está
ressalvada em função deste assunto.
Campinas, 7 de março de 2016
DELOITTE BRASIL
Auditores Independentes Ltda.
EDGAR JABBOUR
Contador
CRC nº 1 SP 156465/O-9

CASA DOS MENORES DE CAMPINAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais- R$)
1.
CONTEXTO OPERACIONAL
A Casa dos Menores de Campinas (“Entidade”), fundada em março de 1956, é uma entidade sem fins de lucro, com sede
na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Estrada
Velha de Indaiatuba, km 16, Jardim São Domingos, conforme certificado de filantropia obtido em 1960, tendo como
mantenedora a Associação Esperança Sem Limites, sendo esta uma entidade sem fins de lucrativos, cujo objetivo é a
arrecadação de recursos para administrar e gerir os programas filantrópicos desenvolvidos pela Entidade.
O principal objetivo da Entidade é prover assistência e proteção a crianças e adolescentes desamparados em Campinas,
no Estado de São Paulo, e em Cariacica, no Estado do Espírito Santo.
Para a consecução de seus objetivos, a Entidade, por meio do apoio da comunidade local, administra recursos provenientes
dos setores público e privado, da Federação das Entidades Assistenciais de Campinas - FEAC e principalmente de sua
mantenedora, a Associação Esperança Sem Limites, responsável por repassar os recursos obtidos de algumas
organizações norte-americanas e por administrar a gestão dos programas filantrópicos desenvolvidos pela Entidade.
A continuidade de suas atividades e a consequente realização de seus ativos e liquidação dos seus passivos dependem do
contínuo suporte financeiro recebido de sua mantenedora. No caso de diminuição desses repasses, a Entidade será
obrigada a buscar recursos em outras fontes, diminuir ou encerrar as atividades prestadas.
A Entidade atendeu, em 2015, 1.237 usuários (779 usuários em 2014) nas áreas de Educação e Assistência Social e em
diversos programas distintos, dentre os principais:
Cidade dos Meninos - Campinas - SP: a Entidade possui convênios de parceria com a Secretaria de Assistência Social
da Prefeitura de Campinas, com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e com a Secretaria Municipal de
Educação, bem como parcerias privadas com diversas empresas que investiram na Entidade, a fim de dar assistência às
crianças e aos adolescentes em situação de risco, por meio de projetos como o Abrigo Institucional, Casas Lares e Curso
Profissionalizante.
Programa Montanha da Esperança - Cariacica - ES: para a execução dos programas de assistência social e educação,
a Montanha da Esperança possui convênios de parcerias com as Prefeituras Municipais de Cariacica, Alfredo Chaves,
Viana, Anchieta, e com a Décima Vara Criminal de Vitória, todas no Estado do Espírito Santo, com repasses oriundos
das penas alternativas. Principais parcerias para execução dos cursos profissionalizantes: SESC/SENAT, Fundação
Antônio Dadalto e SENAC.
Programa Nave Mãe DIC VI - Campinas - SP: a Entidade possui convênio firmado com a Prefeitura Municipal de
Campinas, por meio da Secretaria de Educação, para administração de uma unidade do programa “Nave Mãe”,
denominada Centro Comunitário Esperança, com prazo de cinco anos, podendo ser renovado. O principal objetivo deste
projeto é oferecer educação infantil e proporcionar assistência social a famílias carentes, desenvolvendo iniciativas que
promovam o bem-estar dessas famílias.
A Entidade tinha reconhecimento oficial como de Utilidade Pública Federal (através de Decreto 72.454, publicado no
Diário Oficial da União em 13 de julho de 1973), previsto na Lei 91/1935, porém revogado integralmente pela Lei
13.204/2015, artigo 9ª e inciso I extinguindo assim, o título supracitado.
Com base na Constituição Federal, Artigo 150, inciso VI, alínea C, em seu parágrafo 4º,
e Artigo 195 - parágrafo 7º, a Entidade é imune à incidência de tributos, no entanto,
esta imunidade está condicionada à obtenção de certificação prevista na Lei nº 12.101 de
27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, e regulamentada pelo Decreto nº 7.237 de
20 de julho de 2010, revogado pelo Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014, que dispõem sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, que regula os procedimentos de imunidade de contribuições para a seguridade social,
concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins de lucro, reconhecidas como entidades de assistência social,
com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde e educação. Referida Lei determina que a
Entidade seja cadastrada no Ministério relativo à sua atividade preponderante que, no caso, é o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
A Entidade foi registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS em 22 de agosto de 1966, sendo nesta data
declarada de Utilidade Pública Federal. Possui registro no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na
Secretaria Nacional de Assistência Social - processo nº 71000.091636/2014-12,44615, 01/01/2015 a 31/12/2017 Renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS como Entidade Beneficente de
Assistência Social para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e solicitou o pedido de renovação da referida
certificação em conformidade com a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e a renovação requerida foi aprovada
junto a este órgão ministerial no exercício de 2015.
2.
BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras da Entidade estão preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis a Entidades sem finalidade de lucros ( NBC TG 07), Interpretação Técnica Geral ITG 2002, Lei 12.101 de
27 de novembro de 2009 e Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social.
2.2. Base de elaboração e Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos
financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Entidade.
2.3. Sumário das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade na elaboração das demonstrações financeiras são:
a) Caixa e equivalentes de caixa
Representam os saldos de caixa, os montantes depositados em contas bancárias e as aplicações financeiras. Essas
aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do
exercício, sem prazo fixado para resgate, com liquidez imediata.
b) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição ou doação, acrescido de valor justo (“custo atribuído”) registrada em julho de 2002. A
Entidade optou por manter os saldos existentes de custo atribuído até a sua efetiva realização na adoção inicial do
CPC - PME. A contrapartida de doações de bens do imobilizado é contabilizada diretamente ao patrimônio social, pelo
valor de mercado dos bens recebidos. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil econômica
estimada dos bens, revisada periodicamente.
Os reparos e a manutenção, que não aumentem a vida útil, são apropriados ao resultado durante o período em que são
incorridos.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela
diferença entre os valores recebidos na venda e o valor líquido contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.
c) Imposto de renda, contribuição social e encargos sociais (INSS)
A Entidade é uma organização isentado pagamento de imposto de renda, contribuição social e contribuição ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, conforme descrito na nota explicativa no 1. Dessa forma, em 31 de dezembro
de 2015 e 2014, não há qualquer provisão registrada nas demonstrações financeiras para esses tributos.
d) Outros ativos e passivos
Os ativos são demonstrados pelos valores realizáveis e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.
e) Empréstimos e financiamentos
Os financiamentos de capital de giro são atualizados pelas variações monetárias
ou cambiais, conforme aplicável, e os juros são apropriados em função do prazo decorrido do contrato de empréstimo às
taxas contratadas.
f) Receitas de contribuições e doações
As contribuições e doações são reconhecidas quando efetivamente recebidas.
g) Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da
Administração da Entidade o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam ativos,
passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras.
Os resultados efetivos dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes,
podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao
registro de depreciação.
h) Provisões
Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resultantes de eventos passados, em que seja possível
estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação nas
datas de encerramento das demonstrações financeiras, considerando os riscos e as incertezas relativos à obrigação.
A determinação da obrigação estimada relativa a processos tributários, cíveis e trabalhistas envolve julgamento
profissional por parte da Administração.
Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados serem
recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder
ser mensurado de forma confiável.
i) Instrumentos financeiros
Ativos financeiros
Os ativos financeiros da Entidade são reconhecidos inicialmente na data
da negociação em que a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O reconhecimento
de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Entidade possui ativo financeiro categorizado

como empréstimos e recebíveis (caixa e equivalentes de caixa), que são ativos com pagamentos fixos ou determináveis,
não cotados no mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após o reconhecimento inicial, pelo custo
amortizado por meio do método dos juros efetivos deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável.
Passivos financeiros
Reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a Entidade se torna parte das
disposições contratuais do instrumento. A Entidade não possui passivos financeiros.

7.

Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal
de compensação dos valores e há a intenção de liquidação em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são compostos por contas bancárias de livre movimentação e aplicações
financeiras.
3.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2015
2014
Caixa
Bancos - conta corrente
Aplicações financeiras

4.913
13.283
39.715
57.911

9.661
8.286
8.653
26.600

As aplicações financeiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e não estão sujeitas a riscos
significativos de mudança em seu valor. Essas aplicações referem-se a Certificados de Depósito Bancário - CDB, e são
remuneradas a taxas de 88% Certificado de Depósito Interbancário - CDI. Originam-se dos saldos ainda não destinados
das doações recebidas, podendo ser resgatadas a qualquer momento sem perda de rendimento, motivo pelo qual são
classificadas como equivalentes de caixa.
4.
BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO
2015
2014
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

105.190
335.000
440.190

179.621
344.000
523.621

Referem-se a convênios e patrocínios recebidos dos setores públicos e privado e destinam-se única e exclusivamente ao
atendimento de projetos e programas específicos relacionados à educação e assistência social. Esses valores são
depositados ou aplicados em contas especificas e só podem ser utilizados para programas e projetos específicos. Relatórios
de prestação
de contas e de atividades realizadas são encaminhados aos patrocinadores desses projetos e programas.
5.
CONTAS A RECEBER
2015
2014
Convênio Prefeitura Municipal de Cariacica - ES (a)
Convênio Prefeitura Municipal de Campinas - SP (b)
Fundação FEAC
FMDCA - Projeto Formar para Vencer (c)
Outros
Total

18.302
353.560
50.392
33.831
456.085

465.902
164.443
46.659
45.690
14.262
736.956

a) Convênio nº 034/2013, assinado em 28 de novembro de 2014 com a Prefeitura Municipal de Cariacica, referente à
cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas
b) de manutenção da Entidade, focando o serviço de acolhimento institucional para até
c) 20 adolescentes oriundos do município.
d) Convênio com Termo de Ajuste nº 82/2015, firmado com a Prefeitura Municipal de Campinas, referente ao
financiamento em conjunto dos programas de Abrigo Institucional para crianças e adolescentes do sexo masculino e
feminino e cinco casas lares destinadas a crianças e adolescentes em situação de fragilidade social.
e) Contrato de Patrocínio firmado FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Campinas, tendo como
objeto o Projeto Formar para Vencer, que consiste em proporcionar treinamento no curso de Técnicas de Vendas e Prática
de Escritório, criando condições de emprego formal a jovens domiciliados no município de Campinas, com situação
socioeconômica aquém de oportunidades desta natureza e cuja realização está a cargo da Entidade. O projeto foi finalizado
em setembro de 2015.

6.

Custo
Em 31 de dezembro de 2013
Aquisições
Transferências

5.308.280
722.894

Baixas
Em 31 de dezembro de 2014
Aquisições
Transferências

Outros

Total

974.963
29.065
11.047

921.263 112.185
10.930
(733.941)
-

8.934.133
123.172
-

6.031.174
198.251

(21.620)
993.455
19.196
2.371

198.252 112.185
79.146
(198.251)
-

(143.523)
8.913.782
181.052
-

Baixas
Em 31 de dezembro de 2015

6.229.425

(94.000
(13.300)
)
949.719 602.036

(890)
1.014.132

79.147 112.185

(108.190)
8.986.644

Depreciação

Móveis
Prédios e
e
instalaçõ utensílio Veículo
es
s
s

Equipame
ntos

Em 31 de dezembro de 2013
Baixas

(2.221.28 (691.480
9)
)
-

(448.18
4)
94.490

(760.050)
21.331

(192.166) (38.044)
(2.413.45 (729.524
5)
)
12.545

(82.654
)
(436.34
8)
40.306

(52.452)

-

(791.171)
683

-

(192.705) (36.120)
(2.606.16 (753.099
0)
)

(57.965
)
(454.00
7)

(50.332)

-

(840.820)

3.617.719

216.656 196.188

3.623.265

196.620 148.029

Em 31 de dezembro de 2014
Baixas
Adições
Em 31 de dezembro de 2015
Saldo residual em 31 de dezembro de
2014
Saldo residual em 31 de dezembro de
2015
Taxas médias anuais de depreciação

4%

10%

20%

43.014
112.240
32.819
188.073

2015

2014

30.247
76.279
8.579
320.863
25.669
1.555
1.460
464.652

24.431
38.997
8.036
374.497
39.907
29.523
675
516.066

Salários a pagar
Impostos sobre folha de pagamento (INSS cota funcionários e FGTS)
IRRF retido sobre folha
Provisão para férias
Impostos sobre férias
INSS terceiros
Outros
Total

8.
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO E SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIAS
GOVERNAMENTAIS
O saldo de adiantamento de recursos foi recebido de diversas entidades e tem destinação específica aos programas de
cunho social. Essas doações são reconhecidas como uma obrigação até que as condições resolutivas dos contratos e
convênios sejam atendidas com contrapartida na rubrica “Aplicações financeiras - recursos com restrição” e “Bancos
conta movimento - recursos com restrição” e, como consequência, a receita possa ser efetivamente reconhecida em
contraposição aos custos e às despesas dos programas a que se vinculam.
O saldo de doações em 31 de dezembro de 2015, a ser aplicado no decorrer do próximo exercício, é demonstrado como
segue:
2015
2014
FEAC - Federação das Entidades de Assistência de Campinas
Prefeitura Municipal de Cariacica - Abrigo
10ª Vara Criminal de Vitória - Penas Alternativas
Convênio - Secretaria da Educação - Centro Comunitário Esperança
Prefeitura Municipal de Campinas - Secretaria da Educação
BPC - Benefício da Prestação Continuada INSS - Alunos Deficientes
Prefeitura Municipal de Campinas - SMAS
FMDCA - Prefeitura Municipal de Campinas
FMDCA - Prefeitura Municipal de Cariacica - ES - Abrigo
Total

50.392
125.731
303.873
54.850
9.185
360.147
45
904.223

Construções
em
andamento
(a)

Outros

Total

-

(85.777
)
230

(4.206.78
0)
116.051

(9.672)
(95.219
)
-

(374.988)
(4.465.71
7)
53.534

-

(7.391)
(102.61
0)

(344.513)
(4.756.69
6)

202.284

198.252

16.966

4.448.065

173.312

79.147

9.575

4.229.948

10%

-

20%

-

Saldo de construções em andamento referente, substancialmente, a reformas nas casas lares da unidade de Cariacica - ES.

Em 1º de julho de 2002, a Entidade registrou reavaliação da totalidade do ativo imobilizado de sua propriedade, com base
em laudo de avaliação elaborado por perito avaliador independente, no montante de R$2.905.257. Em 31 de dezembro
de 2015, o saldo residual líquido da reserva de realização do custo atribuído é de R$1.089.905 (R$1.163.997 em 2014).
A Entidade possui terras de aproximadamente 77.600 m2, situadas em Indaiatuba no
Estado de São Paulo, sem valor contábil, caracterizadas na escritura de doação, datada de novembro de 1991, com
imposição de que a Entidade se mantenha instalada nessas terras dentre outras condições, sob pena de devolução das
terras ao patrimônio dos transmitentes.
Em 1998, a Entidade recebeu do Governo do Estado do Espírito Santo, imóvel cedido em comodato para funcionamento
da unidade de Cariacica - ES, sem custo financeiro de qualquer natureza para a Entidade, onde funciona a hospedagem,
recolhimento e alfabetização profissional de adolescentes em situação de risco. A Entidade utiliza o imóvel única e
exclusivamente para esse fim. O referido contrato teve duração de 10 anos (é renovável automaticamente por mais 4 vezes
em período igual a 10 anos). As benfeitorias realizadas não geram direito à indenização quando do término do contrato
de comodato.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a Entidade possui imobilizado com restrição, composto por itens doados pelo Poder
Público e que são passíveis de venda somente após serem 100% depreciados. Abaixo, estes imobilizados estão
demonstrados por seu valor residual:

46.659
639.254
3.639
309.286
57.886
8.093
172.442
45.819
8.304
1.291.382

Os seguintes projetos estão relacionados às doações:
Projeto Casas Lares: projeto de abrigo para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Projeto Curso Profissionalizante: projeto de curso profissionalizante para adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.
Projeto Centro Comunitário Esperança: creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos em região de
vulnerabilidade social.
9.
EMPRÉSTIMOS
Em 31 de dezembro de 2015, a Entidade possui o saldo de R$30.000 e (R$65.516 em 2014) de empréstimo, representados
por recurso sem conta garantida remunerado a 3,5% ao mês.
10. SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR
A Entidade reclassificou no exercício, com base na NBC TG 07 (R1), item 24, as subvenções e assistências
governamentais a realizar. No exercício de 2015, saldo a realizar no passivo circulante é de R$45.972 (R$49.157 em
2014), e no passivo não circulante de R$92.878 (R$138.916 em 2014).
Os valores serão reconhecidos no resultado como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo.
11. ISENÇÕES USUFRUÍDAS
Em atendimento ao Decreto nº 7.237/10, os valores relativos a isenções de contribuições sociais referentes à cota patronal,
ao Seguro de Acidente de Trabalho - SAT e a terceiros, devidos ao INSS, são representados da seguinte forma:
2015

930.356 687.086
16.177 67.000
(121.55
(353)
0)
946.180 632.536
19.210 63.500
(2.371)
-

Adições

(a)

Equipame
ntos

Construções
em
andamento
(a)

2014

36.948
78.441
23.466
138.855

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Móveis
Prédios e
e
instalaçõ utensílio Veículo
es
s
s

2015
Móveis e utensílios
Veículos
Equipamentos
Total

Cota patronal - INSS
SAT / FAP
Terceiros
Total de cotas patronais
Pis sobre folha de pagamento
Total

921.447
92.145
267.220
1.280.812
45.950
1.326.762

2014
774.412
77.441
224.579
1.076.432
30.278
1.106.710

12. PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CÍVEIS
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 a Entidade possui saldo de provisão para riscos trabalhistas no montante de R$3.400
por possuir uma discussão litigiosa, cujo risco de perda foi classificado como provável por seus assessores jurídicos.
De acordo com a legislação, os livros fiscais da Entidade estão sujeitos à revisão pelas autoridades fiscais, retroativamente,
por períodos variáveis de tempo, referente a tributos federais, estaduais e municipais e ações judiciais trabalhistas.
Contingências que possam advir de eventuais fiscalizações não podem ser determinadas no momento e,
consequentemente, a Entidade não tem registrada nenhuma provisão para riscos.
A Administração da Entidade avalia periodicamente e em conjunto com seus assessores jurídicos os riscos envolvidos.
Eventuais mudanças nas expectativas de riscos de processos tributários, trabalhistas ou cíveis podem demandar
constituição de provisão.
Perdas possíveis a Entidade é parte em processo, no qual a Administração, suportada por seus assessores jurídicos,
acredita que as chances de êxito são possíveis, devido a uma base sólida de defesa. Esta questão não apresenta, ainda,
tendência nas decisões por parte dos tribunais ou qualquer outra decisão de processos similares considerada como
provável ou remota e, por este motivo, nenhuma provisão foi constituída. A reclamação relacionada a perdas possíveis,
em
31 de dezembro de 2015, foi estimada em R$3.400 referente à ação cível (R$3.400 em 2014) representada basicamente
por pedido de indenização.
13. PATRIMÔNIO LIQUIDO
O patrimônio líquido decorre de superávits (déficits) acumulados e, de acordo, com o Estatuto Social da Entidade não
pode ser distribuído a título de lucro, bonificação, vantagem ou participação, sob nenhuma forma ou pretexto.
A realização do custo atribuído (ajuste de avaliação patrimonial) é creditada a superávits acumulados, na proporção da
realização dos respectivos bens do imobilizado, mediante depreciação, venda ou baixa dos bens.
A destinação do superávit ou déficit do exercício é aprovada em Assembleia Geral e, após a sua aprovação, transferida
para o patrimônio social.
14. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da Entidade é exercida por uma diretoria executiva, composta pelos cargos
de presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros, assistente de diretoria e por membros
do conselho fiscal, eleitos pela Assembleia Geral, composta pelos membros associados à Entidade, com mandato de dois
anos e possibilidade de reeleição. O mandato atual expira em 31 de março de 2016. Conforme previsto no Decreto nº
7.237 de 20 de julho de 2010 em seu Artigo 40, administradores, diretores, conselheiros ou benfeitores não recebem
remuneração ou quaisquer outros benefícios em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas
pelos respectivos atos constitutivos.
15. RECEITA DE DOAÇÕES
2015
2014
Receitas próprias:
Contribuições Associação Esperança Sem Limites
Contribuições de empresas
Contribuições e receitas de terceiros
Venda de itens de produção própria (bazar, padaria e outros)
Venda de imobilizado
Outras receitas
Total das receitas próprias

Receitas de verbas públicas - Campinas-SP:
Recurso municipal - SMAS - PMC-Pref Mun de Campinas
Secretaria da Educação - Pref Municipal de Campinas - CMC
Secretaria da Educação - Pref Municipal de Campinas - CCE
FMDCA - Fundo Municipal de Assistência da Criança e do Adolescente

1.240.531
351.376
1.078.522
917.910
31.439
3.619.778

1.026.564
235.684
843.265
736.421
56.528
39.052
2.937.514

2015

2014

2.120.739
148.512
2.328.338
213.211

1.942.778
144.230
1.680.724
159.579

2015

2014

41.548
4.852.348

47.345
3.974.656

786.304
13.062
3.639
7.469
810.474

587.691
64.874
10.746
663.311

Isenção: (Cota patronal - INSS e PIS sobre folha de pagamento)
Total receitas

1.326.762
10.609.362

1.106.710
8.682.191

Programas e atividades de educação
Programas e atividades de assistência social
Isenções (cota patronal - INSS e PIS sobre folha pagamento)
Total receitas

3.212.804
6.069.796
1.326.762
10.609.362

2.374.474
5.201.007
1.106.710
8.682.191

Realização dos ativos restritos - depreciação
Total das receitas de verbas públicas - Campinas-SP
Receitas de verbas públicas - Cariacica - ES:
Recursos municipais - Prefeitura do Estado do Espírito Santo
FIA - Cariacica - ES
Penas alternativas - Estadual - ES
Realização de ativos restritos
Total das receitas de verbas públicas - Cariacica - ES

16. CUSTOS E DESPESAS COM GRATUIDADE
A Lei 12.107 de 27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, Artigo 29º, inciso IV,
determina que a entidade mantenha escrituração regular que registre as receitas e despesas, bem como aplicação em
gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
As aplicações da Entidade, neste sentido, foram conforme a seguir:
2015
2014
Salários
Encargos sociais
Impostos e taxas
Venda de imobilizado
Aluguéis
Serviços gerais
Suprimentos alimentação, limpeza, material para manutenção
Depreciação
Outras despesas, líquidas
Isenção (Cota patronal - INSS e PIS sobre folha de pagamento)
Total
Despesas sociais
Despesas administrativas e manutenção geral
Despesas sociais
Despesas administrativas e manutenção geral
Isenção (Cota patronal - INSS e PIS sobre folha de pagamento)
Total

4.664.046
1.231.029
35.548
273.737
474.505
1.098.221
344.513
1.162.165
1.326.762
10.610.526
5.279.116
799.124
2.950.294
255.230
1.326.762
10.610.526

3.937.546
950.616
7.850
290.420
345.560
968.708
374.988
983.067
1.106.710
8.965.465
4.545.630
785.220
2.291.791
236.114
1.106.710
8.965.465

Ao considerar a promulgação da Lei nº 12.101 em 27 de novembro de 2009, alterada pela
Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social,
para fazer jus ao Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, uma entidade de assistência
social deve realizar suas atividades de forma gratuita, continuada e planejada.
Ainda, de acordo com o Decreto nº 7.237, que regulamenta a Lei nº 12.101/09, as atividades das entidades beneficentes
de assistência social poderão ser executadas por meio de parcerias com entidades privadas, sem fins lucrativos, que atuem
nas áreas da Assistência Social e/ou Educação e/ou Saúde, firmadas mediante ajustes ou instrumentos de colaboração.
Os recursos públicos e próprios empregados em projetos de educação e assistência social foram distribuídos conforme a
seguir:
2015
Assistência
social
Recursos próprios
Recursos públicos
Total de recursos aplicados

Educação

2.804.402
3.229.846
6.069.796

Total

779.828
2.432.976
3.212.804

3.584.230
5.698.370
9.282.600

CASA DOS MENORES DE CAMPINAS - CIDADE DOS
MENINOS
CASA DOS MENORES DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais - R$)

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Bancos conta movimento - recursos com restrição
Aplicações financeiras - recursos com restrição
Contas a receber - recursos de parcerias em projetos
Outros ativos
Total do ativo circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado e intangível
Total do ativo não circulante

Nota
explicativa

2015

2014

3
4
4
5

57.911
105.190
335.000
456.085
77.327
1.031.513

26.600
179.621
344.000
736.956
62.084
1.349.261

6

4.229.948
4.229.948

4.448.065
4.448.065

Nota
explicativa

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores de bens e serviços
Obrigações com empregados
Recursos de convênios em execução
Empréstimos
Subvenções e assistências governamentais a realizar
Total do passivo circulante

7
8
9
10

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Subvenções e assistências governamentais a realizar
Provisão para riscos trabalhistas
Total do passivo não circulante

5.261.461

2014

76.909
464.652
904.223
30.000
45.972
1.521.756

129.382
516.066
1.291.382
65.516
49.157
2.051.503

92.878
3.400
96.278

138.916
3.400
142.316

381.862
2.098.732
1.089.905
72.928
3.643.427

590.195
2.057.648
1.163.997
(208.333)
3.603.507

5.261.461

5.797.326

10
12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Doações de ativo imobilizado
Ajuste de avaliação patrimonial
Superávit (Déficit) acumulado
Total do patrimônio líquido

TOTAL DO ATIVO

2015

13

TOTAL DO PASSIVO E DO
5.797.326 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CASA DOS MENORES DE CAMPINAS
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais - R$)

Nota
explicativa
RECEITAS DE DOAÇÕES
Programas e atividades de educação
Programas e atividades de assistência social
Isenções (cota patronal - INSS e PIS sobre folha pagamento)
Total receitas
CUSTOS E DESPESAS
Despesas dos projetos de assistência social:
Despesas sociais
Despesas administrativas e manutenção geral
Total despesas com assistência social
Despesas nos projetos de educação:
Despesas sociais
Despesas administrativas e manutenção geral
Total despesas com educação
Isenções (cota patronal - INSS e PIS sobre folha pagamento)
Total despesas

2015

2014

15
15
11

3.212.804
6.069.796
1.326.762
10.609.362

2.374.474
5.201.007
1.106.710
8.682.191

16
16

(5.279.116)
(799.124)
(6.078.240)

(4.545.630)
(785.220)
(5.330.850)

16
16

(2.950.294)
(255.230)
(3.205.524)

(2.291.791)
(236.114)
(2.527.905)

11

(1.326.762)
(10.610.526)

(1.106.710)
(8.965.465)

(1.164)

(283.274)

DÉFICIT DO EXERCÍCIO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2014
Assistência
social
Recursos próprios
Recursos públicos
Total de recursos aplicados

Educação

2.327.733
2.873.274
5.201.007

Total

609.780
1.764.694
2.374.474

2.937.513
4.637.968
7.575.481

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, os instrumentos financeiros da Entidade, substancialmente representados por caixa
e equivalentes de caixa, aplicações financeiras - Fundos de Investimento, empréstimos a receber e adiantamentos
encontram-se registrados em contas patrimoniais por valores próximos aos praticados pelo mercado. A Entidade não
possui operações com derivativos financeiros ou com outros ativos financeiros de risco semelhante.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no
mercado. A Entidade não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou em outro ativo de risco.
a) Ativos financeiros:
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros podem ser assim
demonstrados:
2015

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais - R$)

2015
DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(1.164)

(283.274)

-

-

(1.164)

(283.274)

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

2014

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2014

Natureza
Ativos:
Caixa e equivalentes de caixa
Bancos conta movimento - recursos com
restrição
Aplicações financeiras - recursos com restrição
Total
Passivos:
Empréstimos e financiamentos
Total

Categoria

Valor
de
mercad
o

Valor
contábil

Valor
de
mercad
o

Empr. recebíveis

57.911

57.911

26.600

26.600

Empr. recebíveis
Empr. recebíveis

105.190
335.000
498.101

105.190
335.000
498.101

179.621
344.000
550.221

179.621
344.000
550.221

Empr. recebíveis

30.000
30.000

30.000
30.000

65.516
65.516

65.516
65.516

18. SEGUROS
A cobertura dos seguros da Entidade é demonstrada a seguir:
Ativos
Risco coberto
Veículos
Veículos
Imóveis

Valor
contábi
l

Cobertura básica de quatro veículos incluindo terceiros
Cobertura de nove veículos, apenas terceiros
Incêndio, raio, explosão, vendaval, fumaça

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais - R$)

Patrimônio
social

Doações
de ativo
imobilizado

Ajuste de
Avaliação
patrimonial

Superávit
(Déficit)
acumulado

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2014

479.149

2.044.695

1.238.938

111.046

3.873.828

Realização do ativo imobilizado
Déficit do exercício
Realização da reavaliação
Destinação do superávit do ano anterior ao patrimônio social

111.046

12.953
-

(74.941)
-

(283.274)
74.941
(111.046)

12.953
(283.274)
-

590.195

2.057.648

1.163.997

(208.333)

3.603.507

(208.333)

41.084
-

(74.092)
-

(1.164)
74.092
208.333

41.084
(1.164)
-

381.862

2.098.732

1.089.905

72.928

3.643.427

Nota
explicativa

Valor em R$

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

100% FIPE* +
830.041
1.990.000
1.476.300

Realização do ativo imobilizado
Déficit do exercício
Realização da reavaliação
Destinação do déficit do ano anterior ao patrimônio social

* Representa o valor médio de veículos usados do mercado nacional, conforme pesquisa divulgada pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE.
19. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração e Conselho Administrativo da Entidade em 7 de
março de 2016.

7
14

7
14

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total

CASA DOS MENORES DE CAMPINAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais - R$)

Nota
explicativa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Déficit do exercício
Ajustes para conciliar o déficit do exercício com o caixa líquido
gerado (aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Baixas líquidas do ativo imobilizado
Encargos financeiros

2015

2014

(1.164)

(283.274)

6
6

344.513
54.656
32.098

374.988
27.472
75.983

5

280.871
(15.243)

(127.102)
33.920

(52.473)
(51.414)
(387.159)
(49.223)
155.462

814
(5.552)
315.197
(37.831)
374.615

(32.098)
123.364

374.615

(181.052)
41.084
74.431
9.000
(56.537)

(123.172)
12.953
(102.165)
(96.000)
(308.384)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos e financiamentos - captações
Empréstimos e financiamentos - pagamentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

31.250
(66.766)
(35.516)

68.516
(132.039)
(63.523)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

31.311

2.708

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

26.600
57.911

23.892
26.600

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

31.311

2.708

Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Contas a receber
Outros ativos
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores de bens e serviços
Obrigações com empregados
Recursos de convênios em execução
Subvenções e assistências governamentais
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

8
8

Pagamento de juros
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de ativo imobilizado
Doações para ativo imobilizado
Bancos conta movimento - recursos com restrição
Aplicações financeiras - recursos com restrição
Caixa aplicado nas atividades de investimento

6
6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CASA DOS MENORES DE CAMPINAS
Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015 e Relatório
dos Auditores Independentes
Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Conselheiros Fiscais da
Casa dos Menores de Campinas
Campinas - SP - Brasil
Examinamos as demonstrações financeiras da Casa dos Menores de Campinas (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 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 da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
a Entidades sem finalidade de lucros ( NBC TG 07), Interpretação Técnica Geral ITG 2002 , Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 e Lei 12.868
de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, e pelos controles internos que determinou
como necessários para permitir a elaboração de 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 da Entidade para planejar os procedimentos de
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. 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.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Casa dos Menores de Campinas 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 aplicáveis a Entidades sem finalidade de lucros (NBC TG 07), Interpretação Técnica Geral
ITG 2002 , Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 e Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes
de Assistência Social.
Ênfase
Conforme descrito na nota explicativa nº 1 a Entidade depende de aporte de recursos da
parte relacionada Associação Esperança sem Limites para a continuidade de suas operações. Nossa opinião não está ressalvada em função deste
assunto.
Campinas, 7 de março de 2016
DELOITTE BRASIL
Auditores Independentes Ltda.
EDGAR JABBOUR
Contador
CRC nº 1 SP 156465/O-9
CASA DOS MENORES DE CAMPINAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais- R$)
1.
CONTEXTO OPERACIONAL
A Casa dos Menores de Campinas (“Entidade”), fundada em março de 1956, é uma entidade sem fins de lucro, com sede na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, na Estrada
Velha de Indaiatuba, km 16, Jardim São Domingos, conforme certificado de filantropia obtido em 1960, tendo como mantenedora a Associação
Esperança Sem Limites, sendo esta uma entidade sem fins de lucrativos, cujo objetivo é a arrecadação de recursos para administrar e gerir os
programas filantrópicos desenvolvidos pela Entidade.
O principal objetivo da Entidade é prover assistência e proteção a crianças e adolescentes desamparados em Campinas, no Estado de São Paulo, e em
Cariacica, no Estado do Espírito Santo.
Para a consecução de seus objetivos, a Entidade, por meio do apoio da comunidade local, administra recursos provenientes dos setores público e
privado, da Federação das Entidades Assistenciais de Campinas - FEAC e principalmente de sua mantenedora, a Associação Esperança Sem Limites,
responsável por repassar os recursos obtidos de algumas organizações norte-americanas e por administrar a gestão dos programas filantrópicos
desenvolvidos pela Entidade.
A continuidade de suas atividades e a consequente realização de seus ativos e liquidação dos seus passivos dependem do contínuo suporte financeiro
recebido de sua mantenedora. No caso de diminuição desses repasses, a Entidade será obrigada a buscar recursos em outras fontes, diminuir ou
encerrar as atividades prestadas.
A Entidade atendeu, em 2015, 1.237 usuários (779 usuários em 2014) nas áreas de Educação e Assistência Social e em diversos programas distintos,
dentre os principais:
Cidade dos Meninos - Campinas - SP: a Entidade possui convênios de parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Campinas,
com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e com a Secretaria Municipal de Educação, bem como parcerias privadas com diversas
empresas que investiram na Entidade, a fim de dar assistência às crianças e aos adolescentes em situação de risco, por meio de projetos como o

Abrigo Institucional, Casas Lares e Curso Profissionalizante.
Programa Montanha da Esperança - Cariacica - ES: para a execução dos programas de assistência social e educação, a Montanha da Esperança
possui convênios de parcerias com as Prefeituras Municipais de Cariacica, Alfredo Chaves, Viana, Anchieta, e com a Décima Vara Criminal de
Vitória, todas no Estado do Espírito Santo, com repasses oriundos das penas alternativas. Principais parcerias para execução dos cursos
profissionalizantes: SESC/SENAT, Fundação Antônio Dadalto e SENAC.
Programa Nave Mãe DIC VI - Campinas - SP: a Entidade possui convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da
Secretaria de Educação, para administração de uma unidade do programa “Nave Mãe”, denominada Centro Comunitário Esperança, com prazo de
cinco anos, podendo ser renovado. O principal objetivo deste projeto é oferecer educação infantil e proporcionar assistência social a famílias carentes,
desenvolvendo iniciativas que promovam o bem-estar dessas famílias.
A Entidade tinha reconhecimento oficial como de Utilidade Pública Federal (através de Decreto 72.454, publicado no Diário Oficial da União em 13
de julho de 1973), previsto na Lei 91/1935, porém revogado integralmente pela Lei 13.204/2015, artigo 9ª e inciso I extinguindo assim, o título
supracitado.
Com base na Constituição Federal, Artigo 150, inciso VI, alínea C, em seu parágrafo 4º,
e Artigo 195 - parágrafo 7º, a Entidade é imune à incidência de tributos, no entanto,
esta imunidade está condicionada à obtenção de certificação prevista na Lei nº 12.101 de
27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, e regulamentada pelo Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, revogado
pelo Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014, que dispõem sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, que regula os
procedimentos de imunidade de contribuições para a seguridade social, concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins de lucro,
reconhecidas como entidades de assistência social, com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde e educação.
Referida Lei determina que a Entidade seja cadastrada no Ministério relativo à sua atividade preponderante que, no caso, é o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
A Entidade foi registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS em 22 de agosto de 1966, sendo nesta data declarada de Utilidade
Pública Federal. Possui registro no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na Secretaria Nacional de Assistência Social - processo
nº 71000.091636/2014-12,44615, 01/01/2015 a 31/12/2017 - Renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS
como Entidade Beneficente de Assistência Social para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e solicitou o pedido de renovação da referida
certificação em conformidade com a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e a renovação requerida foi aprovada junto a este órgão ministerial
no exercício de 2015.
2.
BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras da Entidade estão preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Entidades sem
finalidade de lucros (NBC TG 07), Interpretação Técnica Geral ITG 2002, Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 e Lei 12.868 de 15 de outubro
de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social.
2.2. Base de elaboração e Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos
seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações
pagas em troca de ativos.
As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Entidade.
2.3. Sumário das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade na elaboração das demonstrações financeiras são:
a) Caixa e equivalentes de caixa
Representam os saldos de caixa, os montantes depositados em contas bancárias e as aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão
demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício, sem prazo fixado para resgate, com liquidez
imediata.
b) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição ou doação, acrescido de valor justo (“custo atribuído”) registrada em julho de 2002. A Entidade optou por manter os
saldos existentes de custo atribuído até a sua efetiva realização na adoção inicial do
CPC - PME. A contrapartida de doações de bens do imobilizado é contabilizada diretamente ao patrimônio social, pelo valor de mercado dos bens
recebidos. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada dos bens, revisada periodicamente.
Os reparos e a manutenção, que não aumentem a vida útil, são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer
ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor líquido
contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.
c) Imposto de renda, contribuição social e encargos sociais (INSS)
A Entidade é uma organização isentado pagamento de imposto de renda, contribuição social e contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, conforme descrito na nota explicativa no 1. Dessa forma, em 31 de dezembro
de 2015 e 2014, não há qualquer provisão registrada nas demonstrações financeiras para esses tributos.
d) Outros ativos e passivos
Os ativos são demonstrados pelos valores realizáveis e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias.
e) Empréstimos e financiamentos
Os financiamentos de capital de giro são atualizados pelas variações monetárias
ou cambiais, conforme aplicável, e os juros são apropriados em função do prazo decorrido do contrato de empréstimo às taxas contratadas.
f) Receitas de contribuições e doações
As contribuições e doações são reconhecidas quando efetivamente recebidas.
g) Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da Administração da Entidade o uso de
estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de
informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados efetivos dessas transações e informações, quando de sua efetiva
realização em períodos subsequentes, podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras
referem-se ao registro de depreciação.
h) Provisões
Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma
confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação nas datas de encerramento das
demonstrações financeiras, considerando os riscos e as incertezas relativos à obrigação.
A determinação da obrigação estimada relativa a processos tributários, cíveis e trabalhistas envolve julgamento profissional por parte da
Administração.
Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados serem recuperados de um terceiro, um
ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.
i) Instrumentos financeiros
- Ativos financeiros
Os ativos financeiros da Entidade são reconhecidos inicialmente na data
da negociação em que a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O reconhecimento de um ativo financeiro ocorre
quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
transferidos. A Entidade possui ativo financeiro categorizado como empréstimos e recebíveis (caixa e equivalentes de caixa), que são ativos com
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados no mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após o reconhecimento inicial,
pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável.
Passivos financeiros
Reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a Entidade se torna parte das disposições contratuais do
instrumento. A Entidade não possui passivos financeiros.
Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos valores
e há a intenção de liquidação em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são compostos por contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras.
3.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2015
2014
Caixa
Bancos - conta corrente
Aplicações financeiras

4.913
13.283
39.715
57.911

9.661
8.286
8.653
26.600

As aplicações financeiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e não estão sujeitas a riscos significativos de mudança
em seu valor. Essas aplicações referem-se a Certificados de Depósito Bancário - CDB, e são remuneradas a taxas de 88% Certificado de Depósito
Interbancário - CDI. Originam-se dos saldos ainda não destinados das doações recebidas, podendo ser resgatadas a qualquer momento sem perda de
rendimento, motivo pelo qual são classificadas como equivalentes de caixa.
4.
BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO
2015
2014
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

105.190
335.000
440.190

179.621
344.000
523.621

Referem-se a convênios e patrocínios recebidos dos setores públicos e privado e destinam-se única e exclusivamente ao atendimento de projetos e
programas específicos relacionados à educação e assistência social. Esses valores são depositados ou aplicados em contas especificas e só podem ser
utilizados para programas e projetos específicos. Relatórios de prestação
de contas e de atividades realizadas são encaminhados aos patrocinadores desses projetos e programas.
5.
CONTAS A RECEBER
2015
2014
Convênio Prefeitura Municipal de Cariacica - ES (a)
Convênio Prefeitura Municipal de Campinas - SP (b)
Fundação FEAC
FMDCA - Projeto Formar para Vencer (c)
Outros
Total

18.302
353.560
50.392
33.831
456.085

465.902
164.443
46.659
45.690
14.262
736.956

a) Convênio nº 034/2013, assinado em 28 de novembro de 2014 com a Prefeitura Municipal de Cariacica, referente à cooperação técnica e
financeira para o custeio de despesas
b) de manutenção da Entidade, focando o serviço de acolhimento institucional para até
c) 20 adolescentes oriundos do município.
d) Convênio com Termo de Ajuste nº 82/2015, firmado com a Prefeitura Municipal de Campinas, referente ao financiamento em conjunto dos
programas de Abrigo Institucional para crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino e cinco casas lares destinadas a crianças e adolescentes
em situação de fragilidade social.
e) Contrato de Patrocínio firmado FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Campinas, tendo como objeto o Projeto Formar para
Vencer, que consiste em proporcionar treinamento no curso de Técnicas de Vendas e Prática de Escritório, criando condições de emprego formal a
jovens domiciliados no município de Campinas, com situação socioeconômica aquém de oportunidades desta natureza e cuja realização está a cargo
da Entidade. O projeto foi finalizado em setembro de 2015.
6.
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Prédios e
instalações

Móveis e
utensílios

Em 31 de dezembro de 2013
Aquisições
Transferências

5.308.280
722.894

930.356
16.177
-

Baixas
Em 31 de dezembro de 2014
Aquisições
Transferências
Baixas
Em 31 de dezembro de 2015

6.031.174
198.251
6.229.425

(353)
946.180
19.210
(2.371)
(13.300)
949.719

Veículos

687.086
67.000
(121.550
)
632.536
63.500
(94.000)
602.036

Equipamentos

Construções em
andamento (a)

974.963
29.065
11.047

921.263
10.930
(733.941)

112.185
-

8.934.133
123.172
-

(21.620)
993.455
19.196
2.371
(890)
1.014.132

198.252
79.146
(198.251)
79.147

112.185
112.185

(143.523)
8.913.782
181.052
(108.190)
8.986.644

Outros

Total

ç
(
)
A Entidade possui terras de aproximadamente 77.600 m2, situadas em Indaiatuba no
Estado de São Paulo, sem valor contábil, caracterizadas na escritura de doação, datada de novembro de 1991, com imposição de que a Entidade s
mantenha instalada nessas terras dentre outras condições, sob pena de devolução das terras ao patrimônio dos transmitentes.
Em 1998, a Entidade recebeu do Governo do Estado do Espírito Santo, imóvel cedido em comodato para funcionamento da unidade de Cariacica
ES, sem custo financeiro de qualquer natureza para a Entidade, onde funciona a hospedagem, recolhimento e alfabetização profissional de
adolescentes em situação de risco. A Entidade utiliza o imóvel única e exclusivamente para esse fim. O referido contrato teve duração de 10 anos (é
renovável automaticamente por mais 4 vezes em período igual a 10 anos). As benfeitorias realizadas não geram direito à indenização quando do
término do contrato de comodato.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a Entidade possui imobilizado com restrição, composto por itens doados pelo Poder Público e que são passívei
de venda somente após serem 100% depreciados. Abaixo, estes imobilizados estão demonstrados por seu valor residual:
2015
2014
Móveis e utensílios
Veículos
Equipamentos
Total
7.

36.948
78.441
23.466
138.855

43.01
112.24
32.81
188.07

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
2015
Salários a pagar
Impostos sobre folha de pagamento (INSS cota funcionários e FGTS)
IRRF retido sobre folha
Provisão para férias
Impostos sobre férias
INSS terceiros
Outros
Total

2014

30.247
76.279
8.579
320.863
25.669
1.555
1.460
464.652

24.43
38.99
8.03
374.49
39.90
29.52
67
516.06

8.
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO E SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS
O saldo de adiantamento de recursos foi recebido de diversas entidades e tem destinação específica aos programas de cunho social. Essas doações são
reconhecidas como uma obrigação até que as condições resolutivas dos contratos e convênios sejam atendidas com contrapartida na rubrica
“Aplicações financeiras - recursos com restrição” e “Bancos conta movimento - recursos com restrição” e, como consequência, a receita possa se
efetivamente reconhecida em contraposição aos custos e às despesas dos programas a que se vinculam.
O saldo de doações em 31 de dezembro de 2015, a ser aplicado no decorrer do próximo exercício, é demonstrado como segue:
2015
2014
FEAC - Federação das Entidades de Assistência de Campinas
Prefeitura Municipal de Cariacica - Abrigo
10ª Vara Criminal de Vitória - Penas Alternativas
Convênio - Secretaria da Educação - Centro Comunitário Esperança
Prefeitura Municipal de Campinas - Secretaria da Educação
BPC - Benefício da Prestação Continuada INSS - Alunos Deficientes
Prefeitura Municipal de Campinas - SMAS
FMDCA - Prefeitura Municipal de Campinas
FMDCA - Prefeitura Municipal de Cariacica - ES - Abrigo
Total

50.392
125.731
303.873
54.850
9.185
360.147
45
904.223

46.65
639.25
3.63
309.28
57.88
8.09
172.44
45.81
8.30
1.291.38

Os seguintes projetos estão relacionados às doações:
Projeto Casas Lares: projeto de abrigo para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Projeto Curso Profissionalizante: projeto de curso profissionalizante para adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Projeto Centro Comunitário Esperança: creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos em região de vulnerabilidade social.
9.
EMPRÉSTIMOS
Em 31 de dezembro de 2015, a Entidade possui o saldo de R$30.000 e (R$65.516 em 2014) de empréstimo, representados por recurso sem conta
garantida remunerado a 3,5% ao mês.
10. SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR
A Entidade reclassificou no exercício, com base na NBC TG 07 (R1), item 24, as subvenções e assistências governamentais a realizar. No exercício
de 2015, saldo a realizar no passivo circulante é de R$45.972 (R$49.157 em 2014), e no passivo não circulante de R$92.878 (R$138.916 em 2014).
Os valores serão reconhecidos no resultado como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo.
11. ISENÇÕES USUFRUÍDAS
Em atendimento ao Decreto nº 7.237/10, os valores relativos a isenções de contribuições sociais referentes à cota patronal, ao Seguro de Acidente de
Trabalho - SAT e a terceiros, devidos ao INSS, são representados da seguinte forma:
2015
2014
Cota patronal - INSS
SAT / FAP
Terceiros
Total de cotas patronais
Pis sobre folha de pagamento
Total

921.447
92.145
267.220
1.280.812
45.950
1.326.762

774.412
77.441
224.579
1.076.432
30.278
1.106.710

12. PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CÍVEIS
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 a Entidade possui saldo de provisão para riscos trabalhistas no montante de R$3.400 por possuir uma discussão
litigiosa, cujo risco de perda foi classificado como provável por seus assessores jurídicos.
De acordo com a legislação, os livros fiscais da Entidade estão sujeitos à revisão pelas autoridades fiscais, retroativamente, por períodos variáveis de
tempo, referente a tributos federais, estaduais e municipais e ações judiciais trabalhistas. Contingências que possam advir de eventuais fiscalizações
não podem ser determinadas no momento e, consequentemente, a Entidade não tem registrada nenhuma provisão para riscos.
A Administração da Entidade avalia periodicamente e em conjunto com seus assessores jurídicos os riscos envolvidos. Eventuais mudanças nas
expectativas de riscos de processos tributários, trabalhistas ou cíveis podem demandar constituição de provisão.
Perdas possíveis a Entidade é parte em processo, no qual a Administração, suportada por seus assessores jurídicos, acredita que as chances de êxito
são possíveis, devido a uma base sólida de defesa. Esta questão não apresenta, ainda, tendência nas decisões por parte dos tribunais ou qualquer outra
decisão de processos similares considerada como provável ou remota e, por este motivo, nenhuma provisão foi constituída. A reclamação relacionada
a perdas possíveis, em
31 de dezembro de 2015, foi estimada em R$3.400 referente à ação cível (R$3.400 em 2014) representada basicamente por pedido de indenização.
13. PATRIMÔNIO LIQUIDO
O patrimônio líquido decorre de superávits (déficits) acumulados e, de acordo, com o Estatuto Social da Entidade não pode ser distribuído a título de
lucro, bonificação, vantagem ou participação, sob nenhuma forma ou pretexto.
A realização do custo atribuído (ajuste de avaliação patrimonial) é creditada a superávits acumulados, na proporção da realização dos respectivos bens
do imobilizado, mediante depreciação, venda ou baixa dos bens.
A destinação do superávit ou déficit do exercício é aprovada em Assembleia Geral e, após a sua aprovação, transferida para o patrimônio social.
14. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da Entidade é exercida por uma diretoria executiva, composta pelos cargos
de presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros, assistente de diretoria e por membros
do conselho fiscal, eleitos pela Assembleia Geral, composta pelos membros associados à Entidade, com mandato de dois anos e possibilidade de
reeleição. O mandato atual expira em 31 de março de 2016. Conforme previsto no Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010 em seu Artigo 40,
administradores, diretores, conselheiros ou benfeitores não recebem remuneração ou quaisquer outros benefícios em razão das competências, funções
ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
15. RECEITA DE DOAÇÕES
n
2015
2014
Receitas próprias:
Contribuições Associação Esperança Sem Limites
Contribuições de empresas
Contribuições e receitas de terceiros
Venda de itens de produção própria (bazar, padaria e outros)
Venda de imobilizado
Outras receitas
Total das receitas próprias

1.240.531
351.376
1.078.522
917.910
31.439
3.619.778
2015

Receitas de verbas públicas - Campinas-SP:
Recurso municipal - SMAS - PMC-Pref Mun de Campinas
Secretaria da Educação - Pref Municipal de Campinas - CMC
Secretaria da Educação - Pref Municipal de Campinas - CCE
FMDCA - Fundo Municipal de Assistência da Criança e do Adolescente
Realização dos ativos restritos - depreciação
Total das receitas de verbas públicas - Campinas-SP
Receitas de verbas públicas - Cariacica - ES:
Recursos municipais - Prefeitura do Estado do Espírito Santo
FIA - Cariacica - ES
Penas alternativas - Estadual - ES
Realização de ativos restritos
Total das receitas de verbas públicas - Cariacica - ES
Isenção: (Cota patronal - INSS e PIS sobre folha de pagamento)
Total receitas

1.026.564
235.684
843.265
736.421
56.528
39.052
2.937.514
2014

2.120.739
148.512
2.328.338
213.211
41.548
4.852.348

1.942.778
144.230
1.680.724
159.579
47.345
3.974.656

786.304
13.062
3.639
7.469
810.474

587.691
64.874
10.746
663.311

1.326.762
10.609.362

1.106.710
8.682.191

ESPERANÇA SEM LIMITES
ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA SEM LIMITES
Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015 e Relatório
dos Auditores Independentes
Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Conselheiros Fiscais da
Associação Esperança Sem Limites
Campinas - SP - Brasil
Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Esperança Sem Limites (“Entidade”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido 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 da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
a Entidades sem finalidade de lucros (NBC TG 07), Interpretação Técnica Geral ITG 2002, Lei 12.101 de 27 de novembro de
2009 e Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, e
pelos controles internos que determinou como necessários para permitir a elaboração de 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 da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. 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.
Opinião
Em nossa opinião as demonstrações financeiras referidas anteriormente apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Associação Esperança sem Limites 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 a Entidades sem finalidade de lucros (NBC TG 07), Interpretação Técnica Geral ITG 2002, Lei 12.101 de 27 de
novembro de 2009 e Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência
Social.
Ênfase
Conforme comentado na nota explicativa nº 1, a Entidade depende de aporte de recursos da
parte relacionada Hope Unlimited For Children para a continuidade de suas operações, inclusive no que se refere a recursos para o
pagamento de obrigações de curto prazo. Nossa opinião não está ressalvada em função deste assunto.
Campinas, 7 de março de 2016
DELOITTE BRASIL
Auditores Independentes Ltda.
Edgar Jabbour
Contador
CRC nº 1 SP 156465/O-9
ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA SEM LIMITES
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1.
CONTEXTO OPERACIONAL
Associação Esperança Sem Limites (“Entidade”), fundada em 6 de maio de 1992, é uma entidade sem finalidade de lucro, com sede
em Campinas, no Estado de São Paulo, na Estrada Velha de Indaiatuba, Km 16, no Jardim São Domingos.
O principal objetivo da Entidade é a arrecadação de recursos para administrar e gerir
os programas filantrópicos desenvolvidos pela Entidade e por sua parte relacionada Casa
dos Menores de Campinas (“Casa dos Menores de Campinas”). A Entidade é mantenedora da Casa dos Menores de Campinas,
fundada em março de 1956, uma entidade sem finalidade de lucro, com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, cujo
objetivo principal é prover assistência e proteção a crianças e adolescentes desamparados em Campinas, no Estado de
São Paulo, e em Cariacica, no Estado do Espírito Santo.

A Entidade recebe parte substancial de seus recursos da Hope Unlimited For Children (“Hope”), que é sua mantenedora e parte
relacionada. Durante o exercício findo em
31 de dezembro de 2015, a Entidade recebeu da Hope contribuições no montante de
R$1.117.504 (R$1.057.758 em 2014).
O suporte financeiro prestado pela Hope por meio dessas contribuições é limitado às despesas incorridas pela Entidade e para as
quais não há recursos locais suficientes. A Entidade presta contas semestralmente de todas as despesas à Hope.
A continuidade de suas atividades e a consequente realização de seus ativos e liquidação dos seus passivos depende do contínuo
suporte financeiro recebido de sua mantenedora Hope.
No caso de diminuição desses repasses, a Entidade será obrigada a buscar recursos em outras fontes, diminuir ou encerrar as
atividades prestadas.
2.
BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras da Entidade foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a
entidades sem finalidade de lucros, as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as
orientações e interpretações técnicas, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que foram aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 07, aprovada pela Resolução
nº 1.305/2010 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC
nº 1.409/2012, Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 e Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social.
2.2. Base de elaboração e moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros
mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Entidade.
2.3. Sumário das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade na elaboração das demonstrações financeiras são:
a) Caixa e equivalentes de caixa
Representam os saldos de caixa, os montantes depositados em contas bancárias
e as aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data
de encerramento do exercício, possuem prazo de resgate de até 90 dias ou sem prazos fixados para o resgate
a partir da data da aplicação, têm liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
b) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição. A contrapartida de doações de bens do imobilizado é contabilizada diretamente ao patrimônio
líquido, pelo valor de mercado dos bens recebidos. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil
econômica estimada dos bens, revisada periodicamente.
Os reparos e a manutenção, que não aumentem a vida útil, são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos.
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do
ativo. Quaisquer ganhos
ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o
valor líquido contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.
c) Outros ativos e passivos
Os ativos são demonstrados pelos valores realizáveis e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.
d) Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos de capital de giro são atualizados pelas variações monetárias ou cambiais, conforme aplicável, e os
juros são apropriados em função do prazo decorrido do contrato de empréstimo às taxas contratadas.
e) Receitas de contribuições e doações
As contribuições e doações são reconhecidas quando efetivamente recebidas.
f) Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da Administração da
Entidade o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam ativos, passivos, receitas e despesas,
bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados efetivos dessas transações e
informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem divergir dessas estimativas. As principais
estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro de depreciação.
g) Provisões
Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os
valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação nas datas de
encerramento das demonstrações financeiras, considerando os riscos e as incertezas relativos à obrigação.
A determinação da obrigação estimada relativa a processos tributários, cíveis e trabalhistas envolve julgamento profissional por parte
da Administração.
Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação
de uma provisão são esperados serem recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for
virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.
h) Instrumentos financeiros
Ativos financeiros
Os ativos financeiros da Entidade são reconhecidos inicialmente na data

exercício seguinte.
A destinação do superávit ou déficit do exercício é aprovada em Assembleia Geral e, após a sua aprovação, transferida para o
patrimônio social.
9.
REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da Entidade é praticada por uma Diretoria Executiva, composta
pelo presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros, assistente de diretoria e membros
do Conselho Fiscal, eleitos pela Assembleia Geral composta dos membros associados à Entidade com mandato de dois anos e com
possibilidade de reeleição. O mandato atual expira em 31 de março de 2016. Conforme previsto no Decreto nº 7.237 de 20 de julho
de 2010, em seu artigo 40, os Administradores, Diretores, Conselheiros ou Benfeitores não recebem remuneração ou outros
benefícios em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
10. GRATUIDADES
A Entidade tem objetivo principal proporcionar assistência a crianças e adolescentes, reconhecidamente carentes, sem distinção
quanto à raça, cor, sexo, condição sexual, credo político ou religioso, também veste seu bem-estar e desenvolvimento integral. No
ano de 2015 a Entidade repassou a Casa dos Menores de Campinas o valor de R$ 1.240.531 para a mantença de seus programas
sociais e educacionais. Associação Esperança Sem Limites através de sua diretoria administrou este montante em conjunto com a
diretoria da Casa dos Menores de Campinas.
Obrigações e imunidade tributária
A Entidade é caracterizada como de assistência social que presta serviços para a população em geral, sem fins lucrativos e conforme
disposto na Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997 está imune do pagamento de imposto de renda e contribuição social. No
entanto, a Entidade não está dispensada do recolhimento do PIS / PASEP baseados na folha de salários, com alíquota de 1% sobre a
folha de salários.
11. CUSTOS E DESPESAS COM GRATUIDADE
A Lei 12.107 de 27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, Artigo 29º, inciso IV, determina que a
entidade mantenha escrituração regular que registre as receitas e despesas, bem como aplicação em gratuidade de forma segregada,
em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As aplicações da Entidade, neste sentido,
foram conforme a seguir:
2015
2014
Impostos e taxas
Aluguéis
Serviços gerais
Suprimentos, alimentação, limpeza, material para manutenção
Depreciação e amortização
Outras despesas, líquidas
Doação para Casa dos Menores de Campinas (a)
Total

29.175
51.069
41.550
20.802
20.912
894
1.240.531
1.404.933

10.306
44.610
45.053
5.660
27.264
57.699
1.026.564
1.217.156

a)
Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a Entidade é mantenedora da Casa dos Menores de Campinas.
12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, os instrumentos financeiros da Entidade, substancialmente representados por caixa e
equivalentes de caixa, empréstimos a pagar e adiantamentos, encontram-se registrados em contas patrimoniais por valores próximos
aos praticados pelo mercado. A Entidade não possui operações com derivativos financeiros ou com outros ativos financeiros de risco
semelhante.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A
política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Entidade não
efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou em outro ativo de risco.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros podem ser assim demonstrados:
31/12/2015
Valor
Valor de
contábil
mercado

31/12/2014
Valor
Valor de
contábil
mercado

Natureza

Categoria

Ativos:
Caixa e equivalentes de caixa
Total

Empréstimos e recebíveis

656
656

656
656

120
120

120
120

Passivos:
Empréstimos e financiamentos
Total

Empréstimos e recebíveis

53.260
53.260

53.260
53.260

52.091
52.091

52.091
52.091

13. SEGUROS
A Entidade mantém apólices de seguros para cobertura de riscos operacionais em valores considerados suficientes por sua
Administração para o fim a que se destinam.
Ativos
Risco coberto
Valor em R$
Veículos

Cobertura de um veículo, apenas para terceiros

200.000

14. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e Administrativo da Entidade em 7 de março de 2016.
da negociação em que a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um
ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do
ativo expiram ou quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Entidade possui ativo financeiro
categorizado como empréstimos e recebíveis (caixa e equivalentes de caixa), que são ativos com pagamentos fixos ou determináveis,
não cotados no mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após o reconhecimento inicial, pelo custo
amortizado por meio do método dos juros efetivos deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável.
Passivos financeiros
Reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a Entidade se torna parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade não possui passivos financeiros.
Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de
compensação dos valores e há a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são compostos por contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras.
3.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2015
2014
Caixa
4.

656
2015

Prêmio de seguro
5.

120

DESPESAS ANTECIPADAS
402

2014
1.179

IMOBILIZADO
Custo
Em 31 de dezembro de 2013
Aquisições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2014
Aquisições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2015
Depreciação

Prédios e
instalações
300.000
300.000
300.000
Prédios e
instalações

Em 31 de dezembro de 2013
Baixas
Adições
Em 31 de dezembro de 2014
Baixas
Adições
Em 31 de dezembro de 2015

(15.533)
(12.000)
(27.533)
(12.000)
(39.533)

Saldo residual em 31 de dezembro de 2015

Móveis e
utensílios
941
380
(350)
971
971
Móveis e
utensílios

Veículos
66.200
66.200
40.000
106.200
Veículos

(433)
(111)
131
(413)
(97)
(510)

(57.134)
(6.800)
(63.934)
(5.836)
(69.770)

260.467

461

36.430

4%

10%

20%

Taxas médias anuais de depreciação

Equipamentos

Outros

30.722
30.722
30.722
Equipamentos
(21.892)
(6.068)
(27.960)
(2.439)
(30.399)

22.520
22.520
22.520
Outros

Total
420.383
380
(350)
420.413
40.000
460.413
Total

(19.095)
(2.285)
(21.380)
(540)
(21.920)

(114.087)
(27.264)
131
(141.220)
(20.912)
(162.131)

323

600

298.281

15%

10%

4%

6.
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
O saldo dos empréstimos e financiamentos é como segue:

Conta garantida - Itaú

Encargos

Vencimento final

3,5% a.m.

2016

2015
Curto prazo
53.260

2014
Curto prazo
52.091

7.
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CÍVEIS
Em 31 de dezembro de 2015, a Entidade não registrou provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis por não possuir nenhuma
discussão litigiosa, cujo risco de perda seja classificado como provável por seus assessores jurídicos.
De acordo com a legislação, os livros fiscais da Entidade estão sujeitos à revisão pelas autoridades fiscais, retroativamente, por
períodos variáveis de tempo, referente a tributos federais, estaduais e municipais e ações judiciais trabalhistas. Riscos que possam
advir de eventuais fiscalizações não podem ser determinadas no momento e, consequentemente, a Entidade não tem registrada
nenhuma provisão para riscos.
A Administração da Entidade, em conjunto com seus assessores jurídicos, não identificou demandas nas esferas administrativa e
judicial em aberto contra a Entidade, e dessa forma, julgou não ser necessária a constituição de provisões e/ou divulgação de
qualquer informação relacionada.
8.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido decorre de superávits acumulados e, de acordo com o Estatuto Social da Entidade, não pode ser distribuído a
título de lucro, bonificação, vantagem ou participação, sob nenhuma forma ou pretexto.
O superávit (déficit) do exercício anterior é transferido para a rubrica de patrimônio social e compõe o saldo inicial dessa rubrica no

AMIC - AMIGOS DA CRIANÇA - C.E.FÉ E AMOR
Republicado por Incorreções

AMIGOS DA CRIANÇA – CENTRO ESPÍRITA FÉ
E AMOR – AMIC
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2015
RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Diretores e Conselheiros
AMIC – AMIGOS DA CRIANÇA – CENTRO
ESPÍRITA FÉ E AMOR
Examinamos as demonstrações financeiras do AMIC –
Amigos da Criança – Centro Espírita Fé e Amor, que
compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de
2015 e as respectivas Demonstrações do Resultado do
Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e 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 da associação é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de 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 da associação 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 da associação.
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.
Opinião sobre as demonstrações financeiras
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMIC –
Amigos da Criança – Centro Espírita Fé e Amor 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.
Outros Assuntos
Anteriormente examinamos as demonstrações financeiras do
AMIC – Amigos da Criança Centro Espírita Fé e Amor,
referente e ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014,
compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrações do
Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio
Líquido e o Demonstrativo de Fluxos de Caixa, sobre as
quais, emitimos Relatório com modificação, datado em 28
de abril de 2015.
Campinas, 04 de Abril de 2016.
Atenciosamente,
PROF. DR. MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
SOUSA
Contador CRC 1SP167515/O-0
Consulcamp Auditoria
CRC 2SP024818/O-5

Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro em 2014
Valores Expressos em Reais (R$)

Ativo

Nota

Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Subvenções/ Convênios a receber
Impostos a Recuperar
Adiantamentos
Despesa Antecipada

31.12.2015

3
4

Ativo Não Circulante
Imobilizado Líquido

5

Total do Ativo

31.12.2014

1.172.385
928.347
234.403
7.552
2.082

699.233
581.750
114.486
295
150
2.552

2.331.196
2.331.196

2.434.537
2.434.537

3.503.581

3.133.770

31.12.2015

Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores
Tributos a Pagar
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Subvenções/ Convênios a realizar
Outros Valores a Pagar

6
7

1.423.455
45.682
10.856
392.831
968.002
6.084

588.051
26.758
10.202
262.907
274.553
13.632

1.998
1.998

-

2.078.128
924.100
(472.590)
1.626.618

2.545.718
1.299.037
(190.084)
1.436.765

3.503.581

3.133.770

Passivo Não Circulante
Subvenções/ Convênios a realizar
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Déficit do Exercício
Ajustes de Avaliação Patrimonial

8

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

31.12.2014

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro em 2014
(Valores expressos em Reais – R$)

Descrição

Patrimônio Social

Saldo em 31/12/2013
Resultado do Período
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Incorporação Superávit 2013
Saldo em 31/12/2014
Ajuste de exercícios anteriores
Resultado do Período
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Incorporação Superávit 2014
Saldo em 31/12/2015

Superávit/(Déficit) do
Exercício

1.056.257
242.780
1.299.037
(322.707)
137.854

242.780
(190.084)
(242.780)
(190.084)

(190.084)
924.100

190.084
(472.590)

(472.590)

Ajustes de Avaliação
Patrimonial

Total
-

1.436.765
1.436.765
322.707
(137.854)
5.000
1.626.618

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.
_____________________________
Eliana Luiz dos Santos - Presidente
CPF: 014.291.668-43
__________________________
Paulino Massamori Hashimoto
Diretor Administrativo
CPF: 513.323.539-91

__________________________
Silvana Alves – Contadora
CRC n°: 1SP202856/O-8

1.299.037
(190.084)
1.436.765
2.545.718
(472.590)
5.000
2.078.128

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro em 2014
(Valores expressos em Reais – R$)

3.

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis.

31.12.2015

Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos

31.12.2014

de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Déficit Líquido

Caixa e Equivalentes de Caixa

(472.590)

(190.084)

146.391

84.419

pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de
mercado.

Ajustes:
Depreciação e Amortização
Ganhos/(Perdas) na Venda de Bens do Imobilizado
Déficit Líquido Ajustado

-

-

(326.199)

(105.664)

(119.918)

(114.486)

295

2.877
(295)

Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras
Total

Variação das Contas de Ativo e Passivo
Subvenções/ Convênios a receber
Estoques
Impostos a Recuperar
Adiantamentos

(7.402)

2.699

Despesa Antecipada
Fornecedores
Tributos a Pagar

470
18.925
654

(2.552)
12.781
9.435

129.924

91.808

693.448
(7.547)

274.553
11.061

Obrigações Sociais e Trabalhistas
Subvenções/ Convênios a realizar
Outros Valores a Pagar
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais
Aquisição de Ativo Imobilizado
Baixa de Ativo Imobilizado
Caixa Liq. Consumidos Atividade de Investimento

382.650

182.216

(72.050)
35.998

(71.688)
2.571

(36.053)

(69.117)

Caixa e Equivalentes de Caixa gerado no período
Saldo Caixas e Equivalentes de Caixa no Anterior
Saldo Caixas e Equivalentes de Caixa no Atual

346.597
581.750
928.347

113.099
468.650
581.750

Variação de Caixa

346.597

113.099

31.12.2014

1.440
41.659
885.248
928.347

3.692
578.057
581.750

Os valores acima estão disponíveis para a associação sem que haja restrições sobre tais valores.
4.

Subvenções/Convênios a receber

Este grupo de conta está composto da subvenção a receber referente aos projetos em execução, que deverão realizar-se no
início do exercício seguinte. A composição dos saldos é a seguinte:

Subvenções/ Convênios a receber
FMAS Co - Financiamento
Municipal
FMAS Co - Financiamento
Estadual
Fundação FEAC
Operadoras de Cartão
Total
5.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2014

187.289

95.136

19.231
21.672
6.212
234.403

19.350
114.486

Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2015 estava composto da seguinte forma:
_____________________________
Eliana Luiz dos Santos - Presidente
CPF: 014.291.668-43

__________________________
Silvana Alves – Contadora
CRC n°: 1SP202856/O-8

__________________________
Paulino Massamori Hashimoto
Diretor Administrativo
CPF: 513.323.539-91

Terrenos
Veículos
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Computadores e Periféricos
Edifícios e Instalações

Notas Explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2015
1.

Saldo Líquido
31.12.2014

Descrição

392.000
126.460
15.692
286.715
25.890
1.587.779

Aquisições
5.000
34.500
23.324
7.481
-

Baixas

Depreciação 2015

(29.000)
-

(20.945)
(2.733)
(35.429)
(7.817)
(79.400)

Saldo Líquido
31.12.2015
397.000
111.016
12.959
274.609
25.554
1.508.380

Contexto Operacional

A Associação AMIC – Amigos da Criança – Centro Espírita Fé e Amor é uma pessoa jurídica de caráter assistencial, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade: a) O estudo, a prática e a difusão do espiritismo em seu tríplice aspecto – filosófico, científico e
religioso, com base nas obras da codificação kardequiana; b) Prestar, gratuitamente, amparo e proteção a crianças, adolescentes e
famílias em situação de vulnerabilidade e risco, promovendo sua condição humana, sem distinção de raça, cor e credo político ou
religioso.

3.

Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis.
Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos
de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados
pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de

2.

mercado.

Principais Diretrizes Contábeis

Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras

Na preparação de suas demonstrações financeiras, a associação adotou o pronunciamento técnico CPC-PME emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - aplicável às pequenas e médias empresas, o qual, juntamente com as práticas
contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como a ITG

Total

2002, aprovada pela Resolução nº 1.409 de 27 de setembro de 2012 e pela Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 relativa às

31.12.2015

31.12.2014

1.440
41.659
885.248

3.692
578.057

928.347

581.750

associações sem fins lucrativos.
Os valores acima estão disponíveis para a associação sem que haja restrições sobre tais valores.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de

4.

Subvenções/Convênios a receber

demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.
Este grupo de conta está composto da subvenção a receber referente aos projetos em execução, que deverão realizar-se no

a)

início do exercício seguinte. A composição dos saldos é a seguinte:

Apuração do Superávit

O superávit é apurado pelo regime de competência, os recursos recebidos destinados aos projetos são registrados em

Subvenções/ Convênios a receber
FMAS Co - Financiamento
Municipal
FMAS Co - Financiamento
Estadual
Fundação FEAC
Operadoras de Cartão
Total

conformidade com a Resolução 1.409 de 2012 – ITG 2002. As doações para custeio são contabilizadas como receita no período em
que são recebidas e as doações patrimoniais são contabilizadas diretamente no patrimônio social O valor do superávit ou déficit do
exercício é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em assembleia pelo Conselho de
Administração e após a sua aprovação é transferido para a conta Patrimônio Social.
O recebimento efetivo das Subvenções Governamentais e Convênios são contabilizados em contas do passivo circulante e as

5.

31.12.2015

31.12.2014

187.289

95.136

19.231
21.672
6.212
234.403

19.350
114.486

Ativo Imobilizado

receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a
O ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2015 estava composto da seguinte forma:

prestação de contas ao órgão público.
b)

Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante

Os ativos e passivos circulantes são assim classificados quando se espera realizá-lo ou consumi-lo dentro de 12 meses após o
período de divulgação, já os ativos e passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 meses
do período de divulgação.
c)
N

Ativo Imobilizado
d 2014

i ã

li

l

d

i

i

bili d

bili

d

l

l j

Descrição
Terrenos
Veículos
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Computadores e Periféricos
Edifícios e Instalações

Saldo Líquido
31.12.2014
392.000
126.460
15.692
286.715
25.890
1.587.779

Aquisições
5.000
34.500
23.324
7.481
-

Baixas
(29.000)
-

Depreciação 2015
(20.945)
(2.733)
(35.429)
(7.817)
(79.400)

Saldo Líquido
31.12.2015
397.000
111.016
12.959
274.609
25.554
1.508.380

Brinquedos Recreativos
Total Geral

6.

-

1.745

-

(66)

1.679

2.434.537

72.050

(29.000)

(146.391)

2.331.196

Materiais e suprimentos
Manutenção e reparos

684.998
81.146

Total

2.156.327

902.551
79.903

171.924
55.520

4.621.652

3.032.181

1.587.549
161.049
6.864.440

804.698
175.814
5.188.508

Obrigações Sociais e Trabalhistas
11.

As obrigações trabalhistas estão segregadas da seguinte maneira:

Obrigações Sociais e Trabalhistas
Salários a Pagar
INSS Autônomo a Recolher
FGTS a Recolher
PIS s/ Folha a Recolher
Contribuição Sindical
Provisão para Férias e Encargos
Total

Despesas Financeiras
As despesas financeiras estão representadas da seguinte forma:

31.12.2015

31.12.2014

217.562
28.696
42.981
1.026
102.566
392.831

138.313
22.852
25.905
186
75.651
262.907

Assistência Social
31.12.2015
31.12.2014

Educação
31.12.2015
31.12.2014

Total da Entidade
31.12.2015
31.12.2014

Despesas Financeiras
Despesas bancárias

4.972,77

Juros passivos
IR s/ aplicações financeiras

Subvenções/Convênios a Realizar

3.418,56

2.114,38

2.100,18

7.087,15

5.518,74

35,71

2.903,10

41,25

20,95

76,96

2.924,05

5.118,99

3.945,92

14.500,36

6.099,46

19.619,35

10.045,38

Juros ativos

7.

632.774
120.295

2.242.788

-

Total

10.127

3,60

-

10.271

16.656

-

8.221

3,60

26.783

18.492

Na data do fechamento do Balanço, havia valores a receber e que em fase de execução e aplicação dos recursos, conforme
demonstramos abaixo:

12.

Subvenções/ Convênios a realizar
Co-Financiamento Municipal
Co - Financiamento Estadual
FMDCA
Secret.Educ.Municipal
Fundação Feac
Fundação Cargill
Total

31.12.2015

Os recursos da associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social,

31.12.2014

202.358
23.385
155
718.181
23.072
967.152

demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

78.381
168.153
19.437
8.582
274.553

13.

Dirigentes e Conselheiros

Os diretores e conselheiros não percebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título como retribuição
aos serviços prestados.
14.

8.

Aplicação de Recursos

Gratuidade

Os projetos são totalmente gratuitos e conforme requisita a Lei 12.101 de 2009 que dispõe sobre a certificação das entidades

Património Social

Beneficentes de Assistência Social (CEBAS). A situação cadastral da associação perante o CEBAS está em processo de renovação
conforme protocolo nº 71000.051528/2012-37, a associação mantém de forma contínua e regular a escrituração contábil de suas

O Patrimônio Social é composto dos bens de Constituição da associação e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no

receitas e despesas, bem como, a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do

resultado também são acrescidos ao Patrimônio Social da AMIC.

Conselho Federal de Contabilidade.

9.

Receita Operacional
Em 22/05/2012 a AMIC – Amigos da Criança – Centro Espírita Fé e Amor protocolou tempestivamente junto ao Ministério
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mediante processo n° 71000.051528/2012-37 o pedido de Renovação, cujo processo

As receitas estão compostas da seguinte forma:

foi tramitado para o Ministério da Educação em 07/08/2015, porém esse omitiu o processo de 2012, sendo assim, a associação está

Assistência Social
31.12.2015
31.12.2014

Educação
31.12.2015
31.12.2014

691.750
391.513
204.089
74.282

345.611
292.514
42.189
2.837

solicitando uma nova declaração onde consta que os dois processos (2012 e 2015) estão em análise.

Total da Entid
31.12.2015
3

Conforme o art.24 § 2° da Lei n° 12.101, de 30 de novembro de 2009, a certificação da associação permanecerá válida até a

rias
de contribuições e doações
de recursos para custeio
com voluntariado
patrimoniais
Outras receitas
eceitas de Subvenção
FMAS -Co-Financiamento municipal
(-) Devolução de recurso
FMAS -Co-Financiamento estadual
Merenda escolar
FMDCA
(-) Devolução de recurso
Secretaria Municipal de Educação
(-) Devolução de recurso
Aplicações financeiras

21.867
1.339.462
1.088.398
101.615

8.071
3.888.885

-

143.699

7.816
2.663.375
-

-

460.657

64.538
(380)

5.750
42.779
34.153
8.582
44
2.073.990

-

62.896
1.219.000
1.166.743
(14.896)

165.119
113.666
37.927
2.606
3.103

-

2.996
153.837
94.507
58.280
1.051
2.136.062

3.373.319

2.642.517
(237)
21.096
24.836
24.836

54.909
73.832
73.832

1.037.361
684.027
246.278
77.119

renovação comprova a regularidade da certificação até o julgamento do processo.

29.937
5.228.347
1.088.398
101.615
460.657
143.699
60.659
116.611
107.984
8.582
44
6.382.318

15.

70.712
3.882.375
1.166.743
(14.896)

Isenção da quota Patronal da Previdência Social

Em atendimento a Lei nº 12.101/09 art. 18° a associação dedica-se ao apoio e assessoria à população. Sendo assim, a
associação possui a certificação de entidade assistencial usufruindo do valor de isenção da quota patronal da previdência social, que
-

3.373.319

data de decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado. Portanto o comprovante de requerimento de

9

representou em 2015 o montante de R$ 1.009.210 (R$ 801.343 em 2014).

64.538
(380)
2.642.517
(237)
24.091
178.673
119.342
58.280
1.051
4.989.391

Competência

BC INSS

% INSS

Valor Isenção

Janeiro

249.228

27,80%

69.285

Fevereiro

220.309

27,80%

61.246

Março

270.935

27,80%

75.320

Abril

268.534

27,80%

74.653

Maio

277.653

27,80%

77.188

Despesas Operacionais

Junho

286.200

27,80%

79.563

As despesas estão segregadas da seguinte maneira:

Julho

300.183

27,80%

83.451

Agosto

293.151

27,80%

81.496

Setembro

298.048

27,80%

82.857

Outubro

303.361

27,80%

84.334

Novembro

303.278

27,80%

84.311

Dezembro

317.839

27,80%

88.359

13° Salário

241.534

27,80%

67.147

arcerias com entidades s/ fins lucrativos
Fundação Feac
Fundação Cargill
Aplicações financeiras
otal

10.

763.224
452.036
189.443
50.016
8.833

4.308.328

Assistência Social
31.12.2015
31.12.2014
espesas com Pessoal
Salários
Horas extras
Adicional noturno
13º salário
Férias
Aviso prévio
Indenizações trabalhistas
Encargos sociais
Assistência médica
Auxílio habitação
Ticket alimentação
Seguro de vida
Vale transporte
Estagiários
espesas Administrativas
Aluguéis
Água e esgoto
Energia elétrica
Telefone

992.646
603.669
3.213
46
58.828
80.335
1.470
723
158.717
461
3
50.811
3.204
23.899
7.266,73
483.998
72.401
41.243
25.915
12.372

2.853.329

Educação
31.12.2015
31.12.2014

992.128
566.575
5.076
503
54.155
123.147
5.078
1.500
165.816

3.393.914
2.103.397
7.479
155
201.573
297.380
4.994
6.362
482.657
-

49.634
2.902
15.658
2.085,25
411.130
85.167
40.951
21.189
18.026

-

Total da Entidade
31.12.2015
31.12.2014

2.697.584
1.659.766
13.940
1.500
152.113
231.420
17.684
403.473
-

9
197.781
12.160
62.380
17.584,53
245.284
25.960
13.286
5.306

173.262
8.014
30.271
6.139,74
107.154
13.214
7.011
5.943

4.386.560
2.707.067
10.692
200
260.401
377.715
6.465
7.085
641.375
461
12
248.592
15.364
86.279
24.851
729.282
72.401
67.203
39.201
17.678

3.689.712
2.226.341
19.016
2.003
206.268
354.567
22.762
1.500
569.290

TOTAIS

3.630.253

1.009.210

-

_____________________________
Eliana Luiz dos Santos - Presidente
CPF: 014.291.668-43

222.896
10.917
45.930
8.224,99
518.284
85.167
54.166
28.200
23.969

_________________________
Silvana Alves – Contadora
CRC n°: 1SP202856/O-8

__________________________
Paulino Massamori Hashimoto
Diretor Administrativo
CPF: 513 323 539 91

Demonstrações do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro em 2014
Valores Expressos em Reais (R$)

Nota

Assistência Social
31.12.2015
31.12.2014

Educação
31.12.2015

Total da Entidade
31.12.2015
31.12.2014

31.12.2014

RECEITAS
Receitas Próprias

9

691.750

763.224

360.575

172.415

1.073.676

955.868

Receitas de Subvenção

9

1.339.462

1.219.000

3.873.921

2.656.078

5.192.031

3.854.850

Parcerias com entidades s/ fins lucrativos

9

42.779

153.837

73.832

24.836

116.611

178.673

2.073.990

2.136.062

4.308.328

2.853.329

6.382.318

4.989.391

(3.689.712)

Total das Receitas
DESPESAS
(-) Despesas com Pessoal

10

(992.646)

(992.128)

(3.393.914)

(2.697.584)

(4.386.560)

(-) Despesas Administrativas

10

(483.998)

(411.130)

(245.284)

(107.154)

(729.282)

(-) Despesas Operacionais

10

Total das Despesas
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
Resultado Financeiro
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

11

(518.284)

(766.143)

(753.069)

(982.455)

(227.443)

(1.748.598)

(980.512)

(2.242.788)

(2.156.327)

(4.621.652)

(3.032.181)

(6.864.440)

(5.188.508)

(168.797)

(20.266)

(313.325)

(178.852)

(482.122)

(199.117)

21.351

20.229

14.964

7.297

36.315

27.525

(10.127)

(10.271)

(16.656)

(8.221)

(26.783)

(18.492)

11.223

9.957

(1.692)

(924)

9.532

9.033

(157.574)

(10.308)

(315.016)

(179.776)

(472.590)

(190.084)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.

LAR DOS VELHINHOS
Lar dos Velhinhos de Campinas
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Valores expressos em reais - R$)

ATIVO

2015

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalente de Caixa
Créditos a Receber
Convênios, Subvenções, Parcerias

2014

2.130.519
1.803.126
209.843
117.550

2.587.051
2.092.617
449.569
44.865

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais
Outros créditos a Receber
Imobilizado
Benfeitorias em Andamento
Intangível

21.811.373
10.131
2.720.400
18.520.663
550.804
9.375

22.319.657
10.131
2.720.400
19.198.230
381.228
9.668

TOTAL DO ATIVO

23.941.892

24.906.708

PASSIVO

2015

PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Obrigações Fiscais e Tributárias
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Convênios - Receitas a Realizar
Subvenções a Realizar
Provisões para Contingência
Outras contas a Pagar

1.597.948
146.812
14.472
581.314
131.275
58.635
528.635
136.805

1.445.403
98.959
11.422
646.932
48.855
80.635
423.229
135.372

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Superávit/ (Déficit) do Exercício

22.343.943
23.451.790
(1.107.846)

23.461.305
23.093.391
367.914

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

23.941.892

24.906.708

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
______________________
Antonio Carlos da Silva
CRC 1SP142720/O-1

______________________
Mauro Calais de Siqueira
Presidente

Lar dos Velhinhos de Campinas
Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Valores expressos em reais - R$)

2015
Receitas Totais
Receitas Próprias
Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos
Subvenção/Co-financiamento/Convênios

2014

7.105.854
6.492.481
104.903
508.470

8.503.564
8.180.336
112.785
210.443

Despesas com Assistência Social

(8.564.610)

(8.450.710)

Recursos Próprios/Parcerias
Remuneração Encargos e Benefícios
Materiais e Suprimentos
Manutenção e Reparos
Serviços Pessoas Jurídicas
Serviços Pessoas Físicas
Outras despesas de Apoio Administrativo
Impostos e Taxas

(8.056.140)
(4.516.784)
(499.873)
(55.147)
(396.682)
(28.148)
(2.407.601)
(151.905)

(8.240.266)
(4.711.109)
(495.048)
(40.960)
(346.930)
(25.387)
(2.516.959)
(103.872)

(508.470)
(300.771)
(122.299)
(85.400)

(210.443)
(76.291)
(112.152)
(22.000)

350.909
414.432
(63.523)

315.060
383.353
(68.293)

Recurso de Terceiros
Remuneração Encargos Sociais e benefícios
Materiais e Suprimentos
Depreciação
Resultado Financeiro
Receita Financeira
Despesa Financeira
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

(1.107.846)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro
de 2015.

______________________

2014

______________________

Antonio Carlos da Silva

Mauro Calais de Siqueira

CRC 1SP142720/O-1

Presidente

367.914

3.1. Apuração do Resultado

Lar dos Velhinhos de Campinas
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social

O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios.Os
rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão
reconhecidas no resultado.

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Valores expressos em reais - R$)

Patrimônio Social

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

23.093.391

Incorporação Superávit/Déficit 2014
Ajustes de exercícios Anteriores
Superávit/Déficit do Exercício

367.914
(9.515)

Superávit/Déficit
Exercício

Patrimônio
Líquido

3.2. Estimativas Contábeis
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de
provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e
passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados
ativos e outras similares.

367.914

23.461.305

(367.914)
(1.107.846)

(9.515)
(1.107.846)

(1.107.846)

22.343.943

Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa, e a Resolução CFC nº 1.376/11, que aprovou a NBC
TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste
subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como
os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de
disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitos à insignificante
risco de mudança de valor.

2014
367.914
721.048
14.094
307.429
60.871

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original,
acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com
base no regime contábil da competência.

3.3. Caixa e equivalentes de Caixa
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

23.451.790

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

______________________

______________________

Antonio Carlos da Silva

Mauro Calais de Siqueira

CRC 1SP142720/O-1

Presidente

Lar dos Velhinhos de Campinas
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa findos em 2015 E 2014
(Valores expressos em reais - R$)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
2015
Déficit / Superávit do Exercício
(1.107.846)
Depreciações
711.510
Amortização Intangível
3.301
Constituição de Provisão para Devedores duvidosos
Constituição/Reversão Provisão Contingência
105.406
Resultado obtido na Baixa de imobilizado
Ajustes de Exercícios Anteriores
(9.515)
Variações nos Ativos
167.041
Créditos a Receber
239.726
Depósitos Judiciais
Convênios, Subvenções, Parcerias
(72.685)
Variações nos Passivos
47.139
Fornecedores
47.853
Obrigações fiscais e tributárias
3.050
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
(65.618)
Convênios - Receita a Realizar
82.421
Subvenções a Realizar
(22.000)
Outras Contas a Pagar
1.433
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais
(82.965)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de Ativo Imobilizado/Investimentos
(206.527)
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos
(206.527)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Empréstimos e Financiamentos
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES
(289.491)
Caixa e Equivalentes no Inicio do Período
2.092.617
Caixa e Equivalentes no Fim do Período
1.803.126
Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes
(289.491)

3.4. Aplicações

(161.630)
(151.899)
(9.731)
(492.412)
61.011
(6.760)
108.985
4.501
(22.000)
(638.148)
817.315
(240.040)
(240.040)
0
577.275
1.515.342
2.092.617
577.275

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

______________________
Antonio Carlos da Silva
CRC 1SP 142720/O-1

3.5. Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.
A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas dos
bens.
3.6. Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial
ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas
do valor recuperável, quando aplicável.
3.7. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”)
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos, com o objetivo
de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída
provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor
recuperável. Em 31/12/2015 não foram identificadas evidências de ativos com custos
registrados em valores superiores ao de recuperação.
3.8. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)

______________________
Mauro Calais de Siqueira
Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

1. Contexto Operacional
O Lar dos Velhinhos de Campinas (LVC), fundado em 25 de julho de 1904, é uma
associação civil, de direito privado, de duração indeterminada, sem fins lucrativos,
reconhecida como entidade beneficente, de assistência social, sem caráter político
partidário e/ou religioso, sem distinção de classe e etnia.

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é
constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua
realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.

Tem como objetivo realizar ações socioassitenciais de atendimento de forma
continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de
programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial,
dirigidos a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal,
prioritariamente assistência social a idosos carentes, com mais de 60 (sessenta) anos, de
ambos os sexos, que consiste no abrigo em residências coletivas, de forma gratuita,
continuada e planejada, que se apresentem voluntariamente ou trazidas por terceiros.

Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo
prazo são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transição, quando
relevantes. No encerramento do exercício de 2015 a entidade não constatou necessidade
de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.

Com 111 anos de história é referência nacional no cuidado ao idoso carente, sendo
uma das maiores instituições de abrigo para idosos no Brasil, contando com uma infraestruturar completa em um espaço com mais de 70.000 metros, em meio à natureza.

3.10. Subvenções Governamentais

No ano de 2015 a entidade atendeu um total de 78 idosos, oferecendo-lhes serviçosde
psicologia, enfermagem 24h, área médica, nutrição, fisioterapia e dentista, além de
atividades recreativas, como: seções de cinema, jogos, passeios semanais e terapia
ocupacional.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios
e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de
contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de
contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

02. Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional,em
unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem
como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução
CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.
Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada
por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por
serviços,programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de
suas operações.
3. Sumário das Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

3.9. Ajuste a Valor Presente

3.11. Receitas
As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram
contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos
próprios.

4. Caixa e Equivalente de Caixa
O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e
aplicações financeiras de liquidação imediata.
Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis
em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo
custo acrescido dos rendimentos resgatados até a data de encerramento dos balanços
apresentados e não superam o valor de mercado.
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas
dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço. com base no
regime de competência.
Caixa e Equivalente de Caixa
Descrição
Caixa

2015
3.472,27
3.472,27

2014
3.316,08
3.316,08

95.654,69
2.190,94
4,20
97.849,83

363.093,43
35.080,44
419,82
398.593,69

1.627.982,19
15.290,64
1.643.272,83

1.622.573,27
0,13
3.018,90
1.625.592,30

58.530,80
58.530,80

65.115,00
65.115,00

1.803.125,73

2.092.617,07

Conta Corrente - Recursos Livres
Conta Corrente - Recursos Terceiros
Conta Corrente - Recursos Restritos

Aplicação Financeira - Recursos Livres
Aplicação Financeira- Recursos Terceiros
Aplicação Financeira - Recursos Restritos

Benfeitorias de Propriedades
ITANGIVEL
TOTAL
Depreciação Acumulada
Amortização
TOTAL DO IMOBILIZADO

20%

Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que
compõem a conta, o saldo é composto por contas de consumo, serviços periódicos,
manutenção da carteira de imóveis para locação, manutenção e reforma das
dependências do LVC.
9. Obrigações Fiscais e Tributárias
As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos
na fonte pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de
pessoas jurídicas.
10. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais
Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos
sociais.
Obrigações Trabalhistas

O saldo da rubrica de Créditos a Receber é composto de Convênios/Parcerias
com a FEAC e com a Prefeitura Municipal de Campinas, além de aluguéis a receber da
carteira de imóveis próprios e diárias a receber do Pensionato São Rafael.
Créditos a Receber

11. Convênios – Receita a Realizar

Total

5. Créditos a Receber

Descrição
Aluguéis/Pensionato a Receber
Aluguéis a Receber
Total

2015
209.103,05
740,08
209.843,13

2014
446.028,84
3.540,60
449.569,44

381.228,03
14.499,01
24.293.588,94
4.699.631,74
4.831,50
19.589.125,70

8. Fornecedores

Descrição
Salários a Pagar
INSS Folha de Pagamento
FGTS
Contribuição Sindical, Assist. e Confed
Provisão para Férias
Empréstimos Consignados de Funcionários
FGTS - S/Férias
PIS - S/Férias
FGTS 13 Salário
Total

Cheques Custodiados

550.803,98
17.507,71
24.500.115,59
5.411.141,24
4.831,50
19.084.142,85

2015
(178.566,75)
(34.709,44)
(30.314,14)
(163,64)
(289.240,22)
(13.394,85)
(23.139,22)
(11.785,26)
(581.313,52)

2014
(155.167,43)
(31.968,13)
(38.183,11)
(96,80)
(375.644,40)
(15.820,04)
(30.051,63)
(646.931,54)

Os saldos abaixo se referem às receitas a realizar de convênios firmados com a
FEAC e com a Prefeitura Municipal de Campinas. A receita e a despesa vinculada é
reconhecida conforme aprovação das contas por referidos órgãos.
Convênios a Realizar

6. Outros Créditos a Receber
O LVC celebrou contrato com a Construtora e Incorporadora Concima, tendo
ficado acordado que o Lar dos Velhinhos de Campinas cederia terrenos próprios para a
construção de três condomínios de apartamentos residenciais, em permuta de unidades
residenciais dos mesmos empreendimentos.
Contudo, a Concima não finalizou as obras, tendo entregado apenas parte dos
condomínios. Assim, o LVC tem unidades a receber. Conforme opinião de nossos
Assessores Jurídicos, os empreendimentos Ilhas Gregas e Ilhas Indonésias serão
finalizados e as unidades serão entregues no decorrer dos próximos anos. Entretanto, o
empreendimento Ilhas do Pacífico possui risco relevante de não ser finalizado, de forma
que esse ativo pode não ser realizável. Conservadoramente, o LVC optou por reconhecer
contabilmente o risco de sua não realização, por meio de conta redutora dos referidos
créditos.
Tendo em vista que os contratos celebrados com a Concima não apresentam os
valores das unidades, as mesmas foram valorizadas com base em Laudo de Avaliação do
Imobilizado, emitido por empresa independente em 31/10/2007.
7. Imobilizado e Intangível
Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação de bens do
imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens, levantados conforme laudo de
empresa especializada. Abaixo estão os saldos apresentados a valor de custo histórico,
depreciação incorrida e o saldo residual.

DESCRIÇÃO
Moveis e Utensílios
Veículos
Maquinas e Equipamentos
Edifício e Instalações
Equipamentos de Comunicação
Computadores e Periféricos
Terrenos

IMOBILIZADO
TAXA ANUAL
DEPRECIAÇÃO
Vida Útil
Vida Útil
Vida Útil
Vida Útil
Vida Útil
Vida Útil

2015
553.376,20
398.344,30
271.741,11
14.333.721,71
18.774,80
99.224,70
8.256.621,08

2.014
528.912,20
398.344,30
267.443,11
14.333.721,71
18.774,80
94.044,70
8.256.621,08

Descrição
Co-Financiamento Municipal
( - ) Co-Financiamento Municipal

2015
(992.995,87)
891.282,69
(101.713,18)

2014
(426.294,83)
404.812,84
(21.481,99)

Fundação Feac
( - ) Fundação FEAC

(219.548,12)
189.985,82
(29.562,30)

(116.079,92)
88.707,36
(27.372,56)

(131.275,48)

(48.854,55)

Total

12. Provisão para Contingências Passivas
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões para contingências
passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25, aprovado
pela Resolução CFC n.º 1.180/09, pelo Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Tais valores decorrem de processos judiciais e
administrativos, inerentes ao curso normal da Entidade e movidos por terceiros, mediante
ações trabalhistas, cíveis e tributárias. Essas contingências foram avaliadas por nosso
Departamento Jurídico e quantificadas por meio de critérios que permitiram a sua
mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.
Todos os processos classificados como provável estão devidamente provisionados
ou já foram realizados depósitos judiciais ou penhora em importe que alcança a totalidade
do débito estimado.
Seguem abaixo os processos classificados como possível por nossos Advogados:

Nº Processo

0000875-86.2013.8.26.0010
1029693-39.2015.8.26.0114
565/2013
1458/09
2059/2012
545/2013
114.01.2006.019216-7
114.01.2012.066512-4
114.01.2011.037723
114.01.2012.018511
114.01.2012.007704-2
114.01.2006.049722-1
0011257-67.2015.5.15.0094
0011275-80.2015.5.15.0129

Natureza

Risco Estimado ADV

Civel
Civel
Trabalhista
Trabalhista
Trabalhista
Trabalhista
Civel
Civel
Civel
Civel
Civel
Civel
Trabalhista
Trabalhista

62.464,94
25.613,66
30.000,00
7.500,00
25.000,00
19.000,00
1.000.000,00
113.081,76
10.000,00
147.198,00
1.471,90
10.000,00
150.000,00
5.000,00

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES
E
APLICAÇÃO DOS RECURSOS

FMAS
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA
SOCIAL

RECEITAS

508.469,85

TOTAL
DE
RECURSOS

RECURSOS
PROPRIOS
E FUNDAÇÃO

PUBLICOS

FEAC

508.469,85

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL
GERAL

-

6.597.384,56

7.105.854,41

414.431,55

414.431,55

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS

300.771,40

300.771,40

4.516.783,56

4.817.554,96

MATERIAIS E SUPRIMENTOS

185.698,45

185.698,45

499.873,49

685.571,94

MANUTENÇÃO E REPAROS

55.146,95

55.146,95

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

2.407.601,27

2.407.601,27

SERVIÇOS FISICAS E JURIDICAS

-

424.829,66

424.829,66

IMPOSTOS E TAXAS

-

151.905,00

151905

DESPESAS FINANCEIRAS

-

63.522,56

DESPESAS DEPRECIAÇÃO

22.000,00

22.000,00

TOTAL DAS DESPESAS

508.469,85

508.469,85

63.522,56
22.000,00

8.119.662,49

8.628.132,34
-

SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT

-

1.107.846,38

-

-1.107.846,38

16. Prestação de Contas de Subvenções Governamentais
A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e
contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas
nas instruções 02/2018 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem
a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

13. Receitas
As Receitas do LVC são compostas conforme abaixo demonstrado.
Receitas
Descrição
Receitas Próprias
Receitas de Contribuições e Doações
Pensionato São Rafael
Captação de Recursos Para Custeio
Telemarketing
Participação de idosos (art.35 Lei 10.741/2003)

2015

2014

159.878,56
16.510,00
2.173.032,92
3.505.523,29
637.536,33
6.492.481,10

884.643,75
384.566,67
2.883.760,90
3.430.401,61
596.962,62
8.180.335,55

104.903,46
104.903,46

112.785,05
112.785,05

486.469,85
22.000,00
508.469,85

188.443,24
22.000,00
210.443,24

7.105.854,41

8.503.563,84

Parcerias com Entidades sem fins Lucrativos
Convenio FEAC
Recursos Públicos
FMAS Co-Financiamento Municipal
FMAS Co-Financiamento Federal
SECRETARIA EST.DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total

14. Doações Recebidas
A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2015,
a saber:
a) Pessoa Física

R$20.620,03

b) Pessoa Jurídica

R$ 139.258,53

15. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executado pela Entidade e
Demonstração das Gratuidades Segregadas por Área de Atuação
Atuaram na área de Assistência Social, na execução do Programa Atendimento a
Idosos Carentes com mais de 60 anos:

17.Isenção de Cota Patronalpara a Seguridade Social
O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à
cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no ano de 2015 e de R$1.103.568,34 e assim
demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.
COTA PATRONAL LVC 2015
20%
1%

BASE
DA FOLHA
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
13
SAL
TOTAL

5,80%

TOTAL

326.730,09
295.996,00
313.579,69
302.379,43
336.956,22
304.459,44
325.138,49
321.305,09
304.875,35
311.969,61
310.280,28
388.590,66

65.346,02
59.199,20
62.715,94
60.475,89
67.391,24
60.891,89
65.027,70
64.261,02
60.975,07
62.393,92
62.056,06
77.718,13

3.267,30
2.959,96
3.135,80
3.023,79
3.369,56
3.044,59
3.251,38
3.213,05
3.048,75
3.119,70
3.102,80
3.885,91

18.950,35
17.167,77
18.187,62
17.538,01
19.543,46
17.658,65
18.858,03
18.635,70
17.682,77
18.094,24
17.996,26
22.538,26

87.563,66
79.326,93
84.039,36
81.037,69
90.304,27
81.595,13
87.137,12
86.109,76
81.706,59
83.607,86
83.155,12
104.142,30

275.531,97

55.106,39

2.755,32

15.980,85

73.842,57

4.117.792,32

823.558,46

41.177,92

238.831,95

1.103.568,34

18. Assistência Social
No decorrer do ano de 2015 o Lar dos Velhinhos de Campinas encerrou
integralmente as atividades do Pensionato São Rafael, que oferecia serviços privados de
hospedagem para idosos. Assim, atualmente o LVC presta serviços e realiza ações
socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada a 100% de seus idosos
assistidos.

LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINAESP. SÉTIMO DIA
Homens

Mulheres

BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

Nível de dependência
Nível I

Número de idosos
20

Nível II
Nível III

09
08

ATIVO

Total
Nível I

37
19

CIRCULANTE

Nível II
Nível III
Total

10
12
41

Total de atendidos: 78 idosos com vulnerabilidade.
Para a execução deste serviço a Entidade recebeu subvenções governamentais
no valor de R$ 508.469,85 e utilizou recurso de Entidade sem Fins Lucrativos de R$
104.903,46, alémderecursos próprios no valor de R$ 8.014.759,03, perfazendo um custo
total de R$ 8.628.132,34.

Caixa e Bancos
Aplicações
Contas a Receber
Estoques
Impostos e Contribuições a Recuperar
Outros Recebíveis / Adiantamentos

Nota
Explicativa

NT 3a
NT 3a

CONT. PAZ. ASSES. CONNTÁBIL

Dezembro/2014
R$

Dezembro/2015
R$

10.756,23
244.823,18
0,00
0,00
0,00
0,00

6.182,61
245.522,80
0,00
0,00
0,00
4.658,91

255.579,41

256.364,32

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
302.568,88
0,00

0,00
297.781,33
0,00

Total do Permanente

302.568,88

297.781,33

Total do Ativo não Circulante

302.568,88

297.781,33

Total do Circulante

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais
Empréstimos Compulsórios
Outros

Total do Realizável a Longo Prazo

Permanente
Investimentos
Imobilizado
Intangível

NT 04

TOTAL ATIVO

558.148,29

554.145,65

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

Izaias Garcia Freire
CPF: 777.264.308-00
Presidente

Sueli Barbosa Paz
CPF 138.057.228-26
TC CRC 1SP 166367/O-1

LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESP. DO SETIMO DIA.
Balanço Patrimonial - 2015

Cont Paz Assessoria Contábil Ltda

Nota
Explicativa

PASSIVO

Dezembro/2014
R$

NOTA 2 – EQUILIBRIO FINANCEIRO
Além da cobertura das despesas operacionais, os recursos obtidos através de doações foram destinados a
aquisições de imobilizado, o qual consumiu recursos na ordem de R$ 9.689,30 ( Nove mil, seiscentos e
oitenta e nove reais e trinta centavos).
No próximo exercício, a Entidade continuara a desenvolver ações de arrecadação de recursos, cujos
montantes combinados com as receitas oriundas de aposentadoria dos internos e da subvenção da
Prefeitura Municipal de Campinas deverão manter o equilíbrio financeiro da entidade.
A entidade firmou termo de convenio nº 30/2014 e nº 100/2015 com a Prefeitura Municipal de
Campinas,
com objetivo de cofinanciamento para a execução dos serviços de acolhimento
institucional para pessoas idosas, abrigo grau de dependência II.
A Entidade não opera com instrumentos financeiros de risco. Os ativos representados por aplicações
financeiras são transações efetuadas com base em condições normais de mercado.
Todos os projetos atuais e futuros, incluindo a ampliação de nossas instalações, objetivando melhor
atendimento para os internos, levam em consideração a capacidade de geração de recursos para financiar
os mesmos.

Dezembro/2015
R$

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Salários e Encargos Sociais
Impostos e Contribuições
Empréstimos e Financiamentos
Subvenções Governamentais
Outras Contas / sanasa

0,00
0,00
36.376,16
192,21
0,00
4.661,02
5.492,80

0,00
0,00
46.861,12
0,00
0,00
7.263,05
5.492,80

46.722,19

59.616,97

Empréstimos e Financiamentos
Outros

0,00
0,00

0,00
0,00

Total do não Circulante

0,00

0,00

NT 3f

Total do Circulante

LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESP DO SÉTIMO DIA
Demonstrações Contábeis
Dezembro / 2015
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Valores Expressos em Reais)
NOTA 1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETO SOCIAL
O Lar Beneficente Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, fundada em 09 de julho de 1996, é uma
entidade civil sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. O
principal objetivo da entidade é amparar idosos e inválidos sem recursos, fornecendo moradia, auxilio na
área de saúde, alimentação e vestuário.
Para atingir seus objetivos a Entidade conta com contribuições e doações de pessoas físicas, jurídicas,
auxilio dos membros fiéis da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, subvenções da Prefeitura Municipal
de Campinas, além de obter recursos de internos aposentado.
Em 28/04/2015 foi publicado no Diário Oficial da União – Seção 1 a certificação do CEBAS. A
Entidade também é reconhecida como entidade de utilidade pública municipal e estadual.
Seu exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas observando-se a legislação societária, destacando-se as
seguintes práticas contábeis:
a) Caixa e equivalentes de caixa: Essa conta é composta pelos montantes de caixa e de fundos mantidos
em conta bancárias e em aplicações financeiras de liquidez imediata, cujo rendimentos auferidos foram
acrescidos até a data do balanço.
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
DEZEMBRO / 2014
DEZEMBRO /2015
Caixa - Recursos sem restrição
R$ 10.510,22
R$ 5.371,15
Caixa - Recursos com restrição
R$
00,00
R$
760,46
Bancos c/ Movimento – Recursos sem restrição
R$
70,78
R$
51,00
Bancos c/ Movimento – Recursos com restrição
R$
175,23
R$
0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem restrição
R$ 240.337,39
R$ 239.020,21
Aplicações Financeiras – Recursos com restrição
R$ 4.485,79
R$ 6.502,59

NÃO CIRCULANTE

ACERVO SOCIAL
Patrimônio Social
Outras Reservas
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Superávit (Déficit) do Exercicio

NT 5a

362.463,57
0,00
0,00
148.962,53

511.426,10
0,00
0,00
-16.897,42

Total do Acervo Social

NT 5a

511.426,10

494.528,68

558.148,29

554.145,65

TOTAL PASSIVO

b) Correção Monetária de Balanço: O ativo permanente e o patrimônio líquido, não estão sujeitos á
correção monetária de balanço, conforme legislação.
c) Ativo e Passivo Circulantes: São considerados como circulantes os ativos e passivos liquidáveis no
prazo de até 360 dias.
d) Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear,
considerando o tempo de vida útil dos bens, de acordo com a legislação fiscal, conforme mencionado na
nota explicativa nº 04.
e) As receitas e despesas: são registradas por regime de competência.
f) Subvenções Governamentais: Os Repasses financeiros proveniente da Prefeitura Municipal de
Campinas, sujeito a prestação de contas foram contabilizado em conta especifica do Passivo, e após a
prestação de contas os recursos utilizados foram reconhecidos como receitas.

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

Izaias Garcia Freire
CPF: 777.264.308-00
Presidente

Sueli Barbosa Paz
CPF 138.057.228-26
TC CRC 1SP 166367/O-1

LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESP. DO SETIMO DIA.
Balanço Patrimonial - 2015

Cont Paz Assessoria Con

Para a execução dos serviços de assistência social a entidade recebeu Subvenções Governamentais do
convenio 30/2014 no valor de R$ 31.143,00 e do convenio 100/2015 no valor de R$ 545.016,67, mais
rendimento auferidos nas aplicação financeira de R$ 2.263,33, somados com o saldo de recursos de
2014 no valor de R$ 4.661,02 do convenio 30/2014, resultou em um montante de R$ 583.084,02, dos
quais R$ 7.263,05 encontra-se registrado no ativo conforme NT 3a (recursos com restrições) e o
restante foi aplicado no programa de Assistência Social.
O custo da entidade com assistência social foi de R$1.194.722,93, sendo R$ 621.748,53 oriundos
de recursos próprios e Renuncia fiscal-CEBAS e R$ 572.974,40 de Subvenções Governamentais. Em
2015 foram atendidos 38 idosos, com um custo per capita no valor de R$ 31.440,08 por ano.
DEMONSTRAÇÕES DAS
FONTES E APLICAÇÕES
DOS RECURSOS

Nota

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT Explicativa
Doações e Contribuições
Aposentadoria
Doações-Materiais e Medicamentos
Subvenções P. Municipal de Campinas
Renuncia Fiscal - CEBAS

NT 3e
NT 3e
NT 3e
NT 3f
NT 3g

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

Dezembro/2014
R$
190.771,71
194.980,30
28.020,00
370.576,65
0,00
784.348,66

Dezembro/2015
R$
191.901,93
223.448,01
72.906,57
572.974,40
90.733,65
1.151.964,56

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Pessoal
Despesas Gerais e Administrativas
Medicamentos e Materiais de Consumo
Despesas Tributárias

NT 3e
NT 3e
NT 3e

-421.523,31
-58.166,73
-141.457,68
-10.533,00

-788.204,98
-114.563,83
-256.343,01
-14.777,47

-631.680,72

-1.173.889,29

-13.120,91
0,00

-14.476,85
0,00

-13.120,91

-14.476,85

139.547,03

-36.401,58

-2.256,57
11.672,07

-6.356,79
25.860,95

SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTES
DAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Depreciações / Amortizações
Provisão p/ contingências

NT 3d

SUPERÁVIT ANTES DOS RESULTADOS
FINANCEIROS
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras

9.415,50

19.504,16

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)

0,00

0,00

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

148.962,53

-16.897,42

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

_____________________
Izaias Garcia Freire
CPF: 777.264.308-00
Presidente

___________________
Sueli Barbosa Paz
CPF 138.057.228-26
TC CRC 1SP 166367/O-1

RECEITAS
RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS C/ PESSOAL
DESP.GERAIS E ADM
MEDICAMENTOS
E
CONSUMO
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DEPRECIAÇÕES
TOTAL DAS DESPESAS
SUPERAVIT (-) DÉFICIT

MAT.

SMCAIS-SECR.
MUNIC. DE
CIDADANIA ,
ASSISTÊNCIA E
INCLUSÃO SOCIAL

RECURSOS
PRÓPRIOS E
RENUNCIA FISCALCEBAS

TOTAL GERAL

572.974,40
436.835,51
42.567,92
93.570,97

578.990,16
25.860,95
351.369.47
71.995.91
162.772,04

1.151.964,56
25.860.95
788.204,98
114.563.83
256.343.01

572.974,40
0,00

14.777,47
6.356,79
14.476,85
621.748,53
16.897,42

14.777.47
6.356,79
14.476,85
1.194.722,93
16.897,42

g)Renuncia Fiscal – CEBAS: Em 28 de abril de 2015 foi publicada no Diário Oficial da União-Secão 1
a certificação do CEBAS, obtendo recursos de renuncia fiscal no montante de R$ 90.733,65. Todo
acolhimento ofertado pela entidade é gratuito, sem finalidade lucrativa, incluindo moradia, auxilio na
área de saúde, alimentação e vestuário.
NOTA 4 – IMOBILIZADO – Bens Sem Restrição
A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 297.781,33 que representa o custo histórico dos
grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de
2015.
Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referente ao
pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte
forma:
Depreciação
2014
2015
Taxa %
R$
R$
Terrenos.....................................
0 ..................
42.004,00
42.004,00
Edifícios e Construções..............
4 ................. 155.528,18
155.528,18
Moveis e Utensílios .................. 10 .................
63.887,02
73.576,32
Veículos ...................................
20 .................
67.290,00
67.290,00
Outros ......................................
10 .................
15.460,81
15.460,81
Jazido PQ. Das Flores..............
0 ..................
6.871,00
6.871,00
Construções em Andamento...
0 .................
104.887,91
104.887,91
Total....................................................................... 455.928,92
465.618,22
(-) Depreciações...................................................... 153.360,04
167.836,89
___________ __________
302.568,88
297.781,33
NOTA 5 – ACERVO SOCIAL
a-) Acervo Social: A entidade apresenta acervo social no montante de R$ 494.528.58, ( Quatrocentos e
noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a
Patrimônio Social de R$ 511.426,10 ( Quinhentos e onze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dez
centavos) e déficit deste exercício de R$ 16.897,42 ( Dezesseis mil, oitocentos e noventa e sete reais e
quarenta e dois centavos ).
IZAIAS GARCIA FREIRE
SUELI BARBOSA PAZ
CPF: 777.264.308-00
CPF: 138.057.228-26
Presidente
TC CRC1SP166367/O-1

INSTITUTO JACARANDÁ

REGULAMENTO PRÓPRIO PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS, BEM COMO CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL, PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E
BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS DO INSTITUTO
JACARANDÁ DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM VERBAS
PÚBLICAS.
CAPÍTULO I
Procedimentos para Aquisição de Produtos e Serviços
Art. 1º - O presente tem por objetivo regimentar as compras e
contratações de serviços, bem como a Contratação de Pessoal,
Plano de Cargos, Salários e Benefícios com Verbas Públicas
realizadas pelo INSTITUTO JACARANDÁ DE EDUCAÇÃO
INFANTIL. Inscrita no CNPJ n° 03.243.160/0001-50.
§ 1º - As compras e contratações necessárias à execução das
atividades desenvolvidas pela Instituição acima qualificada serão
preferencialmente
centralizadas
em
sua
área
Administrativa/Financeira, subordinada:
a)
Ao Conselho de Administração e à Diretoria do
INSTITUTO JACARANDÁ DE EDUCAÇÃO INFANTIL para os
casos de Contrato de Gestão;
b)
À Diretoria do INSTITUTO JACARANDÁ DE
EDUCAÇÃO INFANTIL para os convênios;
§ 2º - Os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da
probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da
isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento
objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade,
previstas na Lei 8.666/93, deverão estar presentes em todas as
compras e contratações que houver a utilização de recursos
públicos, obedecendo às determinações e especificidades de cada
ajuste formalizado com o poder público.
Art. 2° - As compras e/ou serviços deverão ser precedidos de:
I.
Requisição de compras;
II.
Seleção de empresas idôneas e independentes (não
pertencentes ao mesmo grupo);
III.
Solicitação de, no mínimo, 03 orçamentos para todos os
itens (independentemente do valor) em papel timbrado do
fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo
da mensagem;
IV.
OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser
apresentados desde que emitidos através sites confiáveis,
contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico
visível.
Emissão e conferência de Certidões de Regularidade Fiscal da
empresa a ser contratada, junto a Secretaria da Receita Federal
que abranja inclusive a regularidade relativa às Contribuições
Previdenciárias e Sociais, Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF, Consulta do CNPJ e SINTEGRA;
V.
Apuração da melhor oferta, através de planilha
comparativa de preços;
VI.
Emissão do pedido de compra e/ou contratação.
Art. 3° - O procedimento de compra e/ou contratação de serviço
será iniciado após o recebimento da requisição/pedido, precedida
de constatação pela Instituição que o item e a quantidade orçada
correspondem ao solicitado.
Art. 4° - As compras e/ou contratações poderão ser classificadas
como ROTINA ou URGÊNCIA, conforme descrição a seguir:
I.
ROTINA: Toda e qualquer despesa passível de
planejamento das etapas de execução, previsão orçamentária e

recebimento do item ou serviço em tempo hábil para que não
ocorra prejuízo ao objeto pactuado.
II.
URGÊNCIA: Toda e qualquer despesa classificada como
de força maior, decorrente de fato imprevisível, inevitável e
estranho à vontade das partes, que possa gerar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas.
OBS: As despesas classificadas como “URGÊNCIA”, deverão
preliminarmente ser encaminhadas para análise e autorização do
Poder Público competente.
Art. 5° - A Instituição deverá efetuar as compras e/ou contratações
como:
I - ROTINA
a)
Selecionar empresas idôneas e independentes (não
pertencentes ao mesmo grupo) que participarão da concorrência de
preço;
b)
Produtos e serviços devem ser orçados com mesma
especificidade e quantidade, considerando a qualidade necessária
ao bom desempenho do Objeto do Ajuste firmado com o Poder
Público;
c)
Solicitar no mínimo 03 orçamentos para todos os itens,
em papel timbrado do fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja
descrito no corpo da mensagem;
OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde
que emitidos através sites confiáveis, contemplando o valor do
frete e com o endereço eletrônico visível.
d)
Planilhar todos os custos apresentados, conforme modelo
disponibilizado pela Coordenadoria de Convênios, destacando o
menor custo global (mesmo que neste esteja inserido valores com
frete).
II – URGÊNCIA
a)
Justificativa por escrito, assinada pelo presidente da
Instituição que conste demonstrada as implicações que a falta do
serviço ou produto acarretará ao Ajuste firmado com o Poder
Público.
Art. 6º - D Apresentação de orçamentos:
I.
Deverão ser orçados os produtos e serviços com a mesma
especificidade e quantidade;
II.
Quando o produto ou serviço NÃO for passível de
cotação em função de exclusividade de comercialização,
deverá ser apresentado a Diretoria da Instituição o atestado de
exclusividade do produto/fornecedor;
III.
Orçamentos pela Internet: Somente serão válidos se
realizados em sites confiáveis, contemplando o valor do frete e
com o endereço eletrônico visível;
IV.
Orçamento de transportes de alunos deverá constar o
destino da Atividade Pedagógica e o número de alunos
transportados.
Art. 7º - Os contratos firmados pela Instituição, para aquisição de
produtos e/ou contratação de serviços, deverão obrigatoriamente
conter as informações a seguir:
I. Dados completos da Instituição como razão social,
endereço, CNPJ, etc;
II. Dados pessoais do Presidente da Instituição - CPF e RG;
III. Dados completos do Fornecedor como razão social,
endereço, CNPJ, etc;
IV.
Dados pessoais do representante legal da empresa
contratada - CPF e RG;
V. Objeto do Contrato;
VI. Descrição completa do produto ou serviço;

VII. Condições de fornecimento ou prestação de serviços;
VIII. Periodicidade do fornecimento ou prestação de serviços;
IX. Valor Unitário e Valor Total;
X. Local de entrega ou da prestação de serviço;
XI. Período de início e fim da vigência do contrato, devendose obedecer a vigência do ajuste.
Art. 8º - Da Contratação de serviços:
Parágrafo Único - Na contratação de serviços deverá ser
assegurado prazo de garantia do serviço e a reposição de peças
(quando for o caso).
Art. 9° - Da Comissão recebedora de produtos e serviços pagos
com recursos públicos:
I.
Todos os produtos e serviços pagos com recursos
públicos necessariamente serão recebidos por uma comissão
recebedora composta de no mínimo 03 (três) funcionários da
Instituição;
II.
Anualmente a Instituição designará no mínimo 03 (três)
funcionários para compor a comissão recebedora de produtos e
serviços, através de declaração datada e assinada pelo seu
Presidente, contendo:
a.
A finalidade da Comissão Recebedora;
b.
Nome, cargo, RG e CPF dos funcionários designados para
compor a Comissão Recebedora;
c.
Período de vigência da nomeação dos membros da
Comissão Recebedora; e
d.
Havendo alteração dos membros da Comissão
Recebedora, deverá ser emitida nova declaração nos moldes acima
descritos.
III.
Deverá constar no verso dos documentos fiscais de
serviços e produtos, pagos com recursos públicos, a aprovação de
no mínimo 03 (três) membros da Comissão Recebedora com nome
legível, RG, CPF, Cargo, número da nota fiscal correspondente,
assinatura e a data do recebimento.
a)
Estão dispensadas da aprovação da Comissão Recebedora
as contas de Consumo e benefícios trabalhistas, desde que aceitos
no ajuste formalizado, exemplo:
Contas de consumo: Internet;
Benefícios trabalhistas: Vale refeição e alimentação
(concedidos por meio de cartão eletrônico), vale transporte, seguro
de vida, e outros, desde que acompanhado de lista nominal de
funcionários.
Art. 10º - Os documentos fiscais comprobatórios de despesa
deverão conter as informações abaixo:
I.
Dados completos da Instituição como razão social,
endereço, CNPJ, etc;
II.
A descrição do material ou serviço;
II.
A quantidade;
V.
Valor unitário e valor total;
Art. 11º - Documentos fiscais comprobatórios de utilização de
recursos públicos deverão apresentar:
I.
Nota fiscal Formulário ou Eletrônica de acordo com a
natureza da despesa <VENDA> ou <SERVIÇO> sem rasuras;
a.
Notas Fiscais de serviço de transporte de alunos desde
que conste o destino da Atividade Pedagógica e o número de
alunos transportados.
II.
Nota Fiscal Eletrônica com certificação de autenticidade
através de consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br/;

III.
Fatura de Serviços sem rasuras acompanhados do espelho
da fatura, onde constem os serviços utilizados/prestados (Ex.
fatura de serviço de internet);
IV.
Recibo que contenha a descrição da despesa e a relação
nominal dos beneficiados/funcionários (Ex. transporte coletivo TRANSURC).
Art. 12º – Do Registro de utilização de recursos públicos:
I.
Nos documentos fiscais originais pagos com recursos
públicos deverão constar carimbo na cor vermelha informando a
Origem do Recurso e o nº do ajuste formalizado;
II.
Observar o local para carimbar os documentos para que as
informações não sejam prejudicadas.
Art. 13º – Dos Pagamentos efetuados com Recursos Públicos:
I.
Todos os pagamentos realizados com recursos públicos
devem ocorrer exclusivamente na conta vinculada ao ajuste,
através de cheque ou transferência bancária;
II.
Todo cheque vinculado à conta do ajuste ao ser emitido
deverá ser fotocopiado, não sendo válido impresso de papelaria;
III.
Todos os cheques e transferências bancárias devem ser
nominais ao favorecido, seja ele fornecedor, prestador de serviço,
funcionário, etc.
CAPÍTULO II
Procedimentos para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos,
Salários e Benefícios dos Empregados
Art. 14º – A Instituição deverá garantir isonomia em todos seus
níveis para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos Salários e
Benefícios aos Empregados.
Art. 15º - Do Recrutamento, Seleção e Divulgação:
I.
Durante o ano vigente a instituição recebe currículos.
Estes são analisados e arquivados conforme formação,
experiências e cursos complementares.
II.
Quando necessário a Instituição recruta pessoas para área
pedagógica através de jornais, sites e/ou cartazes em instituições
de nível universitário. Para as outras áreas, como administrativa,
serviços gerais e cozinha, a Instituição utiliza uma agência de
emprego, e sites e jornais.
Art. 16º – Das Exigências para os preenchimentos das vagas:
I.
Após todas as etapas de recrutamento e seleção, o RH da
Instituição entra em contato com o aprovado agendando dia e
horário para comparecimento;
II.
O candidato a vaga só será admitido mediante aprovação
no exame médico, realizado em clínica contratada pelo Instituto,
conforme NR.7 em vigor e entrega de documentação;
III.
A admissão do candidato será realizada a título de
experiência de 90 (noventa) dias, dividido em dois períodos de 45
(quarenta e cinco) dias e sob o regime da C.L.T (Consolidação das
Leis Trabalhistas).
IV.
No primeiro dia de trabalho é assinado o contrato de
trabalho e todos documentos relacionados aos benefícios, as
regras, normas e procedimentos da Instituição e sua efetivação só
será realizada por tempo indeterminado após esse período.
V.
Os cursos e/ou escolaridade exigidos para cada
profissional são:
a)
Diretora educacional Licenciatura Plena em Pedagogia ou
Mestrado ou Doutorado na área de educação.
b)
Orientadora Pedagógica Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Mestrado ou Doutorado na área de educação;

c)
Professora formação mínima em Curso Superior ou
Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitados em Educação
Infantil;
d)
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil formação em
Pedagogia ou em andamento (dois últimos anos de formação);
e)
Monitora formação em Pedagogia em andamento (dois
primeiros anos de formação);
f)
Assistente administrativo formação mínima em Ensino
médio completo; preferencialmente com curso técnico e/ou
superior em andamento.
g)
Auxiliar de serviços gerais formação mínima em Ensino
médio completo;
h)
Cozinheira formação mínima em Ensino médio completo;
VI.
Experiência profissional, tempo mínimo exigido de
acordo com as determinações da Secretaria Municipal de
Educação, conforme Termo de Referência Técnica, Guia de
Orientações e Demais normatizações da SME.
a)
Diretor Educacional - Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Mestrado ou Doutorado na área de educação, com experiência
mínima de 05 (cinco) anos de exercício da docência na Educação
Básica;
b)
Coordenador ou Orientador Pedagógico - Licenciatura
Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de
educação, com experiência mínima de 03 (três) anos de exercício
da docência na Educação Básica;
c)
Professor de Educação Especial - Pedagogo com
habilitação em Educação Especial ou Licenciatura Plena em
Pedagogia, esta última sob a égide da Resolução CNE/CP Nº01 de
15/05/2006, com experiência de, no mínimo, 02 anos na área de
Educação Especial.
Art. 17º - Das Etapas do Processo de Seleção:
A Coordenação administrativa e da psicologia: recrutam para
serviços gerais, funções administrativas e recepcionistas.
Diretora Educacional e Coordenação de Psicologia recrutam para a
área Pedagógica, psicológica e serviço social.
I.
Após selecionar os currículos para a função determinada é
marcado inicialmente uma prova escrita com questões pertinentes
à função; após avaliação da prova e dependendo do número de
candidatas aprovadas, a Coordenação envolvida realiza uma
dinâmica de grupo onde serão analisadas as reações em relação às
questões, posturas e conduta com a equipe envolvida; após a
dinâmica, as selecionadas passam para a entrevista individual,
também realizadas pelas profissionais mencionadas acima.
II.
Documentos exigidos para contratação;
a)
Carteira de trabalho e Foto 3x4;
b)
Cartão do PIS;
c)
RG, CPF, Certidão de nascimento de Filhos, Certidão
nascimento ou Casamento;
d)
Comprovante de endereço;
e)
Título de Eleitor;
f)
Exame Admissional;
g)
Certificado de escolaridade e de Conclusão de Cursos.
Art. 18º - Da Carga Horária e Regime de Contratação (CLT)
a)
Diretor Educacional - 40h/S – CLT
b)
Orientador Pedagógico - 40h/S – CLT
c)
Professora - 40h/S – CLT
d)
Auxiliar de desenvolvimento Infantil - 40h/S – CLT
e)
Monitora - 30h/S – CLT
f)
Assistente Administrativo - 40h/S – CLT

g)
Auxiliar administrativo - 40h/S – CLT
h)
Auxiliar de Serviços Gerais - 44h/S – CLT
i)
Cozinheira - 44h/S – CLT
Art. 19 - Do Controle de Ponto
I.
O registro é feito através do sistema de registro de ponto
eletrônico de acordo com a portaria 1510 TEM com emissão do
ticket de comprovação do registro em todas as batidas.
Mensalmente é emitido relatório do cartão ponto para coleta de
assinatura do empregado e o documento é arquivado no respectivo
prontuário.
Art. 20 – Das Atividades de Cada Funcionário
PEDAGOGA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL:
Promover a educação de crianças com necessidades educativas
especiais orientando as educadoras no processo de
desenvolvimento das habilidades, atitudes, valores, atividades
funcionais das crianças com programas de estimulação essencial
quando houver necessidade, avaliando as necessidades
educacionais das crianças;
PSICÓLOGA:
Promover o desenvolvimento das crianças através do trabalho com
as educadoras e com as famílias, promovendo a saúde mental
através de observação, diagnóstico, encaminhamento e
acompanhamento da criança e da família.
NUTRICIONISTA:
Responsável pela supervisão, orientação e acompanhamento da
equipe da cozinha visando o cumprimento dos procedimentos
operacionais padrão (POP), bem como pela compra de produtos
alimentícios, controle de estoque, limpeza, organização e execução
do cardápio das crianças. Atuar em projetos nutricionais tendo
como público alvo não só as crianças, mas todas as famílias e
funcionários.
ORIENTADORA PEDAGÓGICA:
Orientar a equipe Pedagógica para a execução da proposta
pedagógica do Instituto em conformidade com o RCN visando o
desenvolvimento global da criança, bem como buscar a parceria e
envolvimento dos pais e/ou responsáveis para contribuir com esse
processo, contando sempre com o acompanhamento da
Coordenação Psico. Pedagógica.
PROFESSORA:
Planejar e executar o trabalho docente, bem como avaliar
sistematicamente o processo educacional, contribuindo para o
aprimoramento da qualidade do atendimento as crianças.
PROFESSORA DE ED. FÍSICA:
Planejar e executar o trabalho docente na área movimento, bem
como avaliar sistematicamente o processo educacional,
contribuindo para o aprimoramento da qualidade do atendimento
as crianças.
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL:
Responder pela aplicação, monitoramento e avaliação das
atividades das crianças em conjunto com a professora responsável,
conforme proposta pedagógica específica, bem como zelar pela
integridade física e psicológica das crianças atendidas pelo
Instituto.
MONITORA:
Responder por atividades lúdicas e recreativas diversificadas
visando o desenvolvimento, entretenimento e integração social das
crianças, bem como realizar os cuidados pessoais e de higiene.
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS:

Realizar todas as atividades relativas à limpeza e conservação nas
dependências internas e externas do Instituto; armazenar
adequadamente os produtos de higiene e limpeza, bem como lavar,
secar e costurar peças de vestiário, quando necessário.
COZINHEIRA:
Preparar os alimentos a serem servidos na unidade educacional de
acordo com receitas, normas e procedimentos estabelecidos, bem
como zelar pelas condições corretas de armazenamento,
manipulação, conservação e distribuição dos alimentos.
Responsável em cuidar da limpeza da cozinha e desinfecção do
material utilizado, do condicionamento correto do lixo, como
também preencher as planilhas de procedimentos operacional
padrão (POP).
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO/AUXILIAR
ADMINISTRATIVO:
Organizar e executar serviços administrativos e burocráticos da
entidade. Responsável pelas áreas de Recursos humanos,
Departamento Pessoal e Financeira juntamente com a Coord.
Administrativa da unidade educacional, como também executar as
compras e recebimentos de materiais, separação e organização.
Responsável pelas manutenções dos espaços e dos equipamentos
da unidade educacional
I.
Os programas de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da
instituição é realizada conforme exigência da NR 09 e NR 07 por
empresa terceirizada denominada Work Medicina ocupacional.
Art. 23 – Do Treinamento de Pessoal
I.
Conforme a demanda identificada, a coordenação
designará as pessoas responsáveis pela organização do
treinamento. Caberá as pessoas designadas:
a)
Quando treinamento externo, providenciar 3 orçamentos
para avaliação.
b)
Providenciar local, recursos e materiais didáticos
adequados;
c)
Comunicar a data, local e modalidades do treinamento aos
participantes, com antecedência suficiente para garantir
participação efetiva;
Art. 25 – Das faixas salariais
Faixa salarial
Cargo
Diretora

Salário
R$ 6.885,31

Coordenadora Administrativa
Coordenadora de Psicologia

R$ 6.762,61
R$ 6.021,35

Orientadora Pedagógica

R$ 4.516,12

Pedagoga de Educação Especial
Psicóloga

R$ 2.112,75
R$ 3.697,75

Nutricionista

R$ 2.839,50

Professor (a)
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

R$ 3.450,43
R$ 2.580,59

Monitor (a)
Auxiliar Administrativo

R$ 897,24
R$ 1.613,08

Assistente Administrativo

R$ 2.580,59

Assistente de Manutenção

R$ 2.888,11

Auxiliar de serviços gerais
R$ 1.640,18
Cozinheira
R$ 1.902,08
I.
Dos valores praticados na Instituição:
a)
A Instituição não ultrapassa o valor do mercado;
b)
O Aumento Salarial será limitado ao definido em dissídio
coletivo de cada categoria.
Art. 26º – Dos Benefícios
a)
Refeição em restaurante conveniado.
b)
Vale alimentação (Cesta básica).
c)
Seguro de Vida em grupo.
d)
Assistência médica / Odontológica (opcional).
e)
Auxilio combustível.
f)
Auxilio creche (vaga na Instituição).
Art. 27º Das Férias e Recesso
a)
Para Professoras:
As férias ocorrerão no mês de julho e recesso em
dezembro/janeiro.
b)
Para demais funcionários:
10 dias através de cronograma durante o ano letivo.
20 dias férias coletiva em dezembro/janeiro.
Art. 28- Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do
presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria da
Instituição, com base nos princípios gerais da Administração
Pública.
Campinas,
CARLOS EDUARDO VIEIRA DE AGUIAR
CPF: 087.952.018-31 - Diretor Presidente

