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 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL SÃO JOSÉ - AFASJO

CNPJ: 72.303.589/0001-08 - C.C.: 3423.44.59.0001.01001 - I.M.: 560478-8   

 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
Aos 
Associados e Diretores de  
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÂO JOSÉ 
Campinas - SP. 
 
 
Opinião 
 Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio liquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
  
Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ  em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 
 
Ênfase 
 
Ajuste ao valor recuperável dos ativos 
Conforme notas explicativas 2.3 e 2.7 a administração não efetuou o teste de impairment nos valores contábeis dos ativos de vida 
longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações, para identificar o valor recuperável, bem como a vida útil 
destes bens para fins de calculo das depreciações ou amortizações. Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 ( 
R1 ) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados.  
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
 
Elaboração das demonstrações contábeis 
Conforme mencionado na nota explicativa “ 2 ”, As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e normas de contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade em especial:  a) ITG 2002 (R1) – 
Entidades sem finalidade de lucros; b) NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; c) NBC TG 26 (R5) – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis; e d) NBC TG – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro., com a Legislação 
Societária, com os atos homologados pelos órgãos reguladores, e com as práticas adotadas pelas entidades em assuntos não 
regulados, desde que atendam as normas de contabilidade para apresentação das Demonstrações Contábeis. 

 
Demonstração do Valor Adicionado 
Foi apresentada no conjunto das demonstrações contábeis do exercício a Demonstração do Valor Adicionado. De acordo com as 
normas contábeis e legislação vigente, a Entidade esta desobrigada de apresentar a referida demonstração, porém a administração da 
Entidade decidiu por apresentar esta demonstração titulo de informações complementares. Sobre a referida demonstração foram 
aplicados os procedimentos de auditoria externa. 
 
Aplicação em gratuidades 
Conforme demonstrado na nota explicativa 15. a entidade atendeu as exigências da Lei 12.101/09 e alterações posteriores e do Decreto 
8.242/14 em relação à aplicação de recursos em gratuidades e concessão de bolsas de estudo,  necessárias para a manutenção da 
certificação de entidade beneficente de assistência social.  
 
Auditoria relativa ao exercício anterior 
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins de comparabilidade com as 
demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2020, foram por nós auditadas, com parecer datado de 31 de março 
de 2020 com ressalvas em relação a não realização do teste de impairment para identificar o valor recuperável dos bens do ativo 
imobilizado,  e parágrafos de outros assuntos em relação a elaboração das demonstrações contábeis, apresentação da demonstração 
do valor adicionado, aplicações em gratuidades e auditoria do exercício anterior. 
 
Principais assuntos de auditoria 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis consolidadas como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Base para opinião adversa”, determinamos que os assuntos 
descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. 
 

 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 

fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Entidade. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se 
manter em continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 
 

Campina Grande do Sul/PR, 31 de março de 2021. 
 

MEGA AUDITORES ASSOCIADOS EIRELI 
CRC-PR 005722/O-1 S SP 

 
JACÓB JOSÉ MÁSCHIO JUNIOR 

CONTADOR  CRC-PR 033208/O-0 S SP 
CNAI CFC 652 – IBRACON 4095 

 
 

  

 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO 
JOÃO VIANNEY 

CNPJ: 46.104.071/0001-35 - I.M.: 152121-7   
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 

 
I. CONTEXTO OPERACIONAL:  
 
 

NOTA 01  
 

A Associação de Assistência Social São João Vianney, é pessoa jurídica de direito 
privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 46.104.071/0001-35, sediada 
à Rua Macaraí, 305 - Bairro Cura D'ars, Campinas/SP e surgiu em 1957 por iniciativa do Cônego 
Bruno Nardini, na época Reitor do Seminário (atual igreja Cura D’ars), a partir de sua percepção a 
respeito da falta de recursos do bairro.  
 

A Entidade atua na área da Assistência Social e tem por objetivo realizar ações 
socioassistenciais 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 às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco 
social e pessoal. Para consecução dos seus objetivos são realizadas: ações instrutivas e educacionais 
a crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 18 anos; ações de combate à desnutrição orientando 
e distribuindo alimentos a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos; ações para educar, orientar e 
acompanhar grupos de adolescentes, mulheres, gestantes e idosos; desenvolvimento de atividades 
sócio educativas por meio do estímulo a leitura, esportes, arte e cultura contribuindo para a formação 
cidadã e protagonísmo dos beneficiados e apoio ações de geração de renda, empreendedorismo e 
formação para o trabalho como forma de contribuir para a inclusão das famílias. 

 
NOTA 02  
 

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em 
unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e 
alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a 
resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter 
social, sem fins lucrativos.  

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 
12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração 
das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. 

 
 

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
 

NOTA 03 
  

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao 
regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de 
realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram 
classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, 
foram classificados no Longo Prazo.  

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

NOTA 04  
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais 

devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.  
 
A entidade mantém controle analítico do saldo de R$ 373.128,58, que representa o custo 

histórico dos grupos do Ativo Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 
2020. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:  

 
  

IMOBILIZADO 

DESCRIÇÃO 2020 2019 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 49.001,63  
  

49.001,63  

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
  

25.421,34 
  

25.421,34  

EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES 229.389,60  
  

229.389,60  

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 16.774,53  
  

12.795,52  
BENFEITORIAS PROPR. DE 
TERCEIROS 128.237,94  

  
128.237,94  

EQUIPAMENTOS MUSICAIS 1.949,69  
  

1.949,69  
TOTAL 450.774,73       446.795,72  
   

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (77.646,15)  
         
(56.203,92) 

   
VALOR LÍQUIDO 373.128,58       390.591,80  

 
 
 
 

 
NOTA 05  
 

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos 
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de 
competência. 

  
NOTA 06  
 

Até 31 de dezembro de 2020 a entidade contou com as receitas conforme seguem: 
  
6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R$ 17.904,00 valores recebidos através de doações 

espontâneas de empresas de Campinas e região.  
 
6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R$ 17.017,05 valores representados por doações 

espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados 
com a causa da instituição.  
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6.3 - Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do 
município de Campinas, o valor de R$ 3.698,18 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas 
de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).  

 
6.4 - Doações em Espécie R$ 187.312,26 refere-se a doações espontâneas de suprimentos 

de alimentação efetuados pela comunidade local e de cestas básicas destinada aos funcionários 
realizada pela empresa Sescamp.  

 
6.5 - Bazares – R$ 20.181,89 – Esta Receita é proveniente das vendas realizadas pela 

Entidade em espaço próprio, por meio de doações recebidas de mercadorias de diversos tipos, com a 
finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.  

 
6.6 – Promoções e Eventos – R$ 5.185,98 – Trata-se de eventos promovidos pela Entidade, 

tais como Bacalhoada e de Comemoração aos 61 anos de Fundação da Entidade, com finalidade de 
levantar fundos para a manutenção de suas atividades junto à comunidade.  

 
6.7 – Receitas com Voluntários - R$ 3.567,48 refere-se ao reconhecimento da receita do 

serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.  
 
6.8 – Receitas Patrimoniais – R$ 18.605,45 refere-se a recebimento de aluguéis 
 
6.9 - Nota Fiscal Paulista - R$ 6.054,70, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal 

Paulista.  
 
6.10 - Recuperação de Despesas - R$ 7.140,54, este valor refere-se às despesas incorridas 

no ano anterior contabilizadas em duplicidade.  
 
 
 
 
 
 

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA 
ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO  
 

A Entidade atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: 
  
a) Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – Centros de Convivência 

Inclusivos e Intergeracionais;  

b) Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para Crianças e Adolescentes 
de 06 a 14 anos – Casa Carmem Marcondes Pinheiro;  
 

A Entidade celebrou o Termo de Colaboração n.º 69/17, através do Processo Administrativo 
n.º 2016/10/36731 válido até 31/03/2018, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que 
foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 25/2016, vinculando-se 
integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial, integrando o 
Sistema único de Assistência Social do Município com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada 
pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela 
Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/119, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal 
nº 16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioeducativas de 
Atendimento Socioeducativo (Sinase), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.  

 
A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com as 

diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar. 
  
a) Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – Centros de Convivência 

Inclusivos e Intergeracionais;  
 

Para a execução deste Serviço a Entidade recebeu Recursos de Entidades sem Fins 
Lucrativos no valor de R$ 41.256,17 e Recursos Próprios no valor de R$ 139.346,30, perfazendo o 
total de R$ 180.602,47. 
 

DEMONSTRATIVO DA GRATUIDADE - SCFV Recursos Próprios e de 
Centro de Convivência Incl. Intergeracionais Entidades Sem 

 Fins Lucrativos 
Remunerações e Enc. Sociais 61.158,26 
Materiais e Suprimentos 118.310,53 
Manutenção e Reparos 2.853,67 
Serviços de Apoio Administrativo 13.306,23 
Despesas de Apoio Administrativo 10.784,75 
Impostos e Taxas 1.412,98 
Despesas Financeiras 1.160,52 
Total das Despesas 208.986,94 
Superávit / Déficit -28.384,77 

 
Foram realizados 90 atendimentos gratuitos pela Entidade com custo per capta no valor de R$ 

2.322,08 por ano, que foram custeados com Recursos Próprios da Entidade e com recursos de 
Entidades sem Fins Lucrativos. 

  
 
 
  

b) Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para Crianças e Adolescentes 
de 06 a 14 anos – Casa Carmem Marcondes Pinheiro:  
 

Para a execução deste Serviço a Entidade utilizou Recursos de Entidades sem Fins 
Lucrativos no valor de R$ 76.505,72 e Recursos Próprios no valor de R$ 148.194,91 perfazendo o 
total de R$ 224.700,63. 

 
 
                              

DEMONSTRATIVO DA GRATUIDADE - SCFV Recursos Próprios e de 
Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos Entidades Sem 

 Fins Lucrativos 
Remunerações e Enc. Sociais 90.635,31 
Materiais e Suprimentos 91.944,23 
Manutenção e Reparos 424,44 
Serviços de Apoio Administrativo 18.316,25 
Despesas de Apoio Administrativo 16.253,41 
Impostos e Taxas 4.351,31 
Despesas Financeiras 2.714,48 
Total das Despesas 224.639,43 
Superávit / Déficit 61,20 

 
 
Foram realizados 90 atendimentos gratuitos pela Entidade com custo per capta no valor de R$ 

2.495,99 por ano, que foram custeados com Recursos Próprios da Entidade e com Recursos de 
Entidades sem Fins Lucrativos.  

 
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 02/2016 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 INSS + 
RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2020 o valor de R$ 91.947,61 integralmente aplicados na 
área de Assistência Social.                                                           
 
  
 
 
MEIRES MARIA COELHO PIACENTE         MARILENE FLORIANO DA SILVA  

  PRESIDENTE               TC CRC 1SP 192016/O-9 

 


