
NOTAS  EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAC6ES CONTABEIS EM 31/12/2020

I.               CONTEXTO  OPERACIONAL:

NOTA 01

A  Associaeao   de   Assist6ncia   Social   Sao  Joao  Vianney,   6   pessoa  juridica   de   direito
privado,  de fins  nao econ6micos e sem fins  lucrativos,  inscrita  no CNPJ  46.104.071/0001-35,  sediada
a  Rua  Macaral,   305  -Bairro  Cura   D.ars,   Campinas/SP  e  surgiu  em   1957  por  iniciativa  do  C6nego
Bruno  Nardini,   na  epoca  Reitor  do  Seminario  (atual  igreja  Cura  D'ars),  a  parfir  de  sua  percepgao  a
respeito da falta de recursos do bairro.

A    Entidade    atua    na    area    da    Assistencia    Social    e    tern    por   objetivo    realizar    ag6es
socioassistenciais   de   atendimento   de   forma    continuada,    permanente   e   planejada,    atraves   da
prestaeao  de  servigos,  execugao  de  programas  ou  projetos  e  concessao  de  benefi'cios  de  protegao
social  basica  ou  especial,  dirigidos  as  fami'lias  e  indivlduos  em  situae6es  de  vulnerabilidade  ou  risco
social e pessoal.  Para consecugao dos seus objetivos sao realizadas:  ag6es instrutivas e educacionais
a criangas e adolescentes na faixa etaria de 06 a  18 anos;  ag6es de combate a desnutrigao orientando
e  d`istribuindo  alimentos  a  criangas   na  faixa  etaria  de  0  a   5  anos;   ag6es   para  educar,   orientar  e
acompanhar  grupos  de  adolescentes,  mulheres,  gestantes  e  idosos;  desenvolvimento  de  atividades
s6cio  educativas  por meio  do  estlmulo  a  leitura,  esportes,  arte  e  cultura  contribuindo  para  a  formagao
cidada  e  protagonismo  dos  beneficiados  e  apoio  ag6es  de  geragao  de  renda,  empreendedorismo  e
formagao para o trabalho como forma de contribuir para  a  inclusao das familias.

NOTA 02

As demonstrag6es contabeis e financeiras foram  elaboradas em  moeda corrente  nacional,  em
unidade  de  reais,  em  consonancia  as  praticas  contabeis  em  conformidade  com  a  Lei  n.°  11.638/07,  e
alterag6es posteriores,  bern como em conformidade com as normas contabeis vigentes,  em especial a
resolugao  CFC  n°  1409/12,  que  aprovou  a  lTG  2002,   norma  especifica  para  instituig6es  de  carater
social,  sem  fins  lucrativos.

Em   atendimento   a   Lei   12.101/2009   em   seu   art.   33,   com   posteriores   alterag6es   na   Lei
12.868/2013  a  escrituragao  contabil  foi  segregada  por area  de  atuaeao  para  efeito  de  demonstragao
das receitas,  custos e despesas por servigos,  programas e projetos por ela desempenhados.

11.              RESUMO  DAS  PRATICAS  CONTABEIS

NOTA 03

0s  custos,   as  despesas  e  as  receitas  da  lnstituigao  foram  apropriados  em  obediencia  ao
regime  de  competencia  do  exercicio,   e  os  direitos  foram  classificados  em  ordem  decrescente  de
realizagao  e  exigibilidade  respectivamente,   sendo  aqueles  venciveis  ate  o  exerclcio  seguinte  foram
classificados  no  Circulante,  enquanto  que  os  que  irao  vencer  ap6s  o  termino  do  exercicio  seguinte,
foram  classificados  no  Longo  Prazo.

Os  repasses  financeiros  provenientes  de  subveng6es  governamentais,  convenios  e  parcerias
com  Entidades  sem  Fins  Lucrativos  que  estejam  sujeitos  a  prestagao  de  contas,  sao  contabilizados
em   contas   especificas   do   Passivo,   e   ap6s   as   prestag6es   de   contas   os   recursos   utilizados   sao
reconhecidos como receitas.
As  receitas geradas  pela  prestagao de contas dos  recursos  utilizados foram contabilizadas em  grupos
especificos de  Receitas e  Despesas,  segregado dos recursos pr6prios.



NOTA 04
0s  direitos  e  obrigag6es  da  entidade  estao  em  conformidade  com  seus  efetivos  valores  reais

devidamente atualizados ate a data de encerramento das demonstrag6es contabeis.

A  entidade  mantem  controle  analitico  do  saldo  de  R$  373.128,58,   que  representa  o  custo
hist6rico dos  grupos do Ativo  lmobilizado descontado  da  provisao de  depreciagao  realizada  no ano de
2020.  A composigao do ativo  imobilizado esta  representada  na  seguinte forma:

IM0BILIZADO

DESCRICAO 2020 2019

M6VEIS  E UTENsiLIOS 49.001,63 49.001,63

MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS 25.421,34 25.421,34

EDIFicIOS  E  INSTALAC6ES 229.389,60 229.389,60

COMI'UTADORES  E  PERIFERICOS 16.774,53 12.795,52

BENFEITORIAS  PROPR.  DE
128.237,94 ]28.237,94TERCEIROS

EQUIPAMENTOS  MUSICAIS I .949,69 1.949,69

TOTAL 450.774,73 446.795,72

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

VALOR LIQUIDO 373.128,58 390.591,80

NOTA 05

As   aplicag6es   financeiras   estao   demonstradas   pelo   valor   da   aplicagao,   acrescidas   dos
rendimentos   correspondentes,   apropriados   ate   a   data   do   o   Balango,   com   base   no   regime   de
competencja.

NOTA 06

Ate 31  de dezembro de 2020 a entidade contou com as receitas conforme seguem..

6.1  -Doac6es  de  Pessoas  Juridicas:  R$  17.904,00  valores  recebidos  atraves  de  doag6es
espontaneas de empresas de Campinas e regiao.

6.2   -Doag6es   de   Pessoas   Fisicas:   R$   17.017,05   valores   representados   por   doag6es
espontaneas  de  membros  e  ex-membros  da  diretoria  e  conselho  e  demais  voluntarios  sensibilizados
com  a causa  da  institui?ao.



6,3  -  Donativo  Sanasa  -  Sociedade  de  Abastecl'mento  de  Agua  e   Saneamento  S/A  do
municlpio  de Campinas,  o valor de  R$  3.698,18  refere-se  a  beneficio  usufruido  com  isengao  de tarifas
de agua  e esgoto  (Lei  Municipal  7577/93,  9212/97 e  11432/2002).

6.4 -Doae6es  em  Esp6cie  R$  187.312,26  refere-se  a  doag6es  espontaneas  de  suprimentos
de  alimentagao  efetuados  pela  comunidade  local  e  de  cestas  basjcas  destinada  aos  funcionarios
realizada  pela empresa Sescamp.

6.5  -Bazares  -R$  20.181,89  -Esta   Recejta  e  provenjente  das  vendas  realjzadas  pela
Entidade em  espago pr6prio,  por meio de doae6es  recebidas de mercadorias de diversos tipos,  com a
finalidade de  levantar fundos para  a  manutengao de suas atividades.

6.6 -Promoe6es e Eventos -R$ 5.185,98 -Trata-se de eventos promovidos pela  Entidade,
tais  como  Bacalhoada  e  de  Comemoraeao  aos 61  anos  de  Fundagao  da  Entidade,  com  finalidade  de
levantar fundos para a manutengao de suas atividades junto a comunidade.

6.7  -  Receitas  com  Voluntarios  -  R$  3.567,48  refere-se  ao  reconhecimento  da  receita  do
servigo de voluntariado  no  ano de acordo com  Resolugao CFC  1409/2012.

6.8 -Receitas Patrimoniais -R$  18.605,45  refere-se a recebjmento de alugueis

6.9  -Nota  Fiscal  Paulista  -R$  6.054,70,  valor referente  ao  cr6dito  do  Programa  Nota  Fiscal
Paulista.

6.10  -Recuperagao de  Despesas  -R$  7.140,54,  este valor refere-se as despesas  incorridas
no ano anterior contabilizadas em  duplicidade.

lv   -   DEMONSTRACAO   DOS   SERVICOS,   PROGRAMAS   E   PROJETOS   EXECUTADOS   PELA
ENTIDADE  E  DEMONSTRACAO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR AREA DE ATUACAO

A Entidade atuou  na area de Assistencia Social,  na execugao dos seguintes  programas:

a)  Servieo  de  Convivencia  e  Fortalecimentos  de  Vinculos  -  Centros  de  Convivencia
lnclusivos e lntergeracionais;

b) Servieo de Convivencia e  Fortalecimentos de Vinculos  para Criangas e Adolescentes
de 06 a 14 anos -Casa Carmem  Marcondes Pinheiro;

A  Entidade  celebrou  o  Termo  de  Colaboraeao  n.0  69/17,  atraves  do  Processo  Administrativo
n.°  2016/10/36731   valido  ate  31/03/2018,  com  objeto  as  ag6es  previstas  no  Plano  de  Trabalho,  que
foram  devidamente  analisados  e  contemplados  no  Edital  de  Chamamento  n°  25/2016,  vinculando-se
integralmente  aos  termos  dispostos,   no  ambito  da  Rede  de  Protegao  Social  Especial,   integrando  o
Sistema  unico  de  Assistencia  Social  do  Municipio  com  fulcro  na  Lei  Federal  n°  13.019/2014,  alterada

pela  Lei  Federal  n°  13.204/2015  e  da  Lei  Organica  da  Assistencia  Social  n°  8.742/1993  alterada  pela
Lei  n°  12.435/2011,  na  Lei  Federal  n°  12.594/2012,  da  Lei  Municipal  n°  8.724/119,  da  Lei  de  Diretrizes
Orgamentarias  n°  15.242/2016,  da  Lei  Municipal  Orgamentaria  n°  15.631/2016,  do  Decreto  Municipal
n°   16.215/2008   e   em   consonancia   com   a   Tipificagao   Nacional   dos   Servigos   Socioeducativas   de
Atendimento Socioeducativo (Sinase),  bern como as demais normas juridicas pertinentes.

A  entidade  desenvolveu   as   atividades   relativas   as  areas  de   atuagao,   de  acordo  com   as
diretrizes da  Secretaria  Municipal  de Assistencia  Social  e  Seguranga Alimentar.



a)  Servigo  de  Convivencia  e  Fortalecimentos  de  Vinculos  -  Centros  de  Conviv6ncia
lnclusivos e lntergeracionais;

Para   a   execugao   deste   Servigo   a   Entidade   recebeu   Recursos   de   Entidades   sem   Fins
Lucratjvos  no  valor de  R$  41.256,17  e  Recursos  Pr6prjos  no  valor  de  R$  139.346,30,  perfazendo  o
total de  R$  180.602,47.

DEMONSTRATIVO DA GRATulDADE -SCFV R®cur3os Pr6prios e de
Centro do Convlvchcia lncl. Interg®racionais Entidad®s Sem

Flns Lilcrativos
Remunera?6es e  Enc.  Sociais 61.158.26

Materials e  Supr'imentos 118  310,53

Manutengao e  Reparos 2.853,67

Servlgos de Apoio Administrativo 13  306,23

Despesas  de Apoio Administrativo 10.784,75

lmpostos e Taxas 1.412,98

Despesas  Financeiras 1.160, 52

Total da8 Despesas 208.986,94

Superdvit / D6ficit •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   Pr6prios  da   Entidade  e  com   recursos  de
Entidades sem  Fins  Lucratjvos.

b) Servico de Conviv6ncia e  Fortalecimentos de Vinculos  para Criangas e Adolescentes
de 06 a 14 anos -Casa Carmem Marcondes Pinheiro:

Para   a   execugao   deste   Servigo   a    Entidade   utilizou    Recursos   de   Entidades   sem    Fins
Lucrativos  no  valor  de  R$  76.505,72  e  Recursos  Pr6prjos  no  valor  de  R$  148.194,91   perfazendo  o
total de  R$ 224.700,63.

DEMONSTRATIVO DA GRATUIDADE  -SCFV R®cur8os Pr6pries e d®
Crjancas e Adol®sconto8 de 06 a 14 anoe Entidados S®m

FlnS LucrativoS
Remunerag6es e  Enc   Socials 90  635,31

Materjais e Suprlmentos 91  944,23

Manuten?ao e  Reparos 424,44

Servigos  de  Apoio  Administrativo 18.316,25

Despesas  de Apoio Administrativo 16  253,41

lmpostos e Taxas 4.351.31

Despesas  Financeiras 2 714,48

Total das DesDesas 224.639,43

Supefavit / D6ficit 61,20

Foram realizados 90 atendimentos gratuitos pela  Entidade com Gusto per capta  no valor de  R$
2.495,99  por  ano,   que  foram  custeados  com   Recursos   Pr6prios  da   Entidade  e  com  Recursos  de
Entidades  sem  Fins  Lucrativos.


