
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019 

 
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$ 380.054,14, que representa o custo 

histórico dos grupos do Ativo Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 
2019. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:  

 
  

IMOBILIZADO 

DESCRIÇÃO 2019 2018 

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 (70.720,59)        
         
(56.203,92) 

   

VALOR LÍQUIDO 380.054,14       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 2019 a entidade contou com as receitas conforme seguem: 
  
6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R$ 18.437,00 valores recebidos através de doações 

espontâneas de empresas de Campinas e região.  
 
6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R$ 9.030,00 valores representados por doações 

espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados 
com a causa da instituição.  

 



6.3 - Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do 
município de Campinas, o valor de R$ 3.748,93 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$ 61.183,35 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$ 38.025,26 – 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$ 18.841,00 – Trata-se de eventos promovidos pela 

Entidade, tais como Bacalhoada e de Comemoração aos 60 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$ 12.570,76 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$ 30.334,44 refere-se a recebimento de aluguéis 
 
6.9 - Nota Fiscal Paulista - R$ 3.538,42, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal 

Paulista.  
 
6.10 - Recuperação de Despesas - R$ 13.894,92, 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$ 43.705,21 e Recursos Próprios no valor de R$ 101.066,11, perfazendo o 
custo total de R$ 144.771,32. 
 

DEMONSTRATIVO DA GRATUIDADE - SCFV Recursos Próprios e de 

Centro de Convivência Incl. Intergeracionais Entidades Sem 

 Fins Lucrativos 

Remunerações e Enc. Sociais 45.694,14 

Materiais e Suprimentos 28.005,07 

Manutenção e Reparos 2.895,97 

Serviços de Apoio Administrativo 24.957,79 

Despesas de Apoio Administrativo 24.057,45 

Impostos e Taxas 2.087,55 

Despesas Financeiras 1.266,38 

Total das Despesas 128.964,35 

Superávit / Déficit 15.806,97 

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

1.432,94 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$ 68.945,10 e Recursos Próprios no valor de R$ 187.694,20 perfazendo o 
total de R$ 256.639,30. 

 
 
                              

DEMONSTRATIVO DA GRATUIDADE - SCFV Recursos Próprios e de 

Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos Entidades Sem 

 Fins Lucrativos 

Remunerações e Enc. Sociais 84.679,74 

Materiais e Suprimentos 51.916,11 

Manutenção e Reparos 5.378,23 

Serviços de Apoio Administrativo 46.950,19 

Despesas de Apoio Administrativo 35.070,56 

Impostos e Taxas 3.876,89 

Despesas Financeiras 2.370,52 

Total das Despesas 230.242,24 

Superávit / Déficit 26.397,06 

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

2.558,25 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 2019 o valor de R$ 95.935,29 integralmente aplicados na 
área de Assistência Social.                                                           
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