CASA DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE DE VALINHOS - GRUPO GENTE NOVO RUMO - CCAVA
Rua Campos Salles, nº 2188 - Jardim América II - Valinhos/SP
CNPJ: 54.698.303/0001-59

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016
I - CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01 - A Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos é uma associação civil, de direito privado, sem
fins lucrativos, de assistência integral à criança e ao adolescente carente, na forma estabelecida no artigo
2º, parágrafo único, da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem distinção alguma de cor,
raça, condição social, credo político ou religioso, visando a integração familiar e social dos assistidos.
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02 - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Resolução
CFC nº 1409/12, que aprovou a interpretação ITG 2002, norma específica para as entidades sem fins lucrativos.
III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03 - Os custos, as despesas e as receitas foram apropriados em obediência ao regime de competência
do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Permanente.
NOTA 04 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores conhecidos e calculáveis em Real.
NOTA 05 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência. Estes recursos destinam-se à aplicação integral nos objetivos estatutários da instituição.
NOTA 06 - As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles avisos bancários, recibos e outros, e estão devidamente demonstradas na DRE e nos controles internos. Os
recursos mantenedores foram captados através de subvenções e auxílios públicos, doações espontâneas,
contribuições associativas, campanhas, patrocínios e eventos de promoções sociais, devidamente segregadas em contas específicas e utilizadas integralmente nos objetivos estatutários, a saber:
Subvenção Pública Municipal - Nesta conta estão registrados os repasses de recursos efetuados pela Prefeitura Municipal de Valinhos/SP, autorizados pelos processos administrativos nºs: 20193 e 20194/2015.
Auxílio Público Estadual - Nesta linha está contabilizado o repasse ref. a emenda parlamentar nº 2748/13,
para aquisição de equipamentos diversos para as oficinas do projeto cultural "Janela Aberta".
Auxílio Público Federal - Recursos repassados pelo governo federal através da Prefeitura Municipal de Valinhos, para utilização no programa "Família Acolhedora", conforme Termo de Aceite nº 2014.
Promoções Sociais - Nesta conta estão lançadas as arrecadações proporcionadas pela realização de eventos e campanhas, tais como jantares, festas beneficentes, bazar próprio semanal, feijoada, vendas de panetones natalinos, colombas de páscoa, quadros artísticos e artesanatos, e liberação de créditos de cupons
fiscais doados à entidade pela comunidade, no programa estadual de incentivo "NF Paulista".
Donativos - Nesta conta estão lançadas as doações espontâneas, eventuais e incondicionais da comunidade em geral, tanto de pessoas físicas como jurídicas, inclusive as doações designadas pelo poder judiciário
como penalizações em processos, a critério do juizo.
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Contribuições Associativas - Nesta rubrica são lançadas as contribuições realizadas regularmente pelos
sócios contribuintes da entidade. Todos recursos captados são aplicados integralmente nas atividades fins.
Auxilio Público Municipal FMDCA - Nesta conta são registrados os repasses efetuados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual é administrado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, atendendo a projetos específicos apresentados pela instituição, em
linha com os objetivos definidos em seu estatuto, e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rendimentos de Aplicações Financeiras - São registrados nesta conta os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, fundos de curto prazo, lastreados em papéis do governo federal, os quais são totalmente
destinados às atividades fins previstas em estatuto, e quando for o caso, devidamente atreladas aos planos
de trabalho compromissados com os órgãos públicos que efetivaram os repasses.
Descontos Obtidos - Nesta conta são registrados os descontos concedidos no ato do pagamento dos títulos
devidamente suportados por documentação hábil.
Doações de Materiais para Reformas - Nesta rubrica constam as doações efetuadas em materiais, sejam para
manutenção ou reformas nas instalações.
Ganhos com Conta do Passivo - Reapropriação de provisão para pagamento não reclamado pelo credor.
Recuperação de Despesas - Reembolso das despesas de responsabilidade total ou parcial de terceiros.
Doações de Bens de Ativo - Nesta rubrica são registradas as doações de itens que pelo seu valor e durabilidade devem compor o patrimônio, de acordo com as normas contábeis.
Doações de Bens de Pequeno Valor - Nesta linha registram-se as doações de bens duráveis cujos valores não
atingem o mínimo para reconhecimento como ativo, de acordo com as normas contábeis.
Vendas de Bens de Ativo - Nesta conta são registradas as vendas dos bens integrantes do ativo da instituição,
devidamente autorizadas em assembléia extraordinária, conforme determina o estatuto social.
Vendas de Sucata e/ou Material Imprestável - Nesta conta são registradas as receitas obtidas com as vendas ocasionais de bens patrimoniais, quando estes demonstram obsolescência e imprestabilidade aos
objetivos para os quais se destinavam.
NOTA 07 - As receitas auferidas são identificadas através de controles internos, os quais permitem a segregação em grupos distintos para posterior prestação de contas aos órgãos públicos autores dos repasses.
Basicamente são divididas em dois grupos, a saber:
Receitas Condicionais oriundas de Convênios com Órgãos Públicos
Receitas Incondicionais auferidas pelas demais formas de captação

2016

2015

1.005.775,16

1.122.322,49

848.748,15

627.114,75

Obs: Ambas são aplicadas em ações em total consonância aos objetivos sociais estatutários da entidade.
NOTA 08 - Os ativos imobilizados são apresentados pelo custo de aquisição, e a entidade possui cadastro
individualizado dos bens, possibilitando o registro das respectivas depreciações.
NOTA 09 - Os recursos arrecadados foram integralmente aplicados em conformidade com as disposições
estatutárias, demonstrados pelas contas de despesa e investimentos, dispensando a segregação em contas
específicas para demonstrar as gratuidades oferecidas ao público alvo.
NOTA 10 - No exercício de 2016 foram realizadas reformas nas instalações dos programas Janela Aberta e
Família Acolhedora, e concluídas as reformas iniciadas no exercício anterior no programa Acolhimento.
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NOTA 11 - Os seguintes programas sociais de atendimento beneficente foram mantidos em 2016, e os valores encontram-se demonstrados nos Custos Operacionais, respaldados por documentação hábil e legal:
2016
a) Programa Acolhimento institucional

2015

1.133.824,62

1.216.428,05

b) Programa cultural "Janela Aberta"

258.636,16

208.553,70

c) Programa "Família Acolhedora"

222.058,14

119.332,45

NOTA 12 - A instituição possui a Certificação de Entidade de Beneficência e Assistência Social - "CEBAS",
expedida pelo CNAS, e atende as exigências da seguridade social para usufruir de isenção da cota patronal
das contribuições, cujos valores envolvidos atingiram as seguintes somas nos respectivos exercícios:
2016
Base de Contribuição ao INSS - Salários
Base de Contribuição ao INSS - Autônomos
Isenção Usufruida da Cota Patronal - Salários
Isenção Usufruida da Cota Patronal - Autônomos

895.281,52

850,00

3.556,80

267.076,42

237.249,60

170,00

711,36

Valinhos, 31 de Dezembro de 2016

SANDRA MARIA MESSIAS BARON - CT CRC: 1SP173.350/0-4

ANÉLIO ZANUCHI - PRESIDENTE - CPF: 262.319.488-20

JOSÉ NARCISO STURARO - DIRETOR TESOUREIRO - CPF: 651.846.458-53
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2015

1.007.835,56

