
NOTA5 EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAçÕEs EONTABEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOTA 01 - OB.,ETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXÍO OPERÁ'IONAL

A AçÃo FoRTE é uma Associaçã; civil de direito privado, de natureza filêntrópica e sem fins

econômicos, fundada em 9 de junho de 2003, com duração poÍ tempo indeterminado. A entidade é

reconhecida como de Utilidade Pública, certificada pelo Conselho Municipal da Assistência Social

(CMAS) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Tem por finalidade

desenvolver programas e projetos que coniribuam para a inclusão no mercado de trabalho, através dê

formaçâo técnico-profissional metódica; desenvolver ações de assistência à adolescência e programas e

projetos voltados à educação profissional do adolescente seguindo a legislação em vigor; desenvolver
projetos de orientação e apoio sócio-famlliar; incentivar e implantar o voluntariado de acordo com as

legislações pertinentes; promover o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos

através de projetos e programas que visem o desenvolvimento humano e social; e realizar parcerias com

ss te,le e 3e setores para viabilizar programas e p!'ojetos sociais, de sêúde, esportes, cultura, lazer,

geração de renda e emprego e educação, votados prioritariarnente à população em situação de exclusão

e risco social.

NOTA 02 - APRESENTAçÃO DAS DÊMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de accrdo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,

tomando por base a interpretação técnica gei'al para entidades sem fins de lucros - ITG 2002. aprovâda

pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC nc 1409/, de 21de setembro de 2012.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os principais procedimentos contábeis mais relevântes adotados na elaboração e apresentação das

Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

A) Receitâs e Despesas

As receitas com doações foram reconhecidas em conformidâde ao regime de competência, pois a

entidade recebe, principalmente, a contribuição espontânea de pessoas juríciicas e físicas, sendo

registrada no momenio da contribuição quando é identificada a pessoa doadora.

A entidade recebeu subvenções, que foí registracia em conia separada para contÍole e fiscalização do

ente municipal.

Os serviços oferecidos pela entidade são grâtuitos, nâo hâvendo qualquer tipo Ce cobrânça financeira

aos seus públicos assistidos.

A AçÃo FoRTE recebeu recursos de Poder Público no ano de 2019 o valor de RS 378.937,98 (trezentos e

setenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e oitc centavos) e que forarn registrados

nas contas contábeis abaixo especificadas:

Subvencões/Convênio Municipal

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Campinas/SP no

exercício de 2019 foi apurado o montante de RS 378.937,98 (trezentos e setenta e oito mil, novêcentos

e trinta e sete reais e noventa e oito cêntavcs)

As receitas são apuradas através dos con"píovantes de recebimentos entre eles, Avisos Bancários,

Recibos e outros. No exercício de 2019, a AçÃO FORTE, obteve o rnôntante de R5 255.394,79 (duzentos



e cinquênta e seis mil, trezentos e noventa e quãtro reais e setenta e nove centavos) e estão registradas

em contas individuálizadas por tipo de receita, assim especificadas:

Doacões de Pessoas Físicas e Jurídicas

Nestas contas estão registradas as doaçôes, regulares e não regulares, de pessoas físicas e jurídicas,

conforme recibos e comprovantes bancários. No exercício de 2019 foi apurado o montante de RS 200,00
(duzentos reais) de Pessoas Físicas e RS 201.27f34 (duzentos e um mil, duzentos e setenta e um reais e
trinta e quatro centavos) de Pessoas Jurídicas.

Doacões de Honorários Contábeis

Nesta conta estâo registrados os valores referêntes a Honorários Contábeis que foram prestados para a
entidade. No exercício de 2019 foi apurado o montante de RS 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta
e seis reaís), em doaçõês de honorários contábeis.

Receitas com PromoÇões e Eventos

Nesta conta estão registradas as receitas obtidas através de eventos, não habituais, tais como jantares,

participações em festas promovidas pela comunidade local e outros. No exercício de 2019 foi apurado o
montante de RS 20.667,93 (vinte mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).

Receitâs Financeiras e Descontos Obtidos

Nesta conta estão registrados os rendimentos dãs aplicações financeiras, juros sobre convênios e

descontos obtidos. No exercício de 2019 foi apurado o montante de RS 2.722,90 (dois mil, setecentos e

vinte e dois reais e noventa centavos).

Crédito de Nota Fiscal Paulista

Nesta conta estão registrados os valore do crédito de nota fiscal paulista. No exercício de 2019 foi
apurado um montante de RS 19.556,62 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reaís e sessenta e

dois centavos).

As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência do Exercício.

A) Caixa e Equ:valente de caixa

São represêntados por dinheiro em caixa, conforme conferência realizada; saldos em conta corrente e

.. aplicaçôes financeiras, rêgistrados pelos valores expressos nos extratos bancários em 31 de dezembro' de 2019.

B) lmobílÍzado

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original,
deduzidas as respêctivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica,
conforme taxas divulgadas pela Receita Federal do Brasil - RFB, abaixo descriminado:

Saido em
?ALAconta contábíl Aquisíções/Depreciações

Saldo em



Móveis e Utensílios 3.87ü,70

EquipamentosdeTelecomunicações 8.742,59

Equipamentos de lnformática 0,00

{-}Deprec. Itrlóveis e Utensílios -2.581,95

(-)Deprec. Equip. de Telecom unicações - 8.7 42,59

(-)Dêprec. Equip.de lnformática 0,00

Saldo Líquido em ?L/,'2|2OL9 1.288,75

0,00

0,00

76.525,52

-387,00

0,00

-3.304,92

12.833,50

3.870,70

8.7 42,59

16.525,52

-2.968,9s

-8.742,s9

-3.304,92

L4.L22,35

C) Obrigações Trabalhistãs e Previdenciárias

Essa conta de Passivo está representada por Salários e Ordenãdos a Pagar, Provisões de Férias, e os

encargos correspondenies a lNSS, FGTS e IRRF a recolher.

. a) A AçÃO FORTE constituiu Provisôes para Férias e Encargos Sociais em 31 de dezembro de

2019 o valor de RS 27.605,04 (vinte e sete mil, seiscentos e cinco reais e quatro cêntavos).

D) Empréstimos e Financiamentos

O total desse empréstimo no valor de RS 24.438,23 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais

e vinte e três centavos), referê-se a valores contraídos junto aos Diretores Raimar Francisco Bremberger

e Edson Luis da Silva e o Conselheiro Fiscal Antonio Jose Rossi, para pagamento das contas e obrigações

necessárias às atividades da entidade. Não serão cobrados juros dos valores desses empréstimos,

ficando registrado pelo seu valor histórico.

E) Patrimônlo Líquido

Os recursos que compõem este grupo são acrescidos de superávits e déficits âpurados anualmente

desde a sua constituição.

NOTA 04 - FTUXO DE CAIXA OPERACIONAT

A Demonstração do Flt-rxo de Caixa foi elaborada enr conformidade com a Resolução do Conselho

Federal de Contabilidade CFC ne 1.296/10. A Entidade optou nã elaboração do Fluxo de Caixa pelo
'Método Completo.

NOTA 05 - tSENçÃO DE CONTRTBUTçÔES SOCtAtS

A AçÃO FORTE tem isenção de cantribuições sociais, pa:'a não recolher ao lnstituto Nacional do Seguro

Social (INSS) a contribuição de 20% (vinte por cento) dê cota patronal, 4,5% (quatro inteiros e cinquenta
centésimos por cento) de Terceiros e 1% (um por cento) do RAT - Risco Ambiental do Trabalho sobre a

folha de pagamento, uma vez que a entidade tem o Certiíicado de Entidade Beneficente de Assistência

Social-CEBAS.



O valor da isenção usufruída relativa à cota Paironal INSS + RAT + Terceiros perfízeram no ano de 2019 o

valor de RS 85.104,55 (oitenta e ciÍlco mil, centro e quairo reais e cinquenta e cinco centavos) e está

assim demonstrada:

Salário de Funcionários

R5 333.743,36

Empresa

Rs 66.748,67

AutÔnomos

RS -O-

26.994,82 Rs

23.655,36 R$

21,.78A,A7 Rs

15.971,90 R$

26.093,80 Rs

27.614,98 R5

27 .951.,75 R5

26.884,1.? R$

26.444,40 Rs

26.49r,47 Rs

27.447.71 R$

27.989,79 Rs

24.421,,76 R$

Total

Rs 333.743,36

Mês

Janeiro/2019

Fevereiro/2019
Março/2019

Abril/2Or9

Maio/2019
Junho/2019

lulho/2A79

Agosto/2019

Setembro/2019

Outubro/2019

Novembro/2019

Dezembro/2019

13s Salárlo/2019

Salário de Funcionários

Rs 333.743,36

Pl5 sobrê a Folha de Pagamento

R$ 3.337,36

Terceiros Pis S/ Totel de lsenção

Rs 15.018,4s R5 8s.104,55

VR ISENçÃO

tNss+TERC+RAT=25,5%

RAT

Rs 3.337,43

Base Total

RS

RS

R$

F.5

n)
Rs

Rs

RS

Rs

R9

RS

R$

6.883,68

6.032,r2

5.5 55,96

5.092,83

6.653,92

7 .041,8?

7 .127 ,54
6.855,4s

6.7 43,32

6.755,12

6.997,64

7 .737 ,40
6.227,55

NOTA 06 - |SENçÂO DE CONTR|BUIçõES DO PROGRAMA DE |NTEGRAçÃO SOCTAL-P|S SOBRE A FOTHA

DE PAGAMENTO

A AçÃO FORTE tem isenção de contribuições de Programa de lntegração Social-PlS sobre a Folha de

Pâgamento, para não recolher a Secreiar!ã da Receita Federal do Brasil, â contribuição de 1% (um por

cento) sobre a folha de pagamento, uma vez que a entidade tem o Certificado de Entidade Beneficente

de Assistência Socia l-CEBAS.

O valor da isenção usufruída relativa à contribuição do Prog!'âma de lntegrâção Sociai-Pls sobre a Folha

de Pagamento, perfizeram no ano de 2019 o valor de R$ 3.337,36 (três mi!, trezentos e trinta e sete

reais e trinta e seis centavos) ê está assirn dêmonstradâ:

Total

R5 333.743,36

Total de lsenção

R$ 3,337,36

Vaior da lsençãoMês gase Totai



Jâneiro/2019

Fevereiro/2019

Março/2019
Abtil/2OL9

Maio/2A\9

)unho/2O19

Julho/2019

Agosto/2019

Setembro/2019

outubro/2019
Novembío/2019

Dezembro/2019
13e Salário/2019

26.994,A2 Rs

23.655,36 R$

2L.188,07 R5

19.971,90 Rs

26.093,80 R5

27.614,98 Rs

27.951,15 R5

26.884,12 R5

26.444,40 R5

26.49r,47 R5

27.443,,74 Rs

27 .989,79 Rs

24.421,76 R$

R5

RS

Rs

RS

RS

R$

Rs

R§

RS

RS

Rs

R5

R5

269,94

236,55

2t7 ,88
199,71

260,93

276,r4
279,57

268,84

264,44

264,97

27 4,41-

279,89

244,21

NOTA 07 - TOTAT DE FUNCIONÁRIOS E sAúRIOS

No início de jâneiro/2019 ê quantidade de funcionários era de 11 (onze) e em 31 de dezembro de 2019
foi de 09 (nove), sendo o maior salário de RS 6.276,64 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais e
sessenta e quâtro centavos) e o menor salário de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) no mês

de dezembro/2019.

Valinhos,3l de dezembro de 2019.

êz Tannha use r J unior

CPF ne 749.917 .078-54
contador - cRc 15P 189659/0-7
CPF ne 251.946,05E-03


