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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES  

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
  

À 
Diretoria do 
Instituto Rede Jubileu Sul Brasil 
São Paulo - SP 

 
 

Opinião  
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Rede Jubileu Sul Brasil 
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 
as respectivas demonstrações de superávits/déficits, das mutações do patrimônio 
social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo 
das principais políticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do Instituto Rede Jubileu Sul Brasil, em 31 de dezembro de 2019, 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.  
 
Base para opinião  
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 

contábeis 
 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas 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 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. 
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 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 de uma 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 nas 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 uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias 
que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. 
 
Se concluirmos que existe incerteza significativa 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 governança 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. 

 
 
São Paulo, 03 de agosto de 2020 

 

 

 

  

 
 CRC 2SP018312/O-9 

 

 

 

       
Fernando Luis de Barros 
Sócio-Diretor 
CRC 1SP292087/0-3 

 



 

ATIVO Nota 2019 2018 PASSIVO Nota 2019 2018

CIRCULANTE CIRCULANTE

   

   Caixa e equivalentes de caixa 5 250.811 3.200.476 Fornecedores 180 180

   Projetos a receber 6 137 -                    Vencimentos e encargos sociais 10 31.996 -                     

   Adiantamentos 1.170 -                    Tributos e contribuições a recolher 11 1.546 98

   Impostos a recuperar 7 1.134 1.134 Projetos 12 161.821 2.991.483

   Despesas antecipadas 8.744 -                    

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 261.996 3.201.610 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 195.543 2.991.761

NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO SOCIAL

   Investimentos 8 4.902 -            Patrimônio social 209.849 145.812

   Imobilizado 9 10.426 -            Superávit/déficit do exercício (133.642)      64.037

Ajustes de exercícios anteriores 5.574 -                     

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 15.328 -            

81.781 209.849         

TOTAL DO ATIVO 277.324 3.201.610 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 277.324 3.201.610

INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL

  (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
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Nota 2019 2018

Receitas

   União Europeia 17 3.049.884 21.588

   CAFOD 17 61.405 110.873

   Ministério DH -                         200.000

   DKA Mulheres -                         39.043

   Gritos dos Excluídos -                         37.105

   Irmãs Santa Cruz -                         30.421

   Donativos PF 14.787 -                      

   Donativos PJ 11.184 -                      

   Próprias -                         17.587

3.137.260 456.617

Despesas operacionais - CAFOD (61.405)              (109.359)         

Despesas operacionais - MDH (118.931)             -                      

Despesas administrativas (64.348)              (212.206)         

Despesas operacionais - Grito dos Excluídos (4.729)                -                      

Despesas com Convênio - União Europeia (3.088.230)          (77.242)           

Despesas Operacionais 18 (3.337.643)          (398.807)         

Receitas financeiras 20 66.742                6.227              

Superávit (Déficit) do Exercício (133.641)             64.037            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL

      Demonstrações de Superávits/Déficits

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)



Patrimônio Superávits/Déficits

social acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2018 147.333 (1.521)                  145.812

Incorporação do superávit do exercício anterior (1.521)               1.521 -            

Superávit do exercício -                64.037                 (1.645)           

Saldos em 31 de dezembro de 2018 145.812            64.037                 209.849

Incorporação do superávit do exercício anterior 64.037              (64.037)                -            

Déficit do exercício -                (133.642)              (133.642)       

Ajustes de exercícios anteriores -                5.574                   5.574            

Saldos em 31 de dezembro de 2019 209.849 (128.068)              81.781

INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social

           (Em milhares de reais)

Exercício Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

       As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



2019 2018

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Superávit (Déficit) do exercício (133.641)       64.037           

AJUSTES AO SUPERÁVIT/DÉFICT

Ajustes de exercícios anteriores 5.574             -                    

Depreciação e amortização 2.227             -                    

Correção dos bens do imobilizado (9.141)           -                    

Correção da depreciação 1.823             -                    

Variação em saldo de demonstrativo -                    31                  

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO AJUSTADO (133.158)       64.068           

Variações de ativos e passivos

Projetos a receber (137)              -                    

Outros créditos -                5.000             

Adiantamentos a fornecedores (1.170)           -                

Despesas antecipadas (8.744)           -                

Fornecedores -                (2.881)           

Vencimentos e encargos sociais 31.996           -                

Tributos e contribuições a recolher 1.448             (69)                

Projetos (2.829.662)    2.991.483      

Caixa Liquido Gerado nas Atividades Operacionais (2.939.427)    3.057.601      

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição/Baixa de investimento (4.902)           -                    

Aquisição/Baixa de imobilizado (5.336)           -                    

Caixa Liquido Gerado nas Atividades de Investimentos (10.238)         -                    

Disponibilidades líquidas aplicadas no Exercício (2.949.665)    3.057.601      

  Disponibilidades e Valores Equivalentes - no Início do Período 3.200.476 142.876

  Disponibilidades e Valores Equivalentes - no Fim do Período 250.811 3.200.476

Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa (2.949.665)    3.057.600      

(Em milhares de  reais)

INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL

Demonstração do Fluxo de Caixa

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL 

Notas explicativas às demonstrações contábeis  

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

(Em reais) 
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1. Contexto operacional 
O Instituto Rede Jubileu Sul Brasil, com sede em São Paulo, no estado de São 
Paulo, foi constituído em 04 de dezembro de 2006, sob a forma de uma associação 
civil do direito privado, sem fins lucrativos, tendo como objetivo social, animar, 
organizar e articular os movimentos populares, pelo respeito aos valores 
humanitários como condição essencial de realização da justiça social, da cidadania, 
da democracia, da equidade de gênero e dos direitos humanos. 
A entidade possui o certificado de direitos humanos N.º 2.043, obtido em 04 de 
setembro de 2019. 
 
Jubileu Sul 
A entidade é uma rede ampla e plural de movimentos sociais, organizações 
populares e religiosas, política, comunidades e campanhas na América Latina e 
Caribe, África, Ásia e o Pacífico. 
As entidades de tal rede trabalham juntos no desenvolvimento de um movimento 
global pelo cancelamento e repúdio às dívidas externas, internas, e exigindo a 
reparação e restituição do imenso dano que provoca aos países endividados e ao 
desenvolvimento humano, social, ambiental, político e econômico dos mesmos. 
Seguindo a influência dos movimentos de resistência à dívida que cresceram durante 
a década de 80, constituímo-nos como Jubileu Sul no ano de 1999 no bojo das 
campanhas do Jubileu 2000. Incorporamos o conceito SUL porque reflete critérios 
políticos e ideológicos, além de geográficos e porque abrange os povos oprimidos e 
excluídos do mundo todo. 
 
Jubileu Sul Américas 
Na América Latina e Caribe sua ação está fortemente inserida na mobilização 
hemisférica contra a Militarização e contra os Acordos de Livre Comércio que 
atentam contra os Direitos Humanos e a Soberania dos nossos povos. Além da 
contribuição em pensar novas formas de financiamento e de alternativas para o 
Continente e para cada um dos países. 
A entidade propõe uma integração fundamentada na promoção de uma vida digna 
para todas e todos, baseada nos valores do respeito à diversidade cultural dos povos 
e na colaboração solidária entre eles. 
Presente em mais de 40 países se organiza através de uma estrutura global 
descentralizada que conta com um Comitê Coordenador Internacional formado pelos 
representantes eleitos das Secretarias Regionais de África, Ásia, Pacífico e América 
Latina e o Caribe. 
 
 
 



INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL 

Notas explicativas às demonstrações contábeis  

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

(Em reais) 
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Jubileu Sul Brasil 
No Brasil, a Rede Jubileu Sul, se expressa numa ampla mobilização ecumênica. É 
coordenada por vários movimentos sociais e organizações, como a Pastoral Social – 
CNBB, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), a Cáritas Brasileira, pelo 
Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS), Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Grito dos Excluídos (brasileiro e 
continental), IBRADES, Rede Brasil sobre Instituições Financeiras, ESPLAR, 
Conlutas, Coordenação da Auditoria Cidadã da Dívida, Pastoral Operária Nacional, 
ao todo se aproxima de quarenta organizações nos diversos níveis (estadual e 
nacional) que há vários anos buscam articular-se e somar-se neste trabalho. Além 
destas entidades há representações e entidades, movimentos locais, regionais que 
se somam em atividades pontuais. 
Promovemos o seu desenvolvimento através de ações nacionais e regionais que 
levam em conta os custos humanos, sociais, ecológicos, financeiros e políticos que 
provoca a dívida e a sua vinculação com as políticas de livre comércio, privatização, 
guerra/militarização e violação sistemática dos direitos humanos. A campanha 
promove o reconhecimento da ilegitimidade da dívida através da investigação e 
capacitação, ações judiciais, mobilizações, debates, pressão pública, incidência nos 
meios de comunicação, entre outras. 

 
2. Apresentação das demonstrações financeiras  

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidades de 
lucros, aprovada pela Resolução CFC n° 1.409 de 21 de setembro de 2012 e 
também pelos pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) e as normas emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Outros assuntos não contidos na ITG 
2002 (R1) segue-se as instruções constantes da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade 
para pequenas e médias empresas. 
 

3. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda 
funcional da entidade. 
 

4. Principais práticas contábeis: 
 

a) Apuração do resultado 
O resultado das atividades (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência de exercício. 
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b) Estimativas contábeis 
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e 
registro de estimativas contábeis.  
Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas utilizadas, 
devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
  

c) Caixa e equivalentes de caixa 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, 
depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da 
data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de 
mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de 
mercado ou de realização.  
 

d) Projetos a receber 
Representam valores a receber de terceiros em relação a projetos firmados. 
 

e) Imobilizado  
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é 
calculada pelo método linear, com base em taxas mencionadas na nota explicativa 
N° 09. 
 

f) Demais ativos e passivos (circulante e não circulante) 
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e se seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando 
a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo 
no futuro. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. 
 

g) Instrumentos financeiros 
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a 
Entidade se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. 
Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão 
(quando aplicável). Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço, de 
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acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e 
passivos financeiros, conforme descrito na Nota Explicativa nº 21. 
 

h) Demonstrações do fluxo de caixa 
A demonstração do fluxo de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o 
Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
 

5. Caixa a equivalente de caixa 
 

 2019  2018 

CAIXA    
Caixa 9  - 

 9  - 

    
CAIXA - PROJETOS    
Caixa - U.E. 8  - 

Caixa - CAFOD 1  1 

Caixa - Grito dos Excluídos 1.716  229 

 1.725  230 

    

    
APLIC.FINANCEIRAS CP    
BB C/283.106-6 CP.Aut.Empresa 113.047  69.376 

 113.047  69.376 

    
APLIC.FINANCEIRAS CP - PROJETOS    
BB C/283.108-2 CP.Aut.Empresa - U.E. 253  2.993.341 

BB C/283.101-5 CP - CAFOD 56.710  3.355 

BB C/283.107-4 CP - Grito dos Excluídos -  14.521 

BB C/17.583-8 CP - MDH -  119.653 

BB C/283.108-2 CDB DI – U.E. 19.770  - 

BB C/283.108-2 RF REF.DI Plus - U.E. 59.297  - 

 136.030  3.130.870 

    

TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES 250.811  3.200.476 

    

TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES PRÓPRIOS 113.056  69.376 

TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES PROJETOS 137.755  3.131.100 
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6. Projetos a receber 
 
PROJETOS A RECEBER    

 2019  2018 

Projeto U.E. - Seminários 137  0,00 

 137  0,00 

 
 

7. Impostos e contribuições a compensar 
 

 2019  2018 

Multa sobre impostos a recuperar 651  651 

Irrf a recuperar 334  334 

Pis a recuperar 149  149 

 1.134  1.134 

 
 

8. Investimentos 
 

 2019  2018 

BB C/283.106-6 Tit.Cap.OUROCAP PU 4.902  0,00 

 4.902  0,00 

 
9. Imobilizado 

 

   2019  2018 

 Taxa         

 anual de    Depreciação     

 Depreciação  Custo  acumulada  Líquido  Líquido 

Equipamentos de escritório 10%  1.383  (615)  768  - 

Equipamentos de informática 20%  7.269  (1.585)  5.684  - 

Equipamentos de comunicação 10%  146  (7)  139  - 

Equipamentos de vídeo e som 10%  800  (61)  739  - 

Equipamentos de cozinha 10%  1.651  (137)  1.514  - 

Mobiliário 10%  3.227  (1.645)  1.582  - 

   14.476  (4.050)  10.426  - 

 
Em 2019 não houve alteração na expectativa de vida útil estimada dos ativos 
imobilizados. 
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10. Vencimentos e encargos sociais 

 
PROJETO - U.E.    

 2019  2018 

Vencimentos a pagar -  - 

Inss a recolher 6.018  - 

Fgts a recolher 1.712  - 

Pis a recolher 214  - 

13º Salário e encargos a pagar 2.825  - 

Férias e encargos a pagar 21.227  - 

 31.996  - 

 
11. Tributos e contribuições a recolher 

 
PROJETO - U.E.    

 2019  2018 

Irrf a recolher 1.506  15 

Iss na fonte a recolher 40  - 

Cofins.a recolher -  83 

 1.546  98 

 
 

12. Projetos 
 

 2019  2018 

PROJETOS CP    
Projeto U.E. -  2.991.483 

Projeto CAFOD 60.778  - 

Institucional 56.482  - 

Projeto Freunde do Hendrik Kraemer Haus e.V. 44.561  - 

 161.821  2.991.483  

 
 

13. Cobertura de seguros 
A entidade mantém cobertura de seguros, em montante considerado suficiente pela 
administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. 
Caso possua mais dados do seguro, incluir na ordem: 
Seguradora: Porto Seguro – Vigência: 21/06/2019 a 20/06/2020– Apólice: 
0118.65.47.296-1 – Dados do(s) bem(ns) segurado(s): Seguro de imóvel.   
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14. Patrimônio líquido 
 

a) Patrimônio Social 
O patrimônio social é constituído pela dotação inicial mais os déficits e superávit 
acumulados desde a fundação da Entidade. 
 

b) Superávit/Déficit do exercício 
O valor de superávit ou déficit de cada exercício passa a integrar o valor do 
patrimônio social da entidade. 
 

c) Ajustes de exercício anteriores 
Conforme Art.186 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, foram escriturados no 
Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de 
efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios 
contábeis que vinham sendo utilizados pela entidade. 
 
Em 2019 foram necessários ajustes para o reconhecimento de ativo adquirido em 
anos anteriores em R$ 9.141, consequentemente, atualizando suas devidas 
depreciações em R$ 1.823, e também, apresentando baixa de valores de exercícios 
anteriores não apropriados no total de R$ 1.744, totalizando assim, um ajuste de R$ 
5.574. 
 

15. Isenção tributária 
A entidade se enquadra no conceito de isenta constante em lei, por constituir-se 
como associação sem fins lucrativos e econômicos, conforme previsto na Lei nº 
9.532, de 1997 e Lei nº 9.718, de 1998 e de acordo com o artigo 184 do 
Regulamento de Imposto de Renda e aprovado pelo Decreto nº 9.580/18 e em 
conformidade das exigências constantes na Lei 9.532/97. 
Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, está sujeita ao pagamento da 
contribuição para o PIS calculada sobre a folha de salário à alíquota de 1% de 
acordo com a Lei nº 9.532/97 e goza do benefício de isenção do pagamento da 
COFINS incidente sobre as receitas relativas às atividades próprias da entidade de 
acordo com a Lei nº 9.178/98. 
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16. Receitas operacionais 
As receitas da entidade provêm de doações, projetos, rendimento de aplicações e 
reversões. 
As receitas com rendimentos de aplicações, por não compor sua atividade fim, é 
tributada pela COFINS. 
As receitas de doações são registradas quando do recebimento em função da sua 
natureza de imprevisibilidade. 
As receitas obtidas com a celebração e a execução de convênios de parceria entre 
entidades governamentais e a entidade (subvenções e assistências 
governamentais), são registradas em conta patrimonial específica em atendimento a 
CPC 07 Subvenção e Assistência Governamentais, e na medida em que as 
atividades e ações previstas no plano de trabalho são executadas, as receitas são 
apropriadas no resultado do exercício. 
Os valores de projetos são reconhecidos de acordo com o andamento do projeto, 
considerando as despesas realizadas e aprovados.  
 
 

17. Receitas vinculadas a projetos 
 

 2019  2018 

Projeto U.E. 3.049.884  21.588 

Projeto CAFOD 61.405  110.873 

 3.111.289  132.461 

 
 
 

18. Despesas operacionais 
Toda a receita é revertida no funcionamento da entidade em suas despesas e ativos.  
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19. Despesas alocadas por projetos 
 

 2019  2018 

PROJETO U.E.    
Recursos humanos 747.356  - 

Viagens 309.602  - 

Equipamentos e materiais 31.606  - 

Escritório Local 51.725  - 
Outros custos e serviços 441.754  - 
Outros 104.702  - 
Repasses Internacionais 1.331.322  - 
Custos Indiretos 70.162  - 

 3.088.230  77.242 

    
PROJETO CAFOD    
Ações 14.889  - 

Recursos Humanos 12.994  - 

Manutenção escritório 20.661  - 

Despesas adm. e bancárias 2.912  - 
Serv.auditoria, contábil e gestão de projetos 9.949  - 

 61.405  109.359 

    
PROJETO GRITO DOS EXCLUIDOS    
Serviços 11.150  - 

Materiais 4.405  - 

Despesas Financeiras 281  - 

Despesas Diversas 1.008  - 

Repasse de valores 216  - 
(-) Repasse de projeto U.E. para apoio -12.331  - 

 4.729  0,00 

    
PROJETO MDH    
Serviços 35.765  - 

Materiais 2.229  - 

Despesas Diversas 1.584  - 

Repasse de valores 79.353  - 

 118.931  - 

    
    

INSTITUCIONAL 64.348  212.206 

    

    

    

TOTAL DE DESPESAS COM PROJETOS 3.337.643  398.807 
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Os valores de 2018 foram inseridos via resumo apresentado em prestação de contas 
pela antiga contabilidade, esse para os responsáveis dos projetos envolvidos. 
A partir de 2019 foi realizada a identificação de que se refere o valor gasto em cada 
projeto.  
 

20. Receitas financeiras 
 

 2019  2018 

Rendimento de aplicações financeiras 66.741  6.227 

Outras receitas financeiras 1  - 

Receitas (despesas) 66.742  6.227 

 
21. Instrumentos financeiros 

Os instrumentos financeiros correntemente utilizados pela Entidade restringem-se às 
aplicações financeiras de curto e longo prazos e contas a pagar de fornecedores, 
estando reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos critérios descritos na 
Nota Explicativa nº 2, em condições normais de mercado. Estes instrumentos são 
administrados por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e 
minimização de riscos. A Entidade não efetuou aplicações de caráter especulativo, 
em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos. 
 

22. Eventos subsequentes 
(a) A Entidade vem acompanhando os impactos do COVID-19 no cenário 

macroeconômico e em suas atividades, e avalia constantemente os possíveis 
riscos de inadimplência em função de ruptura de fluxo de caixa no sistema. 
Adicionalmente, a Entidade segue diligente no acompanhamento dos prazos de 
liquidação das obrigações financeiras do exercício de 2019, sendo que a Entidade 
cumprirá os pagamentos previstos e se mantém conservadora com relação a 
novas obrigações até a normalização das atividades do mercado como um todo. 
  
Até o momento não houve impacto relevante aos negócios que pudessem 
requerer alguma mensuração nas demonstrações financeiras. 

 


