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Sexta-feira, 29 de maio de 2020 
 
 

DIVERSOS 
ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 
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 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. Até 31 de dezembro de 
2019 a entidade contou com receitas a saber: 
 
 6.1 Doações de pessoas físicas - R$ 32.081,37, valores representados por doações espontâneas 
de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a 
causa da instituição. 
 
6.2 Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de 
Campinas, R$ 5.392,73, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei 
Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).  
 
6.3 Bazar - R$ 37.073,13, eventos realizados pela Entidade por meio de doações recebidas, com 
finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.  
 
6.4 Receitas com Voluntários - R$ 32.469,26, referente reconhecimento da receita do serviço de 
voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.  
 
6.5 Recuperação de Despesas - R$ 8.484,15, valor referente despesas incorridas no ano anterior 
contabilizadas em duplicidade.  
 
6.6 Nota Fiscal Paulista – R$ 70.429,05, valor referente crédito programa Nota Fiscal Paulista.  
 
6.7 Aluguel – R$ 19.246,59, valor referente ao aluguel de uma sala na própria sede e aluguel de 
terreno localizado à Avenida Dr. Eduardo Pereira Almeida nº 3 e 4 Qd. A, Real Parque.  
 
6.8 Festas/Promoções/Rifas/Campanhas: R$ 10.478,49, valor referente a festas, vendas de rifas 
e campanhas para levantar fundos para a manutenção das atividades.  
 
6.9 Sinistro – valor R$ 1.780,00 referente assalto, onde foram arrombadas algumas portas e 
levados presentes, reembolsado pelo seguro.  
 
III - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E 
DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.  
 
Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: 1. PSB – SCFV – 
Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos; e 2. PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e 
Intergeracionais. A entidade firmou o Termo de Colaboração n.º 101/17 com a Prefeitura 
Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança 



Alimentar (SMASA) - Processo Administrativo n. º 2016/10/36841, válido até 31/03/2018 – com 
objeto para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio assistencial (is) 
que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município de acordo com os Planos de 
Ação devidamente analisados e contemplado no Edital de Chamamento n.º 24/2016 e 
aprovados pela Comissão Técnica, em conformidade também com a Coordenadoria Setorial de 
Gestão de Convênios (CSGC) e as demais normas jurídicas pertinentes. O presente Termo de 
Colaboração foi prorrogado com o Termo de Aditamento de Colaboração nº 97/2019 pelo 
período de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020. 1.- PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 
06 a 14 anos Para a execução do programa de Assistência Social PSB – SCFV – Crianças e 
Adolescentes 06 a 14 anos até 31 de dezembro de 2019 a Entidade utilizou Subvenções 
Governamentais no valor de R$ 207.708,82 e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor 
de R$ 46.757,01. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor 
de R$ 61.037,86, e utilizou recursos próprios no valor de R$ 86.121,40, perfazendo o custo total 
de R$ 401.625,09. 
 
 

 
 
A Entidade atuou na área de Assistência Social PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 
anos, e realizou em média 82 atendimentos gratuitos com custo “per capta” em números globais 
no valor de R$ 4.897,87 no período, que foram custeados com 36,65% de recursos próprios da 
Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos. 
 
 

 
 
Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas com 
entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma: 
 
 



 
 
2.- PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais Para a execução do 
programa de Assistência Social PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e 
Intergeracionais até 31 de dezembro de 2019 a Entidade utilizou Subvenções Governamentais 
no valor de R$ 171.493,02, e beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 46.756,96. 
A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R$ 60.920,76 
e utilizou recursos próprios no valor de R$ 76.399,64 perfazendo o custo total de R$ 355.570,38. 
 

 
 
A Entidade atuou na área de Assistência Social PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos 
e Intergeracionais e realizou em média 76 atendimentos gratuitos com custo “per capta” em 
números globais no valor de R$ 4.678,56 no período, que foram custeados com 38,62% de 
recursos próprios da Entidade e 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 até 31 de dezembro de 2019 o valor de R$ 93.513,95 e foram integralmente 
aplicados na área de Assistência Social. 
 
 
 

 
 
 
 
 


