








Projeto Caminhando Juntos 

Notas explicativas ás demonstrações financeiras 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Valores expressos em reais) 

 
 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
O Projeto Caminhando Juntos – PROCAJ é uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
reconhecida de utilidade pública em âmbito municipal, estadual e federal. Tem por objetivo a 
assistência social junto às famílias de comprovada carência financeira, que participam dos 
programas desenvolvidos pela Entidade nas áreas de alimentação, educação, saúde, melhoria 
habitacional e outros. 

 

Conta com o apoio da comunidade, órgãos públicos e do ChildFund Brasil para Crianças. 
Atendeu aproximadamente 1726 crianças e jovens no ano de 2019 da zona rural e dos bairros 
Palha e Cidade Nova do município de Diamantina/MG. Os resultados obtidos em suas 
operações são reaplicados no próprio objetivo social da Entidade. É regida pelo seu Estatuto 
Social e pela legislação aplicável a entidades desta natureza.  
 

 
2. BASE APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS  

 
2.1. Base de Apresentação 
 
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, 
NBC ITG 2002 R1 Entidade sem finalidade de lucros aprovada pela Resolução 1.409/2012 do 
Conselho Federal de Contabilidade alterada em 21/08/2015. 
 
O processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização de estimativas 
contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
a análise da recuperabilidade do ativo imobilizado, assim como análise de demais riscos para 
determinação de outras provisões, inclusive para contingências e demais ativos e passivos na 
data do balanço. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação ocorrer, provavelmente, nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes.  
 

 
2.2. Políticas contábeis 
 
a. Ativos e passivos circulantes 

 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial 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. São acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
 



 
b. Imobilizado 
 
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos 
compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. 
  
A Entidade utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil 
de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros. 
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico 
futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo 
(calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) 
são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.  
 
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. A Entidade considera equivalentes de caixa 
as aplicações financeiras que sejam de conversibilidade imediata em um montante conhecido de 
caixa e que são sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um 
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de 
curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.  
 
d. Reconhecimento dos Trabalhos Voluntários 
 
Os trabalhos voluntários (receitas e despesas), inclusive de membros integrantes dos órgãos da 
administração, no exercício de suas funções, são reconhecidos pelo valor justo da prestação 
dos serviços como se tivessem ocorrido os desembolsos financeiros. 
 

 
e. Receitas e despesas 

 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, 
NBC ITG 2002 R1 Entidade sem finalidade de lucros aprovada pela Resolução 1.409/2012 do 
Conselho Federal de Contabilidade. 
 
O processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização de estimativas 
contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
a análise da recuperabilidade do ativo imobilizado, assim como análise de demais riscos para 
determinação de outras provisões, inclusive para contingências e demais ativos e passivos na 
data do balanço. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação ocorrer, provavelmente, nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes.  
 
f. Estimativas e premissas contábeis  
 
As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de 
estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões e estimativas da 
vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes 
dessas estimativas e premissas. 



3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  

A posição de caixa e equivalentes de caixa, em 31 de dezembro, estava assim representada: 

 2019  2018 

Caixa e Bancos    
Caixa – Subsídio FCC 517  227 
Banco Bradesco  S/A – Comunidade 37.461  - 
Banco Bradesco  S/A –FIA 1  

 (-)Cheques a Compensar (6.819)  (1.021) 
 

 
 

 Aplicações Financeiras  
 

 
 Aplicação  Financeira CEF - Subsídio  28.597  32.751 

Aplicação  Financeira CEF – Comunidade   4.734  - 
Poupança Bradesco FIA/CMDCA  27.340  - 
Aplicação  Financeira Itaú  – Sec. Estadual Cultura   68.772  - 
Provisão de IRRF s/Resgate-Itaú 79   
 

 
 

 Total 160.682  31.957 

    

As aplicações financeiras referem-se a aplicações efetuadas em certificados de depósitos 
Bancários, com remunerações atreladas ao CDI. Esses certificados podem ser resgatados a 
qualquer momento pela Entidade sem qualquer ônus. 
 

 
 
4. IMOBILIZADO 

 
A composição do Imobilizado, em 31 de dezembro, estava assim representada: 

 
 Taxa de 

depreciação 
ao ano %  

 
2019  

 
2018 

      
Máquinas, aparelhos e equipamentos 10%  69.484  65.284 
Móveis e utensílios 10%  99.882  98.262 
Equip. Proces. Eletrônico de Dados  20%  58.692  38.842 
Veículos 20%  147.804  147.804 
Instalações 10%  1.500   
Software   340  340 

   377.702  350.533 
Depreciação/ amortização acumulada   (229.680)  (191.396) 

   148.022  159.136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A movimentação do Imobilizado está demonstrada a seguir: 

 

A Entidade não alterou a forma de utilização do seu imobilizado, como também, não identificou desgastes e quebra relevante inesperada, progresso tecnológico e mudanças nos preços de 

mercado que indicassem que o valor residual ou vida útil dos ativos necessitassem de modificação. 

             

Descrição 
 

Taxa de 
depreciação 

 

Saldo  em 
31.12.18 

 
Baixas 

 
Adições 

 
Transf./Ajustes 

 

Saldo em 
31.12.2019 

Bens 
            

             Instalações 
 

10% 
 

             -    
   

     1.500  
 

          -    
 

          1.500  

Veículos 
 

20% 
 

     147.804  
     

          -    
 

      147.804  

Máquinas Apar. e Equipamentos 10% 
 

       65.284  
   

     4.200  
   

        69.484  

Equip.Process. Eletr.de Dados 10% 
 

       38.842  
   

    19.850  
   

        58.692  

Móveis e Utensílios 
 

10% 
 

       98.262  
   

     1.620  
   

        99.882  

Software 
   

           340  
       

             340  

             

  

Total Bens 
 

     350.532  
 

          -    
 

    27.170  
 

          -    
 

      377.702  

Depreciação 
            

Instalações 
   

             -    
 

          -    
 

       
(106) 

 
          -    

 
            (106) 

Veículos 
   

      
(98.391) 

   

   
(16.816) 

 
          -    

 
     (115.207) 

Máquinas Apar. e Equipamentos 
  

      
(40.489) 

   

    
(4.130) 

   
       (44.619) 

Equip.Process. Eletr.de Dados 
  

      
(22.310) 

   

    
(8.030) 

   
       (30.340) 

Móveis e Utensílios 
   

      
(29.865) 

   

    
(9.203) 

   
       (39.068) 

Software 
   

          (340) 
       

            (340) 

            
               -    

  

Total  
Depreciação 

 

    
(191.395) 

 
          -    

 

   
(38.285) 

 
          -    

 
     (229.680) 

             

  

Total  da conta 
 

     159.137  
 

          -    
 

   
(11.115) 

 
          -    

 
      148.022  

 

            



5. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS  
 

Provisão de férias e encargos apresenta a seguinte composição, em 31 de dezembro: 
 
 

 2019  2018 

    
Seguro de Vida a Pagar 104  91 
Plano Odontológico a pagar 194   
Provisão de Férias 21.461  20.029 
FGTS sobre férias 1.717  1.602 
PIS sobre férias 214  200 

 23.690  21.922 

 
 
6. DFC`s (DESIGNATED FUND CERTIFICATE) A REPASSAR 

 
 

A entidade recebeu do ChildFund Brasil valores de DFC’s, presentes de padrinhos destinados à 
crianças (afilhados), os quais foram contabilizados em conta patrimonial do passivo circulante, 
conforme a seguir: 

 
 

 2019  2018 

Saldo anterior  29.228  30.080 
DFCs recebidos destinados às Crianças 177.833  133.475 
DFCs repassados às Crianças (202.795)  (134.176) 
DFCs revertidos ao Projeto (1.935)  (151) 

Saldo a Repassar para crianças 2.331  29.228 

 

7. SUBVENÇÕES 

A Entidade reconhece as subvenções governamentais e não governamentais quando há 
segurança de que cumprirá as condições estabelecidas pelos parceiros e de que a subvenção 
será recebida ou quando já foi recebida. Em 31 de dezembro a Entidade possuía em seus livros 
os seguintes registros: 

    

Os saldos de doações e subvenções a apropriar no passivo circulante e no passivo não 
circulante são proveniente de : 
- 01 Veículo FIAT/Strada Hard Working, CD 04 passageiros, 2017/2018 recebido em doação da 
Central Geral do Dízimo- Pró - Vida em 29/01/2018 no valor de R$ 51.263,09. 
-Termo de Colaboração nº 02/2019 no valor de R$ 64.571,00 firmado com a Prefeitura 
Municipal de Diamantina por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente-CMDCA  para realização do Projeto “Rede que Educa, Protege”. 
-Contrato nº SEC/SFIC/FEC 075/2018 firmado com a Secretaria do Estado da Cultura de Minas 
Gerais no valor de R$ 68.500,00 para o Projeto Casinhas de Cultura nos Bairros do Rio Grande 
e Palha em Dimantina-MG.  
- Acordo de Parceiros de Implementação do Projeto 465BRZ3007.19  firmado com a UNESCO 
no valor de R$ 137.720,00 para o Projeto “Desatando Nós e Refazendo Laços.” 
 



Os valores estão apresentados em conformidade com a resolução do CFC n 1.305 de 
25/11/2010 e o NBC TG 07 – Subvenções e Assistências Governamentais. 
 
 

 
2019 

 
2018 

PASSIVO CIRCULANTE 

   

    Subvenção FIA/CMDCA-Termo Colaboração 002/2019  
  

Saldo Inicial 0,00 
 

- 

Valor Recebido 64.571 
 

- 

(+) Rendimento Bruto em Aplicação Financeira 206 
 

- 

(-) Subvenções apropriadas (36.655) 
 

- 

(=) Saldo a apropriar 28.122 
 

- 

  
  

 
 

  
Saldo de Doações/Subvenções a apropriar – Municipal 28.122 

 
- 

 
 
 
 

   

Subvenções / Contrato 075/2018 – Secretaria Est. de Cultura    

Saldo Inicial  0,00 
 

- 

Valor Recebido 68.500 
 

- 

(+) Rendimento Bruto em Aplicação Financeira 350 
 

- 

(-) Subvenções apropriadas – Secretaria Est. de Cultura (-) 
 

- 

(=) Saldo a apropriar 68.850 
 

- 

 

Saldo de Doações/Subvenções a apropriar – Estadual 68.850 
 

- 

    

    

Subvenção/Doação  – Central Geral do Dízimo- Pró-Vida    

Saldo Inicial 39.408  - 

Valor Recebido -  51.263 

(+) Rendimento Bruto em Aplicação Financeira -  - 

(-) Subvenções apropriadas-Central Geral do Dízimo (12.816)  (11.855) 

(=) Saldo a apropriar 26.592  39.408 

 

Subvenções / Doação – Acordo de Parceiros Unesco  
Nº465BRZ3007.19 

   

Saldo Inicial  0,00 
 

- 

Valor Recebido 130.834 
 

- 

Valor a Receber 6.886   

(+) Rendimento Bruto em Aplicação Financeira 3 
 

- 

    

(-) Subvenções apropriadas – UNESCO (92.767) 
 

- 

(=) Saldo a apropriar 44.956 
 

- 

 



Passivo Circulante 57.772 
 

12.816 

Passivo Não Circulante 13.776 
 

26.592 

 

 

Saldo de Doações/Subvenções a apropriar – Outras Fontes 71.548       39.408 

 
 
8. PATRIMÔNIO SOCIAL 
 
Os resultados dos períodos são mantidos na rubrica “Superávit/Déficit acumulado’’ e são 
transferidos para a conta de Patrimônio Social após a aprovação da administração. Em 2019, 
foi aprovada pela administração a incorporação do déficit no montante de R$ 38.388 referente 
ao resultado apurado em 2018 (déficit de R$ 65.561 em 2018 referente ao resultado apurado 
em 2017).  

O Superávit  apurado em 2019 no valor de R$ 19.481 será objeto de aprovação para 
incorporação no exercício seguinte. 
 

 
 
9. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 
 

Entidade recebeu doações e subvenções, durante o exercício, registradas em contas de receita 
da seguinte forma: 
 
 2019  2018 

    
Subsídio do Child Fund 654.832  493.284 
Doações e Subvenções Não Governamentais 105.584  11.854 

Subvenções Municipais 
36.654 

  - 
Doações de Associados 2.171  1.281 

  
 
 

Caso deseje alterar o texto acima para o ano de 
2016, reescreva o texto aqui com sua alteração.                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 

799.241  506.419 

 
 

10. GRATUIDADES 
 

As gratuidades oferecidas à comunidade carente são registradas segregadamente por Custos e 
Despesas, excetuando-se as despesas com depreciação e Contribuições sociais-INSS Quota 
isenta, estando suportadas por documentação hábil. 
 
A Entidade atende ao disposto no Decreto nº 8.242/2014 e Resolução nº 188, de 20 de outubro 
de 2005 e Lei 12.868 de 15/10/2013, tendo concedido gratuidades em 2019 no montante de R$ 
769.782 (R$ 533.556 em 2018), conforme demonstrado a seguir: 
 
 2019  2018 

Despesas operacionais  887.091  641.727 
Isenção de INSS (79.024)  (73.661) 
Despesas com depreciação a amortização (38.285)  (34.510) 

 769.782  533.556 

 

 
 



11. SEGUROS  
 

Em 31 de dezembro de 2019, a entidade mantinha cobertura de seguros para suas instalações 
e bens, em montante considerado pela mesma suficiente para cobrir eventuais sinistros.  
 

 
 

12. ISENÇÃO DE TRIBUTOS - INSS 
 

A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2019, em função de a entidade 
possuir certificado de entidade de fins filantrópicos, está registrada em contas de receitas, e 
totalizou R$ 79.024 (R$ 73.661 em 2018). 
 

 
 

13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com base em 
informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de 
diferentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter um efeito 
diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração 
entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente a seu 
valor de mercado, conforme descrito abaixo. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir: 

 
 Caixa e equivalentes de caixa - está apresentado ao seu valor de mercado, que equivale ao 

seu valor contábil. 
 
 

 

14. TRABALHO VOLUNTÁRIO 
 
 

São basicamente divididos em dois grupos, Governança e Grupos de trabalho. Na Governança 
são classificados os trabalhos voluntários do Conselho Administração e Fiscal. Nos Grupos de 
trabalho são classificados os demais voluntários. Os trabalhos voluntários do Grupo 
Governança e grupo de trabalho foram mensurados com base nos valores praticados por esses 
profissionais no mercado. 
 
 
Governança  
 
 
 

   Descrição 2019 

 

2018 

Quantidade de horas 576 

 
 

Valor h/h 30,28 

 
 

Valor total - R$ 17.441 

 

11.806 

 

 

 

    




