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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS EM 31/12/2016  
I. CONTEXTO OPERACIONAL:  
NOTA 01  
O Centro Regional De Atenção Aos Maus Tratos Na Infância, CNPJ 54.149.562/0001-20, é pessoa 
jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como objetivo 
realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, 
através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios 
de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias, crianças e adolescentes em situação  
de vulnerabilidade ou risco social ou pessoal. A missão do CRAMI - Campinas é: ""associação civil 
de caráter assistencial, cultural, científico e de promoção de direitos, com a finalidade de 
trabalhar pela proteção integral jurídica psicossocial à criança e adolescente vítimas de violência 
doméstica, através da prevenção, diagnóstico, promoção e defesa dos interesses e direitos 
protegidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente.  



NOTA 02  
As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em 
unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 
11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis 
vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), 
norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Em atendimento a Lei 
12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração 
contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e 
despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.  
 
II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
NOTA 03  
Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime 
de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de 
realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte 
foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício 
seguinte, foram classificados no Longo Prazo. Os repasses financeiros provenientes de 
subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que 
estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e 
após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas. As receitas 
geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos 
específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.  
 
NOTA 04  
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais 
devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade 
não mantém controle analítico do saldo de R$ 145.909,80, que representa o custo histórico dos 
grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no 
ano de 2016. Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis 
referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está 
representada na seguinte forma:  
 
 



 
 



 
 
 
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. No ano de 2016 a entidade recebeu 
as seguintes doações:  
a) Pessoas Físicas:  
R$ 23.822,60  
b) Pessoas Jurídicas:  
R$ 9.590,00  
c)Donativo Sanasa:  
R$ 11.788,40  
d)Doações em Espécie:  



R$ 51.663,74  
 
IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E 
DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.  
 
A Entidade atuou na área de Assistência Social, na execução do Programa PSEM – S.P. E 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).  
Foi firmado o Termo de Convênio n.º 122/16 através do Processo Administrativo n.º 
16/10/03383 válido até 02/03/2017, com objeto a execução de Serviços Socioassistenciais que 
integram o SUAS do município, no âmbito da Rede de Proteção Social em seus diferentes níveis 
e/ou Serviços Complementares, apoiados pelo Município, através da SMCAIS e desenvolvidos 
pela Entidade, em consonância com o Edital de Chamamento nº 07/2015, aditado pelo 08/2015  
publicados no Diário Oficial do Município em 09 e 10 de Dezembro respectivamente e a 
aprovação pelo CMAS nº 162/2015 publicada no Diário Oficial do Município de 10 de Dezembro 
de 2015 .  
A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com os Planos de 
Ação devidamente analisados e aprovados pela Comissão Técnica, em conformidade também 
com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes. Para a 
execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 
1.669.681,57, que gerou uma receita financeira no valor de R$ 9.123,53. Beneficiou-se da 
Isenção da Cota Patronal, no valor de R$ 347.595,36. Utilizou recursos de Parcerias com 
Entidades sem Fins Lucrativos no valor R$ 105.121,55 e Recursos Próprios no valor de R$ 
287.964,46 perfazendo o custo total de R$ 2.419.486,47.  
 

 
 
Foram realizados 270 atendimentos gratuitos com um custo ‘per capita’ em números globais no 
valor de R$ 8.961,06 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e 
atendimentos realizados, que foram custeados com 12% de recursos próprios da Entidade.  
 
 

 
 



Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e de Entidades sem 
Fins Lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma: 
 
 

 
 
 
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 
02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição 
constitucional de apreciar as prestaçõesde contas.  
 
NOTA 08 – BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO  
O valor de isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT +TERCEIROS perfizeram no ano 
de 2016 o valor de R$ 347.595,36, assimdemonstrados e integralmente aplicados na área da 
assistência.  
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