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“RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE 

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS” 

 

Aos Administradores do 

Grupo de Oração Esperança – GOE 

Campinas – SP. 

 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras do Grupo de Oração Esperança – GOE, 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 

respectivas demonstrações do resultado, dos fluxos de caixa e das mutações do 

patrimônio líquido, para o exercício findo naquela data, bem como as 

correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 

contábeis.   

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira da Grupo de Oração Esperança – GOE, em 31 de dezembro de 2020, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 

naquela 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 “Responsabilidades 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. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 

fundamentar nossa opinião.  

 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 

contábeis 

A administração 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 de 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 a 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. 

 

Responsabilidades do auditor 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 detecta 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. 
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Como parte da 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. 

• Obtemos 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 da base contábil de continuidade 

operacional pela administração e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 

que inexiste uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 

possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 

operacional da Entidade.  

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. 

X                                           X 

  X                                            X 

    X                                           X 
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Campinas/SP, 15 de abril de 2021 
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BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020/2019. 

ATIVO, PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 

 (valores em reais) 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020/2019. 

 (valores em reais) 
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020/2019. 

(valores em reais) 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO                               

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020/2019. 

 (valores em reais) 

 
 

I - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: 

O Grupo de Oração Esperança – GOE, “Entidade”, registrada no CNPJ sob o nº 

48.856.306/0001-70, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, com sede e foro 

na cidade de Campinas/SP, que tem por objetivo o atendimento no segmento 

de Educação Infantil – Pré-Escola e Creche, primeira etapa da Educação Básica, 

na faixa etária de 3 a 5 anos e 11 meses. Todo o trabalho da Associação, gira 

em torno do desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 

psicológico intelectual e social, complementando a ação da família e 

sociedade, conforme a Lei de Diretrizes de Base “LDB” em seu artigo 29, de 

acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões 

mínimos estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura MEC. 
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Para execução dos seus objetivos a Associação mantém 3 (três) departamentos, 

quais sejam: 

1) Lar Infantil Irmã Maria Antônia, que funciona em tempo integral, das 7:00 

às 17:30 horas; 

2) Conselho Participativo, formado por mães, técnicos, funcionários e 

voluntários da Associação e 

3) Clube de Pais, formado por todos os pais e mães dos alunos das creches. 

A entidade iniciou suas atividades em 10 de janeiro de 1,977.  

A sede da Entidade fica na Rua Professor Luiz Rosa nº 184, Bairro Botafogo, Campinas/SP 

e possui as seguintes unidades de prestação de serviços, também em Campinas/SP: 

CEI Bem Querer – Jardim Stela, Avenida Professor Rafael de Paula Oliveira nº 93  

CEI Bem Querer – Jardim Eldorado, Rua Cynira Apparecida Tange Matos nº 51  

CEI Bem Querer – Jardim Abaeté, Avenida Elza Terosso Alita nº 29.  

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS. 

As demonstrações contábeis da Entidade referentes ao exercício encerrado em 

31 de dezembro de 2020 foram preparadas com base no pressuposto de 

continuidade operacional, que assume que a Entidade será capaz de realizar 

seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios. 

A avaliação sobre a capacidade de continuidade operacional, elaborada pela 

Administração da Entidade, abrange o período operacional de doze meses a 

partir da data das demonstrações financeiras. 
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As demonstrações abrangem todas as demonstrações contábeis exigidas pela 

NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis de forma 

comparativa; a saber: balanço patrimonial, demonstração do resultado, 

demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do 

patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor 

adicionado (este último quando aplicável), acompanhadas de notas 

explicativas. As demonstrações são apresentadas no formato e de acordo com 

as normas, as interpretações e os comunicados técnicos do CFC. 

NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 

As principais práticas adotadas para a elaboração das Demonstrações 

Contábeis são as descritas a seguir: 

3.1 - Apuração do resultado: 

A apuração do resultado é feita segundo o regime de competência, exceto as 

receitas que são reconhecidas quando efetivamente depositadas nas contas 

bancárias específicas para cada projeto, ou outros ingressos. 

3.2 - Contas a receber 

As contas a receber representam os projetos, parcerias e subvenções 

contratadas, cujos recursos serão disponibilizados parceladamente. 

3.3 - Ativos circulantes e não circulantes  

Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores realizáveis 

e aqueles com prazos inferiores a 360 dias, são classificáveis como circulante. 

3.4 – Ativo Imobilizado 

O ativo imobilizado é apresentado pelo valor de aquisição deduzido das taxas 

de depreciação, calculadas pelo método linear de acordo com as taxas 

estabelecidas pela legislação fiscal. 
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3.5 - Obrigações circulantes e não circulantes 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por seus valores 

conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 

encargos financeiros e variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, 

até a data das demonstrações contábeis. Os passivos exigíveis em prazos 

inferiores de 360 dias estão classificados como circulantes. 

3.6 - Imposto de Renda e Contribuição Social 

A Entidade está isenta do IRPJ e CSLL, tendo em vista ser uma entidade sem 

finalidade de lucros.  

3.7 – Aplicações Financeiras 

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, 

acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do 

balanço com base no regime contábil da competência. 

3.8 – Convênios e Parcerias Governamentais 

Os repasses financeiros, provenientes de “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. 

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: 

O caixa abrange numerário em espécie e cheques. Contas bancárias 

disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata são os equivalentes 

de caixa. 

Os saldos estão representados como demonstrados a seguir: 
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NOTA 5 – CRÉDITOS A RECEBER: 

Representados conforme demonstrado abaixo. Tratam-se de Contratos de 

Termos de Colaboração, firmados com a Prefeitura Municipal de Campinas, 

cujos saldos serão aplicados no exercício de 2021. 

 

NOTA 6 – ADIANTAMENTOS: 

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo. 
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NOTA 7 – IMOBILIZADO: 

Os bens do imobilizado estão apresentados pelos seus valores de aquisição 

deduzidos da depreciação acumulada. 

As depreciações estão sendo calculadas tomando por base as taxas fiscais. 

Não foi ainda procedida a avaliação monetária prevista na Lei 11.638/2007. 

A composição da conta está demonstrada no quadro a seguir. 

 

NOTA 8 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER: 

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:  

 

NOTA 9 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS: 

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:  
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NOTA 10 – RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO: 

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo. Em 2019 havia siglas 

que estavam como convênios no valor de R$ 17.867,56, que na realidade eram 

parcerias e que em 2020 foram reclassificadas, conforme nota número 11.  

 

NOTA 11 – RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO: 

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:  

 

NOTA 12 – SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR: 

Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:  

 

NOTA 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 
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Saldos compostos conforme quadro demonstrativo abaixo:  

 

DEMONSTRAÇÃO RECURSOS, DOS SERVIÇOS EM PROGRAMAS E PROJETOS 

EXECUTADOS PELA ENTIDADE COM RECURSOS PÚBLICOS E PRIVADOS, NA ÁREA DE 

EDUCAÇÃO. 

NOTA 14 - Contratos de Gestão celebrados com a Secretaria da Educação 

de Campinas 

No exercício de 2020, para atender às atividades na área da educação, a 

Entidade assinou contrato de “Termos de Colaboração” na gestão de 

educação, com a Secretaria da Educação Municipal de Campinas, com a 

finalidade de atender às Naves Mães, por um período de 12 meses, com clausula 

renovatória de até 60 meses, sendo os recursos distribuídos por estabelecimento 

conforme abaixo discriminados: 

 

Os recursos foram contratados conforme a seguir descrito: 

a) Em 31/01/2020 a Entidade firmou um Contrato de Aditamento de 

Colaboração nº 09/2020, cujo processo administrativo recebeu o nº 

PM.2018.00009821-76 no valor de R$ 468.000,00, sendo que a 

disponibilização do recurso seria feita em 12 parcelas, no período de 
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01/02/2020 a 31/01/2021, para atender as necessidades da Matriz da 

Entidade. 
 

b) Em 12/03/2020 a Entidade firmou o Termo de Colaboração nº 002/2020, 

cujo processo administrativo recebeu o nº PM.2020.00012311-73 no valor 

de R$ 2.396.456,67, sendo que a disponibilização do recurso seria feita em 

12 parcelas, no período de 01/03/2020 a 01/03/2021, para atender as 

necessidades da filial Jardim Eldorado. 
 

c) Em 12/03/2020 a Entidade firmou o Termo de Colaboração nº 001/2020, 

cujo processo administrativo recebeu o nº PM.2020.00012312-54 no valor 

de R$ 2.792.000,00, sendo que a disponibilização do recurso seria feita em 

12 parcelas, no período de 12/03/2020 a 01/03/2021, para atender as 

necessidades da filial Jardim Midoro. 
 

d) Em 25/03/2020 a Entidade firmou o Termo de Colaboração nº 025/2020 

cujo processo administrativo recebeu o nº PM.2020.00012314-16 no valor 

de R$ 852.480,00, sendo que a disponibilização do recurso seria feita em 

12 parcelas, no período de 28/03/2020 a 01/03/2021, para atender as 

necessidades da filial Jardim Stella. 

 

NOTA 15 – Recebimentos e Rendimentos por Aplicações: 

Os recebimentos referentes aos contratos assinados em 2020, e os rendimentos 

das aplicações dos recursos, enquanto não utilizados, estão demonstrados no 

quadro a seguir: 

 

NOTA 16 – Despesas com o pessoal a título de férias, 13º e encargos: 
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Demonstradas abaixo por unidade prestadora de serviços. 

 

NOTA 17 – Recursos Públicos: 

Composição dos recursos públicos utilizados, com inclusão da renúncia fiscal 

referente ao INSS. 

 

NOTA 18 – Receitas: 

Composição das receitas reconhecidas, com os recursos da Secretaria da 

Educação do Município de Campinas. 

 

NOTA 19 – Demonstrativo das Receitas e Despesas por Projeto: 

Conforme demonstrado a seguir, o Grupo de Oração Esperança utilizou ainda 

de recursos próprios no valor de R$ 28.451,22 e obteve R$ 16.205,78 de recursos 

de terceiros. 
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NOTA 20 – Demonstrativo para o próximo exercício: 

Composição dos recursos disponíveis, dos créditos empenhados a receber e das 

obrigações comprometidas. 

 

NOTA 21 – Renúncia Fiscal: 

O valor das isenções das contribuições patronais do INSS, RAT e Terceiros em 

2020 resultou no montante de R$ 743.929,87 e foi utilizado pela entidade na sua 



 

                      

                         

 

GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Professor Luiz Rosa, 184 – Centro -  13020-260 – Campinas-SP 

CNPJ 48.856.306/0001-70     Site:www.anabrasil.org    E-mail: adm@anabrasil.org 

                     Fone (19) 3236-2240 ....................................................................................    Página 21 de 23 

atividade fim, referente a todos os projetos, está demonstrada individualmente 

nas páginas seguintes, pelas unidades prestadoras dos serviços: 
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A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e 

contribuições a ela repassadas, em conformidade com as exigências contidas 

na instrução 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que 
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tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas, não tendo 

tido nenhuma inconformidade.  

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 

conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas Despesas e 

Investimentos Patrimoniais. 

Campinas, 29 de março de 2021 

 

 

 


