
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021 
 
 I - CONTEXTO OPERACIONAL: 
 
A entidade ASSOCIAÇÃO DO PEQUENO CRISTO, inscrita no CNPJ sob o nº 42.783.621/0001-39 tem 
por objetivo principal “acolher, amparar, educar e instruir a criança e adolescente, sem qualquer forma de 
discriminação, nos direitos fundamentais da pessoa, seja ela de natureza social ou cultural, ou que se 
fundamente no sexo, raça, cor, condição social ou cultural, língua ou religião” 
 
Tem também os objetivos de “promoção, defesa dos direitos da criança e do adolescente enunciados nas 
leis brasileiras” 
 
Extraído do art. 1º do Estatuto Social registrado junto ao Cartório do Registro Civil das Pessoas  Jurídicas 
– Jero Oliva em 11/12/2017 sob o nº 107 registro 81.841 Livro A   
 
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 
 
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e 
Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. 
  
III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 
 

• Adotado o regime contábil de competência 
• A instituição possui R$ 155.333,15 (cento e cinquenta e cinco mil  trezentos e trinta e três reais e 

quinze centavos) aplicados em títulos de mercado junto ao Banco Itaú 
• As receitas foram apuradas: 

- Doações Recebidas  R$ 224.575,03 
- Doações Amigos do Bem R$ 4.154,80 
- Rendimentos com aplicação financeira e outras R$ 2.723,57 

• Todos os serviços e atendimentos prestados pela instituição são realizados em gratuidade, 
conforme atestam a Diretoria e Conselho Fiscal.   

      - Os critérios para atendimento são definidos pela instituição, junto à sua diretoria, conselho fiscal 
e assistente social 
• Os materiais e serviços devidamente comprovados relativamente para a obra da nova sede estão 

devidamente contabilizados no ativo permanente da sociedade 
- Existem valores adiantados à Construtora que aguardam comprovação via nota fiscal e estão 
contabilizados como “Adiantamentos a Fornecedores” em conta analítica nominada como “Sigma 
Comércio” 

• Não foram recebidas doações provenientes de Poder Público 
• A totalidade dos recursos auferidos foram aplicados nas finalidades institucionais, de 

conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado por suas Despesas e Investimentos  
• As gratuidades concedidas e atendimentos realizados são mantidos em arquivo na instituição, 

aprovada bem como revisada pelo Conselho fiscal e Diretoria, respaldada em documentação hábil 
e planilhas de apuração 

• Todos os rendimentos auferidos são utilizados na manutenção dos objetivos da entidade, com 
aplicação de gratuidade a 100% dos atendimentos, seja através de voluntariado ou atendimento, 
revertidos em manutenção dos objetivos com cobertura de despesas registradas 
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