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Nota 1 - Contexto Operacional e Finalidade: 
 

 
        O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA, inscrito no CNPJ sob o 
nº 07.394.310/0001-87, constituído em 16 de setembro de 2004, com personalidade jurídica de direito privado, 
legalmente constituído por tempo indeterminado e com fins não econômicos, observa os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência em estrito cumprimento 
das leis do País, tem como sede e foro a cidade de Curitiba, Estado do Paraná, e está localizado na Rua do 
Camacuan, 312, Uberaba, CEP 81550-360, na cidade e comarca de Curitiba, no estado do Paraná. 

 
        O  CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA, denominado  Recanto 
Esperança, tem por finalidade: 
 

I - Promover o bem estar de todo aquele que dele necessitar, sem discriminação de credo religioso ou político, de 
raça ou nacionalidade, sexo e gênero, dentro dos recursos disponíveis, visando o desenvolvimento integral 
(intelectual, físico, psicológico, espiritual e social) e combate à pobreza; 
II - Promover a elevação dos níveis associado-econômico, cultural; educacional, profissional e de saúde de 
indivíduos e comunidades; 
III - Promover a proteção a família, infância, adolescência, velhice e maternidade; 
IV - Integrar indivíduos e famílias socialmente vulneráveis na sociedade, através de ações planejadas que visam o 
desenvolvimento e bem-estar, promovendo e executando programas que se identifiquem com o meio social; 
V - Promover o voluntariado e a assistência social; 
VI - Prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e econômicos e a 
órgãos públicos; 
VII - Colaborar com as iniciativas públicas e particulares que visam o bem-estar social para o fortalecimento da 
rede associado-assistencial para promoção da defesa dos direitos das famílias e indivíduos; 
VIII - Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e os outros valores universais. 
IX - Promoção da segurança alimentar e nutricional; 
X - Promoção de cursos e palestras para valorização do indivíduo, fomentando hábitos construtivos e saudáveis, 
organização e gerenciamento pessoal, familiar e comunitário; 
XI - Organização e promoção de encontros e eventos para o fortalecimento dos vínculos comunitários; 
XII - Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria para outras organizações; 
XIII - Promoção da responsabilidade social e terceirização de serviços em áreas afins; 
XIV - Realização de estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias alternativas e sua divulgação; 
XV - Desenvolvimento de ações nas áreas da educação, saúde, comunicação, inclusão social e geração de renda, 
em parceria ou não com entidades publicas e particulares; 
XVI - Promoção de treinamentos e capacitação de mão de obra que visem o incremento da renda de famílias 
socialmente vulneráveis; 
XVII - desenvolvimento de cursos, palestras, seminários, encontros de capacitação técnica, nas diversas áreas do 
conhecimento; 
XVIII - criar e manter centros comunitários, de acordo com a necessidade local, e/ou em parceria com outras 
instituições; 
XIX - promoção da educação, em regime de gratuidade, nos termos da legislação aplicável; 
XX - Capacitação profissional do menor aprendiz, segundo a lei 10097/2000. 

 
 

Nota 2 - Sumário das Principais Práticas Contábeis: 
 

a) Base de apresentação 
 

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade, bem como de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem 
fins lucrativos, contempla o período de 01/01/2016 a 31/12/2016. 

 
b) Determinação do Resultado  
 
           O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.  
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       c) Disponibilidades e aplicações financeiras 

 
Representadas por depósitos e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição, 

acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. 
 

d) Imobilizado 
 

É registrado pelo custo de aquisição. As depreciações foram computadas pelo método linear e 
reconhecidas no resultado do exercício. 

 
e) Ativos circulantes e não circulantes 
 

Apresentado ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
variações incorridas até a data do balanço. 

 
f) Passivo circulante e não circulante 
 

São apresentados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos financeiros e das variações monetárias incorridas. 

 
g) Regime de reconhecimento da receita e despesa 
 

As receitas são reconhecidas quando efetivamente auferidas e as despesas são registradas pelo 
regime de competência do exercício. Os bens quando recebidos em doação são contabilizados diretamente no 
patrimônio social, em reserva especifica, pelo valor informado pelos doadores e que correspondem 
aproximadamente ao seu valor de mercado. 

 
 
Nota 3 - Patrimônio Social: 
 

       Os recursos do Patrimônio Social são representados pela Dotação Inicial, pelos Superávits e Déficits 
Acumulados, combinado às Subvenções e Assistências Governamentais, Doações Recebidas e Outras 
Entradas. As receitas da Entidade são empregadas integralmente no seu Objetivo Social.  
       O Patrimônio Social Atual efetivamente como resultado do período apresentado destaca-se pelo valor 
de R$ 663.095,28. Valor expresso em Reais (R$) em atendimento aos Princípios Gerais de Contabilidade e à 
legislação vigente. 
 
 

Nota 4 - Planejamento: 
 

       A diretoria tem planejado para 2017 investir em suprir a sua necessidade na melhoria e atualização de 
sua frota, fazer um fundo contingencial para gestões trabalhista e patrimonial, e novos investimentos em RH 
incrementando o quadro de metas, iniciar estudos no sentido de ampliação das instalações físicas do Recanto 
Esperança. 

 
 

  Curitiba/PR, 31 Dezembro de 2016. 
 

                                       
 

 

 

 
  Rosivaldo Pereira de Araújo  Gustavo Adolpho Leal Brandão 

Contador Presidente 
CPF: 731.764.946-53 CPF: 314.883.070-91 
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