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SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO AVENTURA DE CONSTRUIR que 
compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do 
resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
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 entidade, em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

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 
Respon . 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. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase 

Doações: A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas provenientes de doações e 
contribuições de terceiros. Como estas doações e contribuições de terceiros são espontâneas, só podem ser 
identificadas se registradas e por essa razão, nossas verificações dessas receitas ficaram restritas, 
exclusivamente aos valores constantes dos registros contábeis.



Responsabilidades da administração 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 administração 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, 
estejam 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 detectam 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.

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.

Obtivemos 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, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conceito das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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.

São Paulo - SP, 25 de Fevereiro de 2022

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP 024298/O-3

    
Alexandre Chiaratti do Nascimento

Contador
CRC/SP 187.003/ O- 0

CNAI SP 1620



ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO (14782348819)
Data: 3/4/2022 1:47:06 PM -03:00



Código de validação: CE9B8-347DC-76AB7-9231A

Para verificar assinatura após ter assinado acesse o link a abaixo:

https://fenacondoc.com.br/valida-documento/CE9B8-347DC-76AB7-9231A

A validação também pode ser feita utilizando o QR Code abaixo:
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Valores expressos em reais  centavos suprimidos) 

1. Contexto Operacional 

constituída em 08 de agosto de 2015 é uma 
associação civil autônoma, apartidária de interesse social, de direito privado, com fins não 
econômicos, tem como missão a promoção do desenvolvimento territorial local, capacitando, 
acompanhando e possibilitando o acesso ao crédito, visando uma transformação humana e 
socioambiental, que tenha  relevância pública  e social. O público principal da sua atuação são micro 
e pequenos empreendedores, adolescentes, jovens e mulheres, todos pertencentes a baixa renda 
e situações de vulnerabilidade social. A Associação por meio do Processo MG Nº 
08071.006102/2015-00, foi qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, 
nos termos da Lei nº 9790, de 23 de março de 1999, conforme despacho do diretor, de 23 de 
dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial de 29 de dezembro de 2015 (Conforme delegação 
da Portaria SNJ nº 28, de 10 de setembro de 2008). Em 18 de dezembro de 2017 a Associação 
solicitou a desqualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, instituída pela 
Lei nº 9790, de 23 de março de 1999. Em 06 de fevereiro de 2018, foi publicado no diário Oficial o 
despacho do pedido da desqualificação. 

2. Apresentação das demonstrações contábeis 

Base de apresentação das demonstrações contábeis 

Declaração de conformidade 

As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem 
finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG07, aprovada pela 
Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral (ITG) 
2002, aprovada pela Resolução CFC n° 1.409/2012 (R1), bem como pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC. 

As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há valores 
a serem apresentados sobre esse conceito, ou seja, a demonstração do resultado é igual ao 
resultado abrangente total. 

Base de mensuração 

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. 

Moeda funcional e moeda de apresentação 

A moeda funcional da Associação é o Real (R$). Todos os valores apresentados nestas 
demonstrações contábeis estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma. 
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Uso de estimativas e julgamentos 

As preparações das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros, e exigem que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. 

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
períodos futuros afetados.   

Não há informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que 
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis. 

3. Principais práticas contábeis 

As principais práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. 

a. Instrumentos financeiros 

Ativos financeiros não derivativos 

A Associação reconhece os empréstimos e recebíveis e os depósitos inicialmente na data em que 
foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data da negociação na qual a Associação se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. 

A Associação tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por 
meio do resultado. 

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os 
ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Associação gerencia 
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo 
com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Associação. Os custos da 
transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos.  

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, 
e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.  
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Passivos financeiros não derivativos 

Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Associação 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Associação baixa um passivo 
financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.  

A Associação tem o seguinte passivo financeiro não derivativo: fornecedores e outras contas a 
pagar.  

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
medidos pelo custo amortizado pelo método dos juros efetivos. 

Caixa e equivalentes de caixa 

São representados por valores de liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias e com 
risco insignificante de mudança de valor, apresentados ao custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente 
valor de mercado, se inferior ao saldo contábil. Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de 
caixa, banco conta movimento e aplicações financeiras. 

 

Instrumentos financeiros derivativos 

Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2021. 

b. Imobilizado  

Reconhecimento e mensuração 

Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
deduzido de depreciação acumulada.  

c. Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passivos 

A Administração da Associação não prática transações significativas de vendas a prazo com valores 
pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas de 
encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes. 
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d. Provisões 

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Associação tem uma obrigação 
legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso 
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto 
dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais 
de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. 

e. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) 

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos - futuro 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 Associação 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 ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. 

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 
provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não 
circulantes. 

f. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais 

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações 
legais são as seguintes: 

Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões 
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis 
são apenas divulgados em nota explicativa; 

Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como 
prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os 
passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota 
explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são 
provisionados e nem divulgados. 

g. Demonstração dos fluxos de caixa 

A Administração da Associação apresenta os fluxos de caixa às atividades operacionais usando o 
método indireto, segundo o qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não 
envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre 
recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos efeitos 
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de itens de receita ou despesas associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou 
de financiamento.   

h. Receitas com trabalhos voluntários 

Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a 
Entidade a partir do exercício de 2015 passou a valorizar as receitas com trabalhos voluntários, 
inclusive de membros integrantes de órgãos da administração sendo mensuradas ao seu valor justo 
levando-se em consideração os montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse 
estes serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no 
resultado do exercício em contrapartida a despesas operacionais também no resultado do 
exercício. Em 31 de dezembro de 2021 a Entidade registrou o montante de R$ 724.444 (R$ 672.455 
em 2020) referente a trabalhos voluntários. 

 

4. Adiantamentos 

 

 

5. Imobilizado e Intangível 
Os bens de uso estão demonstrados com base no valor original de custo deduzido da depreciação. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  
  

14 
 

23.417.416/0001-05 
Associação Aventura de Construir

Demonstrações contábeis 
31 de dezembro de 2021 e 2020

6. Salários e encargos sociais 

 

7. Fornecedores 

 

8. Projetos a Executar 

 

Projeto ISC  Crescendo em Rede  Introduzir microempreendedores e pessoas com potencial 
empreendedor no ecossistema dos negócios de impacto social, disseminando as oportunidades do 
setor para o maior número possível de envolvidos para formar multiplicadores nos territórios de 
execução do projeto. 

Projeto INSTITUTO CCP   A ASSOCIAÇÃO AdC disponibilizará cursos gratuitos de capacitação em 
empreendedorismo e formalização empresarial, para uma turma composta por 30 (trinta) pessoas 
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gerir seus negócios de forma autônoma e protagonista, de modo a desenvolverem 
empreendimentos não voltados exclusivamente para sua subsistência, mas que tragam também 
um impacto social positivo na própria comunidade, fortalecendo a economia local. 

Projeto SMIT  Alfabetização em Informática  Desenvolvimento de capacitações on-line e 
gratuitas sobre Alfabetização em Informática para habilitar funcionários dos Telecentros na 

formação de Microempreendedores de baixa renda e outros usuários dos Telecentros. 

Projeto Lamberti Transforma - A ASSOCIAÇÃO AdC disponibilizará cursos gratuitos de capacitação 
em alfabetização em informática para mulheres empreendedoras, ("PROJETO"), cuja finalidade é 
desenvolver uma jornada híbrida de aprendizagem humana integral que prepare mulheres 
microempreendedoras a usufruírem da realidade virtual, garantindo o uso eficaz e aplicável de 
ferramentas e suportes digitais para a oferta de produtos e serviços num cenário de pandemia e 
pós-pandemia que nos impõe uma serie de adaptações nos modelos de negócios e desafios para 
viver um "outro normal". 

Projeto MINC  Consistem na produção de um vídeo documentário de 30 minutos, com foco em 
produção orgânica e alimentação saudável, melhora na qualidade de vida das pessoas e do planeta 
e o papel do pequeno produtor. O projeto permitirá a formação ao empreendedorismo de pelos 
menos 10 produtores. 

Projeto UWB O projeto teve como objetivos a formação via vídeos (mais de 30 vídeos de 3 e 5 
minutos) de 500 famílias em condição de alta vulnerabilidade para incentivar o protagonismo 
pessoal, a sustentabilidade familiar e a iniciativa empreendedora. Com 25 destas famílias, 
interessadas a criar ou dar continuidade a um empreendimento já existente, foram realizadas 
formações em profundidade sobre algumas temáticas especificas e assessorias online. Finalmente 
o projeto finalizou com um vídeo com testemunhos destes 25 protagonistas, orientado a 
multiplicação dos resultados para fomentar a iniciativa micro empresarial em todas as outras 
famílias que participaram da primeira fase do projeto. 

  
Projeto Viamão  Realizar capacitações empreendedoras e assessoramento direcionado à 50 
mulheres em situação socioeconômica vulnerável no município de Viamão/RS. As principais áreas 
temáticas do projeto são: sustentabilidade socioeconômica das participantes e suas famílias, 
fortalecimentos das estruturas de venda presencial e online (e-commerce), criação de redes locais. 
O projeto contará com 3 momentos de avaliação de impacto socioambiental (linha de base, 
avaliação intermédia e avaliação final). 

Projeto Novos Horizontes - Promover formação humana integral e financeira combinada com 
empreendedorismo e desenvolvimento para o mundo do trabalho formal. Trata-se de uma ação 
que visa democratizar oportunidades, ampliando o acesso de pessoas em situação de alta 
vulnerabilidade social à capacitações que prepare-as para iniciar o próprio negócio formalmente ou 
ingressar no mercado de trabalho de acordo com as Leis Trabalhistas. O projeto contará com um 
processo de orientação vocacional a cargo de um grupo de psicólogos especializados neste 
contexto. 
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9. Patrimônio Líquido 

Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos 
Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes ocorridos. Refere-se ainda a recursos a serem 
aplicados, exclusivamente, aos objetivos do contrato de gestão. 

Em 2021 o valor do patrimônio líquido apresentado é de R$ 595.360 (R$ 557.268 em 2020), com 
Superávit de R$ (38.092). 

10. Receita e Despesas 

As receitas e despesas são apropriadas por competência com base em documentação hábil como: 
avisos bancários, notas fiscais, recibos, contratos e outros em conformidade com as exigências 
legais e fiscais. 

11. Doação PJ 

 

12. Doação de Imobilizado 
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13. Trabalho Voluntário

 
14. Despesas com pessoal 
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15. Serviços prestados por terceiros 

 

16.Despesas Administrativas
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Demonstrações contábeis 
31 de dezembro de 2021 e 2020

16. Renúncia fiscal

- entidade sem finalidade de lucros, a 
Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica)
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

A Associação é isento do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) por 
sua natureza e objeto, conforme artigo 15 da Lei 9.532/1997.

O Instituto não é co
de 1% na modalidade folha de salários, conforme IN 247/2002.

17. Eventos subseqüentes

Devido aos últimos acontecimentos relacionados à pandemia de Covid-19, a Administração avaliou 
os possíveis impactos para a Companhia em relação ao fechamento do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021 e concluiu que não há impactos subseqüentes que requeiram ajustes ou 

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

__________________________ _________________________

     Silvia Caironi                                                                 Rogério Gerlah Paganatto
   CPF 234.849.488-41                          CPF 129.306.908-60

Presidente                          CRC 1SP131987/O-3 
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