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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃ0 ÀS DEMONSTRAÇÕES  

CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

NOTA 01 -     CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE 

 

O Instituto de Desenvolvimento Humanitário e Assistência Social O Semeador foi fundado em 

03 de janeiro de 1989 e tem por objetivo o incentivo e a prestação de serviços gratuitos às 

pessoas, instituições e a coletividade em geral, promovendo a melhoria e o aperfeiçoamento da 

qualidade de vida, de acordo com os preceitos da Doutrina Espírita. 

 
O SEMEADOR, como instituição voltada para o desenvolvimento do Ser Humano, e mantenedor 

do Cass, tem como missão, dentro dos conceitos e preceitos morais de solidariedade e 

fraternidade baseados na Doutrina Espírita, a prestação de serviços gratuitos de Assistência 

Social e capacitação, promovendo a melhoria e aperfeiçoamento da qualidade de vida, nos 

aspectos: material, espiritual, moral, educativo e cultural. Para tanto, O SEMEADOR poderá 

promover: 

I – A proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice; 

II – O amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III – Ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária de 

pessoas portadoras de deficiência; 

IV – A Integração ao mercado de trabalho; 

V – A assistência educacional ou de saúde; 

VI – O Desenvolvimento da Cultura; 
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VII – O atendimento e assessoramento aos benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social e a 

defesa e garantia de seus direitos. 

 

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

Entrega de cestas de alimentos e cestas de produtos de higiene. Atendimento e apoio às 

gestantes com entrega de enxoval do bebê completo. 

 

DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS 

A atividade de Assistência Social Básica realizada consiste em atender as necessidades básicas 

da população cadastrada nesse programa, tais como o fornecimento de cestas básicas de 

alimentos, e cesta de produtos de higiene e limpeza. A faixa etária é de adultos acima de 20 

anos. 

160 famílias residentes no entorno, estão cadastradas nesse programa, sendo que para melhor 

atende-las, foram divididas em dois grupos A e B, de 55 famílias cada. Cada grupo comparece 

ao Instituto a cada 15 (quinze) dias, na primeira quinzena retiram as cestas básica de alimentos, 

e na segunda quinzena retiram a cesta de produtos de higiene e limpeza 

 

 

APOIO ÀS GESTANTES 

Esse programa abriga 30 gestantes, que são integradas ao programa a partir do conhecimento 

da gestação. Elas são acolhidas no Instituto e são acompanhadas durante toda a gestação, além 

de serem orientadas quanto à importância da realização do exame pré-natal. A faixa etária é a 

partir de 14 anos, porquanto as adolescentes engravidam muito cedo. 

Foi observado que ao longo de 2021 não atendemos casos de gravidez precoce. Mas o problema 

cultural, de a gravidez precoce vir de mãe para filha ainda persiste e infelizmente não se 

consegue mudar a mentalidade cultural do problema. 

 

PUERICULTURA 

 

Esse programa inicialmente abrigava 30 famílias, porém com o aumento de 06 (seis) meses para 

até o bebê completar um ano de idade, o número de crianças migradas do Programa Gestante 

para o Programa Puericultura diminuiu. 
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PROJETO COSTURA 

 

Ensino de corte e costura e de outras técnicas tais como patchwork, almofadas, bolsas, 

customização. Faixa Etária a partir de 18 anos, sexo feminino. 

 
 
 
ODONTOLOGIA 
 
Esse programa é destinado somente aos membros do núcleo familiar cadastrado. Não é aberto 

à comunidade por se tratar de um programa caro, para o qual o CASS ainda não dispõe de 

patrocínio. 

 

PSICOTERAPIA 

 

Diferentemente de outros projetos que são voltados somente para os usuários cadastrados, este 

projeto Psicoterapia é destinado a toda a comunidade. 

Através da Conversa Terapêutica, que o usuário é estimulado a falar sobre os seus problemas, 

e a encontrar soluções para os mesmos. 

 

PROJETO SEMENTINHA 

 

Aproveitando o cenário já existente no CASS, haja vista a presença das crianças e pré-

adolescentes das famílias cadastradas, com futuros ainda indefinidos, observou-se uma 

necessidade de trabalhar em um projeto fixo, que promovesse cultura, interação social e 

conhecimentos gerais sem trazer a sensação da obrigação escolar à criança. Desde então, está 

sendo desenvolvido o Projeto Sementinha com o objetivo de trazer esperança ao futuro das 

crianças envolvidas, mostrando que o bem deve estar presente em sua vida apesar de sua dura 

realidade; e conquistar ainda mais os jovens frequentadores da casa, de modo a promover a 

sensação de amor e acolhimento presentes na casa. A faixa etária desse projeto são crianças 

de 4 a 12 anos. 
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MÚSICA – SEMEANDO CULTURA  

Esse projeto, aberto à comunidade, visa ensinar música com os instrumentos de sopro: Flauta, 

sax, trompete, trombone, canto e coral, teclado e violão popular. Faixa etária: a partir dos 6 anos 

de idade. 

 

ALICERCE 

Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do COVID 19. 

 

INFORMÁTICA 

 

Numa parceria feita com a DDCom Systems, o CASS abriga um programa de informática 

totalmente patrocinado por essa empresa. Esse curso visa atender a todos os alunos de todos 

os cursos do CASS e é também aberto à comunidade. 

 

PROJOV 

Numa parceria feita com o PROJOV, curso patrocinado pelo Rotary Clube o SEMEADOR cedeu 

parte de suas instalações no CASS para que o projeto que prepara Jovens para o primeiro 

emprego, se desenvolvesse no Bairro. 

 

BUSQUE AJUDA 

Esse projeto é voltado exclusivamente para os familiares dos adictos de drogas. Acolhe os 

familiares desses adictos com carinho e com propostas para que eles aprendam a conviver com 

esse problema, e possam conseguir salvar seus entes-queridos desses vícios.   

 

BALLET 

Projeto foi desenvolvido totalmente voltado para a comunidade. 

O CASS abrigou em suas dependências o curso de Ballet voltado para as crianças com faixa 

etária a partir de 04 anos. 
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CURSOS DE BELEZA 

 

Curso de cabeleireiros e todos os seus desdobramentos tais como corte, tintura, depilação, 

sobrancelhas, etc Inicialmente, são passados conhecimentos sobre os tipos de cabelos, depois 

técnicas de tintura, cor de cabelos, desenho de sobrancelhas,  etc. O Curso de manicure consiste 

em ministrar conhecimentos sobre a necessária higiene do equipamento, e como se tornar um 

profissional cuidadoso. O público alvo é de usuários a partir de 18 anos de ambos os sexos. 

 

CURSO DE BARBEIRO 

 

Esse curso é aberto à comunidade. 

O objetivo desse curso é capacitar os interessados para trabalhar em salões de beleza na 

comunidade e principalmente no bairro do Alphaville, que é carente desses profissionais. Isso 

garantirá renda para os indivíduos interessados. 

Inicialmente, serão passados conhecimentos sobre os tipos de cabelos, barba, desenho de 

sobrancelhas,  etc. 

 

PORTUGUÊS PARA HAITIANOS 

 

Esse curso foi descontinuado em 2021. 

 

CURSO DE ARTESANATO COM FELTRO 

 

Esse curso foi descontinuado em 2021. 

 

ATENDIMENTO JURIDICO 

 

Esse atendimento foi descontinuado em 2021.  
 

Durante 2021 O CASS fez outras ações que não estavam previstas conforme segue: 
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CAMPANHA DOS OVOS DE PÁSCOA 

 

Como o CASS recebeu muitas doações de ovos de páscoa, atendemos nossas crianças com 

334 e doamos 120 ovos para Associação Jaguari, 270 ovos para O Centro de Convivência da 

Criança e do Adolescente da Vila Esperança, totalizando 724 ovos de páscoa em 2021. 

 

 

SACOLINHAS DE NATAL 

Apesar do distanciamento social mantido em 2021, foi possível agraciar nossas crianças com 

as costumeiras sacolinhas de Natal. 

Foram entregues 342 sacolinhas de Natal em 2021. 

 

COBERTORES 

Com a chegada do frio sentimos a necessidade de atender algumas das famílias assistidas com 

entrega de cobertores, portanto entregamos 103 cobertores+ 

 

 

NOTA FISCAL PAULISTA 

A Nota Fiscal Paulista é um programa de estímulo à cidadania no Estado de São Paulo, que tem 

por objetivo estimular os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal na hora da 

compra. Além disso, visa gerar créditos aos consumidores, aos cidadãos e às empresas do 

Estado. As entidades sociais sem fins lucrativos, uma vez cadastrada neste programa são 

beneficiadas com parte destes recursos. Esta é mais uma forma de angariar recursos para a 

instituição. 

  2021 

Crédito NF Paulista  R$402.773,61  
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NOTA 02 -     BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

As demonstrações contábeis foram elaboradas em  observância  às  práticas contábeis 

adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 

(NBC TG), que trata da Estrutura   Conceitual   para   a   Elaboração   e   Apresentação   das 

Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que  trata    da Apresentação 

das     Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 

emitidas pelo  Comitê   de   Pronunciamentos   Contábeis   (CPC),   Deliberações   da  Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo  

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC  Nº 1409/12 que 

aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade  de Lucros, que estabelece critérios e 

procedimentos específicos de  avaliação, de registros dos componentes e variações 

patrimoniais e de  estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a  

serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.  

 

NOTA 03 -     RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

 

a)  Caixa   e   Equivalentes   de   Caixa:   Conforme   determina   a  

Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração  

do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG  

26) -  Apresentação Demonstrações Contábeis,  os  valores  

contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e  

depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que  

possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de  

disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão  

sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;  

 

b)  Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras  

estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos 

dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;  

c) Classificação de Itens Circulantes 

 

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com 

expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são 

classificados como itens circulantes.  

 

d) Imobilizado 

 

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição deduzido da  
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depreciação, a qual é calculada conforme tabela fiscal. 

 

e) Apuração do Resultado 

O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de 

competência de exercícios.  

O superávit  no valor de R$ 934.932,95    será    incorporado    ao    

Patrimônio    Social    em  conformidade com as exigências legais, 

estatutárias e a Resolução  CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC 

ITG 2002 em especial no  item 15   que   descreve   que   o   superávit   

ou   déficit   do  exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio 

Social.  

 

f) Passivo Circulante 

 

Os passivos  estão  registrados  pelo  seu  valor  estimado  de  

realização, ajustados a valor presente quando aplicável, com 

base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações 

do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos  

específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, dos  

correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, 

em  base “pro-rata dia”.  

 

 

g)  Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis  

A preparação de demonstrações contábeis de acordo com as  

práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a 

administração  da entidade se baseia em estimativas para o 

registro de certas  transações que afetam os ativos e passivos, 

receitas e despesas,  bem como a divulgação de informações 

sobre dados das suas  demonstrações contábeis. Os resultados 

finais dessas transações  e informações, quando de sua efetiva 

realização em períodos  subsequentes, podem diferir dessas 

estimativas.  

 

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de 

julgamento    e    uso    de    estimativas    na    preparação    das 

demonstrações contábeis são:  
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a)  Créditos de liquidação duvidosa  que  são  reconhecidos  

 diretamente no resultado do exercício, conforme a 

expectativa  

de perdas;  

b)  Passivos contingentes que são provisionados de acordo com  

 a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a  

Assessoria jurídica da empresa.  

 

 

NOTA 04 -     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  
 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   945.843,19  

 NUMERÁRIOS     43.359,10  

Caixa Fundo Fixo 43.359,10 

 BANCOS         247,00  

Banco Bradesco 580 -0 1,00 

Banco do Brasil 236,00 

Banco Itaú 10,00 

 APLICAÇÕES   902.237,09  

Banco Bradesco 64.257,71 

Itau - CDB 837.979,38 

 

As aplicações financeiras são realizadas junto à instituição financeira  

nacional, refletindo   as   condições   usuais   de   mercado, e   estão  substancialmente 

compostas  por  aplicações  de  curto  prazo  em Certificados de Depósitos Bancários - 

Aplicação automática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicksign 29da9c91-bba2-4d19-afb3-8557e69d68a0



 

NOTA 05 -     IMOBILIZADO  

Em 31 de dezembro de 2021, os bens do Imobilizado apresentam-se registrados da 

seguinte forma: 

 

 

BENS IMÓVEIS   6.866.929,89  

 DIVERSOS   7.883.506,72  

Imóveis - Sede 340.412,81 

Imóveis - Centro Comunitário 1.353.953,87 

Imóveis em Construção 6.189.140,04 

 ( - ) DEPRECIAÇÕES  -1.044.398,69  

Imóveis - Sede (340.412,81) 

Imóveis - Centro Comunitário (703.985,88) 

 BENS MÓVEIS      136.658,20  

Móveis e Utensilios 30.861,09 

Equipamentos de Informática / Softwares 28.930,66 

Equipamentos Odontológicos 23.264,00 

Equipamentos de Música/ Som / Imagem 26.236,08 

Máquinas e Equipamentos 27.366,37 

 DEPRECIAÇÕES  -   108.836,34  

Móveis e Utensílios (29.918,78) 

Equipamentos de Informática / Software (28.930,66) 

Equipamentos Odontológicos (23.264,00) 

Equipamentos de Música/ Som / Imagem (24.322,57) 

Máquinas e Equipamentos (2.400,33) 

 

 
 
NOTA 6 - PATRIMÔNIO SOCIAL 

 

 

O Patrimônio social, receitas, recursos e eventual superávit operacional da associação 

serão aplicados integralmente no país, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos 

institucionais.  
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NOTA 7 - RECEITAS DE DOAÇÕES  

 

RECEITAS SEM RESTRIÇÕES 

O Instituto Semeador recebe das Pessoas Físicas e Jurídicas. Demonstramos a seguir, a 

composição das Receitas auferidas 

 

SEDE   1.602.880,97  

Contribuições Sócios 335.559,00 

Doações 279.214,88 

Doações - Projeto Alicerce 7.450,00 

Receitas Diversas - Livraria 52.014,20 

Receitas Diversas -  Bazar 498.779,31 

Receitas Diversas - Eventos 12.430,00 

Receitas Diversas - Cestas Básicas 402.783,58 

Receitas Diversas - Pintura Mediunica 14.650,00 

  

  
 NOVA SEDE      169.491,00  

Doações Diversas - Nova Sede 79.350,00 

Contribuições - Nova Sede 90.141,00 

 

NOTA  8 -     COBERTURA DE SEGUROS 

 

A Instituição possui seguro de vida para todos os funcionários, prestadores de serviços e seguro 

patrimonial. Apólice com a seguradora Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada 

S.A.  e American Life Empresarial 

 

NOTA 9  -       CERTIFICAÇÕES 

A Seguir relação de certificações do Semeador:  
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São Paulo, 31 de dezembro de 2021 

 

_____________________________               _____________________________ 

            Amauri Gimenes                                           Paulo Roberto Casciello 

                            CPF: 842.155.858-72                                          CPF: 287.271.288-73 

 

 

 

 

 
 

PAULO ROBERTO 
CASCIELLO:2872
7128873

Assinado de forma digital 
por PAULO ROBERTO 
CASCIELLO:28727128873 
Dados: 2022.05.24 
17:19:01 -03'00'
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