
Apesar de avanços no 

reconhecimento desse 

mecanismo, ele ainda 

é bastante subutilizado 

por empresas do país

Às voltas com as necessi-
dades de adequação ao 
disposto na Lei Anticor-

rupção e na Lei das Estatais, 
o empresariado nacional se 
apressa para ajustar ou imple-
mentar estratégias, políticas e 
processos de conformidade e 
controle interno. Mas para que 
o caminho nessa direção seja 
cumprido, é preciso aliar in-
vestimentos à transposição de 
alguns obstáculos, como, por 
exemplo, o que ainda resiste à 
frente do canal de denúncias. 

Conforme mostra o Relató-
rio Global de Fraude & Risco 
2016/17 da Kroll, 57% das frau-
des sofridas pelas companhias 
nacionais foram perpetradas 
por funcionários, mas apenas 
17% das organizações con-
taram com um denunciante 
interno para a descoberta de 
ilícitos, sendo o meio citado 
com menor frequência entre 
os executivos brasileiros. Já 
globalmente, esse é o principal 
recurso utilizado pela maioria 
das empresas ouvidas (44%). 

Por sua efi cácia na ilumina-
ção de fatos potencialmente 
sombrios, a delação já é um 
expediente inclusive para re-
guladores, como a Securities 
and Exchange Commission 
(SEC), que controla o mercado 
de capitais dos EUA. 

Desde 2011, o órgão paga re-
compensas milionárias a quem 
colaborar para a elucidação de 
irregularidades envolvendo 
empresas com ações no país, na 
tentativa de proteger o interes-
se de investidores americanos. 
De acordo com dados da SEC, 
a maioria dos premiados (65%) 
foi de funcionários das próprias 
companhias investigadas, sen-
do que em 80% dos casos, o 
problema foi antes reportado 
internamente ou acreditava-
se que os responsáveis por 
compliance soubessem.

Para superar essa baixa 
adesão local das organizações 
e melhorar a detecção de frau-
des e improbidades, há dois 
desafi os a serem vencidos. O 
primeiro, de caráter subjetivo, 
tem a ver com o estigma de trai-
dor que permanece em alguma 
medida associado à fi gura do 

whistleblower (denunciante), 
mesmo quando ele está a favor 
da ética e contra a perpetua-
ção de crimes. Nesse sentido, 
a cada vez maior pressão da 
opinião pública por transpa-
rência nos poderes político e 
econômico tende a acelerar 
a mudança dessa percepção 
cultural relevante.

É importante observar que o 
incentivo à denúncia de irre-
gularidades, além de previsto 
na Lei Anticorrupção, pode 
atenuar sanções a pessoas 
jurídicas caso seja comprovada 
a existência de procedimentos 
que a garantam. Já o segundo 
objetivo, envolve a criação de 
condições favoráveis à colabo-
ração de funcionários. Além de 
medidas jurídicas de proteção, 
é importante garantir que 
eventuais revelações sejam 
mantidas em anonimato e sob 
sigilo. Também é necessário 
demonstrar na prática que 
toda acusação com bases reais 
será, de fato, investigada, bem 
como toda conduta imprópria, 
punida.

É apenas sob total segurança 
e convicção quanto à seriedade 
do canal de denúncia que o 
colaborador poderá efetiva-
mente usá-lo. Quando em sua 
plena funcionalidade, esse 
instrumento constrói as bases 
fundamentais para o desenvol-
vimento de uma investigação 
corporativa, já que oferece 
informações privilegiadas sem 
as quais o processo pode ser 
tornar muito mais complexo, 
longo e, consequentemente, 
custoso.

Cabe destacar que a hotline, 
embora de suma importân-
cia, é um entre os múltiplos 
aspectos que compõem uma 
política ou estratégia de ges-
tão de riscos empresariais. Os 
investimentos em compliance 
são legítimos e absolutamente 
justifi cados no contexto atual, 
mas só fazem sentido quando 
se confere à área também in-
dependência, autonomia, con-
fi dencialidade e ferramental de 
trabalho, como a integração de 
sistemas. 

Sem isso, a companhia se 
mantém altamente vulnerável 
e suscetível a todos os impac-
tos fi nanceiros, de imagem e 
reputação que a conformidade 
simplesmente pro forma já 
revelou ostensivamente.
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Programa Comunitário da Reconciliação - CNPJ 96.532.973/0001-40
Demonstrações Contábeis

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)
ATIVO Notas  
Circulante Explicativas 2016 2015
 Caixa    1.332,24   279,94 
 Bancos - Recursos sem Restições   272.935,33   233.535,51 
 Bancos - Recursos com Restrições    357.928,13   380.330,33 
Caixa e Equivalentes de Caixa  4.A   632.195,70   614.145,78 
Direitos Realiz. a Curto Prazo 
 Subvenções a Receber   537.434,16  -
 Adiant. Funcionários   66.910,43   54.872,28 
 Adto. a Fornecedores   22,90   1.137,76 
 Estoque - (Doações)  -  2.649,30 
 Despesas Antecipadas  -  21,62 
Total do Realizável   604.367,49   58.680,96 
Total do Ativo Circulante  4.A   1.236.563,19   672.826,74 
Imobilizado   05.  
 Bens de Uso  5.a   797.219,67   767.220,87 
 (-) Depreciações e Amortizações  5.b   (477.111,08)  (427.013,84)
Imobilizado Líquido   320.108,59   340.207,03 

Total do Ativo   1.556.671,78   1.013.033,77

PASSIVO Notas  
 Explicativas 2016 2015
Circulante 6.
 Obrigações Fiscais    1.362,71 141,63 
 Obrigações Sociais    10.177,53   - 
 Obrigações Trabalhistas    88.388,33   79.039,20 
 Outras Obrigações    39.571,65   17.130,91 
 Subvenções a Realizar  563.242,01   39.864,82 
Total   702.742,23   136.176,56 
Doações Vinculadas  6.2.  
 Doações   42.506,46  63.059,98 
 (-) Realizações   (42.506,46)  (60.410,68)
Total    -   2.649,30 
Total do Passivo Circulante   702.742,23   138.825,86 
Passivo não Circulante   - -
 PPI - Creche  -   2.796,01 
Patrimônio Líquido 
Patrimônio Social  07.   871.411,90   899.813,57 
 Superávit/Défi cit do Período  8.   (17.482,35)  (28.401,67)
Total do Patrimônio Líquido  853.929,55   871.411,90 
Total do Passivo   1.556.671,78   1.013.033,77

Demonstração do Resultado do Período
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em Reais)

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos nos Exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - N. Explic. 3.e

Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido)

 Notas  
Receitas Operacionais Explicativas 2016 2015
 com Restrições
(+) Assistência Social  11  1.109.046,13   991.241,27 
(-) Assistência Social Aplicada  9.   (1.109.046,13) (991.241,27)
Superávit/Défi cit da Atividade Social   -  - 
(+) Educação Convênio  11  635.393,85   614.922,67 
(-) Assistência Educacional Aplicada - Convênio 9.  (635.393,85)  (614.922,67)
Superávit/Défi cit da Atividade Educacional   - -
Projetos Sociais 
Projeto C & A  968,85  15.400,00 
Fundação Heydenreic  45.000,00   45.000,00 
Recursos Aplicados 
Assistência Social    (77.844,15)  (135.426,28)
Assistência Educacional    (21.064,85)  (44.492,58)
Biblioteca - Projeto C & A   (28.853,67)  (10.655,24)
Projeto da Comunidade   (56.351,14)  (201.093,45)
Superávit/Défi cit dos Projetos Sociais  (138.144,96)  (331.267,55)
Voluntários 
(+) Serviços Prestados 14  18.368,35   42.188,65 
(-) Serviços prestados 14  (18.368,35)  (42.188,65)
Superávit/Défi cit
 dos Recursos com Restrições  (138.144,96)  (331.267,55)
Receitas sem Restrições 4.d  264.654,50   428.634,94 
Doações do Exterior    128.312,24   260.351,33 
Doações Cursos  -  2.083,00 
Doações Esporádicas    20.716,89   40.188,00 
H.A. - Hospital Alemão O. Cruz   27.500,00   30.000,00 
Eventos Sociais   29.964,00   35.413,50 
Contribuições de Particulares   48.446,37   50.034,11 
Donativos de Natal   9.715,00   10.505,00 
Donativos Recicláveis  -  60,00 
Outras Despesas Vinculadas   (147.702,64)  (170.927,26)
Despesas Administrativas   (83.048,74)  (101.119,55)
Depreciações e Amortizações   (50.097,24)  (51.202,83)
Impostos taxas e Contribuições   (14.556,66)  (18.604,88)
Superávit/Défi cit
 dos Recursos sem Restrições   116.951,86   257.707,68 
Receitas (Despesas) Financeiras 
Receita Financeira   21.039,19   54.528,96 
Despesas Financeiras   (7.347,21)  (9.564,54)
Resultado Financeiro Líquido   13.691,98   44.964,42 
Outras Receitas e Despesas   
Processo trabalhista   (10.000,00) -
Recuperação de despesas   18,77   193,78 
Material Consumo 4.d  42.506,46   60.410,68 
Material Consumo 4.d  (42.506,46)  (60.410,68)
Outras Receitas e Despesas   (9.981,23)  193,78 
Resultado do Exercício    (17.482,35)  (28.401,67)
Superávit (Défi cit) do Período 8  (17.482,35)  (28.401,67)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 2016 2015
Superávit/Défi cit do Período  (17.482,35) (28.401,67)
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas
Depreciações e amortizações  50.097,24 51.202,83
Parcelamentos  (2.796,01) -
Superávit/Défi cit Líquido Ajustado  32.614,89   22.801,16 
Variações nos ativos circulantes
Atendimentos Realizados
Parceia c/ Entid. Governamentais- Subvenções  (537.434,16) 81.635,45
Adto. a funcionários  (12.038,15)  7.670,90
Adto. a fornecedores  1.114,86   (752,76)
Estoques- Doações  2.649,30   8.342,62
Despesas antecipadas  21,62   667,70
Variações nos passivos circulantes
Obrigações fi scais  1.221,08   (1.086,62)
Obrigações sociais  10.177,53   (15.059,93)
Obrigações trabalhistas  9.349,13   (11.696,95)
Subvenções a Realizar  523.377,19   30.864,82
Receitas Diferidas = Doações  (2.649,30)  (8.342,62)
Outras obrigações  22.440,74   (4.369,38)
(1) Caixa líquido das atividades operacionais 48.048,72 110.674,39
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
 Aplicações no ativo imobilizado   (29.998,80)  (13.147,37)
(2) Caixa líquido aplicado
 das atividades de investimentos (29.998,80) (13.147,37)
(3) Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos - -
(1+2+3) Aumento (Redução)
 de caixa e equivalentes de caixa 18.049,92  97.527,02
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 614.145,78 516.618,76
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 632.195,70 614.145,78
Aumento (Redução) do
 Caixa e Equivalentes de Caixa 18.049,92 97.527,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 2016 2015 
Origens  
Das Operações  
• Superávit do Período - -
• (+) Ajuste de Depreciações  50.097,24 51.202,83
 50.097,24  51.202,83
Outras 
• Baixa Imobilizado - -
• Aumento Exigível a Longo Prazo  -   2.796,01
Total das Origens  50.097,24   53.998,84
Aplicação dos Recursos  
• Défi cit do Período  17.482,35 28.401,67
• Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 29.998,90  13.147,37
• Redução Exigível a Longo Prazo 2.796,01  -
• Capital Circulante Líquido  (179,92)  12.449,80
 Total das Aplicações   50.097,34   53.998,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  Superávit/
 Patrimônio  Défi cit do 
 Social Exercício Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  654.250,01   245.563,36   899.813,57 
 Défi cit do Período Anterior
  Incorporado ao Patrimônio  245.563,56   (245.563,56) - 
 Défi cit do Período - (28.401,67) (28.401,67)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  899.813,57   (28.401,87)  871.411,90 
 Défi cit do Período Anterior
  Incorporado ao Patrimônio  (28.401,67)  28.401,67  - 
 Défi cit do Período - (17.482,35) (17.482,35)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  871.411,90   10.919,32   853.929,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em Reais)
1. Objetivos Sociais: O Programa Comunitário da Reconciliação é uma associa-
ção civil, de direito privado, sem fi ns lucrativos de natureza fi lantrópica, de acor-
do com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 7.237/2010 e 
8.242 de 23 de maio de 2014, a Entidade obedece ao Princípio da Universalidade 
do Atendimento e tem por fi nalidade e missão orientar, formar e educar crianças e 
adolescentes provenientes de famílias de poucos recursos, dando a essas pessoas 
a possibilidade de atingir a plena cidadania, e em especial promovendo justiça so-
cial mediante formação e profi ssionalização de adolescentes. Além disso, propor-
ciona um espaço de integração a serviço da comunidade local. De acordo com o Art. 
14 do Código Tributário Nacional e Pareceres Normativos, a entidade: I - Não remu-
nera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas ren-
das, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus recursos na ma-
nutenção de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração de suas re-
ceitas e despesas em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, capazes 
de assegurar sua exatidão.
2. Assistência Social: A Instituição no atendimento aos seus objetivos estatutá-
rios tem como atividade preponderante a Assistência Social e presta estes servi-
ços de forma gratuita, continuada e planejada para os usuários que dela necessitar, 
sem qualquer discriminação de acordo com a Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 
2009. Os valores e as aplicações em assistência social estão registrados por seu va-
lor original e de acordo com a sua competência conforme demonstrado na Nota 12.
3. Apresentação das demonstrações contábeis. (a) Declaração de Confor-
midade:  As demonstrações fi nanceiras da organização para os exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro 2015 foram elaboradas e estão sen-
do apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem 
fi nalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Ge-
ral, (NBC) TG 1000 - CTG 1000 - adoção plena, suas interpretações Técnicas e Co-
municados Técnicos, em especial à ITG-2002 (Resolução CFC 1409/2012) que es-
tabelece critérios e procedimentos específi cos de avaliação, de registro das transa-
ções e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as 
informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem 
fi nalidade de lucros seguindo as práticas contábeis descritas na Nota 4. (b) Auto-
rização das demonstrações Contábeis:  As demonstrações fi nanceiras ineren-
tes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 estão sendo apresen-
tadas em Reais (R$) e foram autorizadas pela administração no dia 28 de março de 
2017. (c) Formalidade da Escrituração Contábil – Resolução CFC nº 1.330/11 
(NBC ITG 2000). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus 
atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contá-
beis contem o número de identifi cação dos lançamentos relacionados ao respectivo 
documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que com-
provem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações 
contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e es-
tatutárias, são transcritas no “Livro Diário” da Entidade, e posteriormente registra-
das no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. Para o ano calendário 2016 as 
pessoas jurídicas imunes e isentas com receitas superiores a R$ 1.200.000,00 fi cam 
obrigadas a manter escrituração contábil digital ECD, a entidade encontra-se nessa 
situação e a obrigação será entregue na data aprazada. A documentação contábil 
da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras 
peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil 
é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, defi ni-
das na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A enti-
dade manter em boa ordem a documentação contábil. (d) Estimativas Contábeis: 
Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contá-
beis da entidade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis 
do ativo imobilizado e outras similares. Os resultados reais podem apresentar va-
riações em relação às estimativas. (e) Em dezembro de 2011 foi publicada a Porta-
ria 353 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que estabele-
ce em seu Artigo 12 que as entidades com atuação preponderante em Assistência 
Social devem incluir em suas demonstrações a Demonstração das Origens e Apli-
cações dos Recursos – DOAR.
4. Sumário das principais práticas: Em consonância com a NBC ITG 2002 R1, 
os registros contábeis das receitas e despesas são reconhecidas mensalmente res-
peitando o princípio da competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhe-
cidas no resultado no período em que elas ocorrem, simultaneamente quando se 
relacionarem, independente do efetivo recebimento ou pagamento. (a) Caixa e 
equivalentes de caixa: As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imedia-
ta e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalen-
tes. Os demais investimentos, com vencimento superiores a 90 dias, são reconhe-
cidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo. (b) Contas a Re-
ceber – Subvenções Governamentais: São provenientes de convênios fi rmados 
com a Secretaria Municipal de Assistência Social – SMADS e Secretaria Municipal 
da Educação - SME, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e ativi-
dades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fl uxo 
fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, fi cando também toda documen-
tação a disposição para qualquer fi scalização. (c) A Entidade para a contabilização 

de suas subvenções governamentais, atendeu a NBCT TG 07 R1 que em seu texto 
item 12 relata que uma subvenção governamental deve ser reconhecida como re-
ceita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, 
em base sistemática. (d) Doações: (d.1) A Entidade recebeu diversas doações, in-
cluindo materiais e alimentos para consumo, repassados integralmente à comuni-
dade atendida pela instituição. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a to-
dos que colaboraram com as mais diversas doações e nos ajudaram a alcançar nos-
sos objetivos no exercício fi ndo. (e) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exi-
gíveis até o encerramento do exercício seguinte são classifi cados como circulante.
5. Ativo Não Circulante: Imobilizado: (a) O imobilizado está registrado pelo cus-
to de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação e perda por redu-
ção ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. (b) A depreciação é reco-
nhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear. A vida útil 
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados anual-
mente e os efeitos de quaisquer mudanças nas estimativas são contabilizados pros-
pectivamente. A NBC TG 1000 PME requer que seja realizada avaliação da recupe-
ração de todos os itens integrantes deste subgrupo sempre que houver indício de 
perda, visto que nenhum item deve permanecer registrado por valor maior que o va-
lor de realização, seja pela venda ou pelo uso. A Organização realizou análise de 
indícios de perda no valor recuperável do ativo imobilizado no ano de 2016 e não 
identifi cou a necessidade da realização de avaliação da recuperação do valor des-
ses bens. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resulta-
do. (c) Redução ao Valor Recuperável de Ativos (Impairment): A Administração ana-
lisa anualmente se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recu-
perável. Caso se identifi que tais evidências, a administração estima o valor recupe-
rável do ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação 
de seu valor contábil, se não for possível determinar o valor recuperável de um ati-
vo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora 
de caixa à qual o ativo pertence. 
5.1 Imobilizado
    2016 Adições   Baixas 2015
Edifi cação e Benfeitorias  4% 315.581,32    -  315.581,32
Instalações  10% 14.390,41    -  14.390,41
Máquinas e Equipamentos 10% 66.782,98 3.150,02   -  63.632,96
Móveis e Utensílios  10% 196.443,55 26.848,78  -  169.594,77
Equip. Educacionais  10% 87.380,32    -  87.380,32
Computadores  20% 68.951,09    -  68.951,09
Veículos 20% 47.690,00    - 47.690,00
Valor Contábil   797.219,67 29.998,80  - 767.220,87
5.2. Em 2004, a Entidade recebeu da Igreja Evangélica Luterana de São Paulo a con-
cessão do uso de uma casa de atendimento aos jovens, localizada na Rua Hilário 
Ascabusi no. 23, sem valor nominal de registro. Os gastos incorridos no exercício, 
com a reforma da casa e demais construções, foram registrados como benfeitorias 
em imóveis de terceiros.
6. Passivo Circulante: As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma 
obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados, 
e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e 
uma estimativa confi ável do valor possa ser feita. 6.1 - Doações Vinculadas: No 
exercício de 2016 e 2015, a entidade adotou como critério para contabilização dos 
ativos não monetários recebidos em doação, o estabelecido na NBC TG 07 R1 reco-
nhecendo a receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende 
compensar em base sistemática.
7. Patrimônio Social: Conforme artigo 32 § 1º do Estatuto Social da entidade, o 
patrimônio social, receitas, recursos e eventual superávit operacional do Programa 
Comunitário da Reconciliação serão aplicados integralmente no país, na manuten-
ção e desenvolvimento dos objetivos institucionais; sendo vedada qualquer forma 
de distribuição de resultados, dividendos, benefi ciações, participações ou parcela 
de seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto. O patrimônio líquido é apresen-
tado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resul-
tado do exercício (superávit ou défi cit acumulado).
8. Do Resultado do Exercício – Item 15 ITG-2002 R1: O valor do superávit ou 
défi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que te-
nha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específi ca do Patri-
mônio Líquido.
9. Assistência Social - Aplicação dos Recursos: As aplicações dos recursos 
em Gratuidades atenderam o que preceitua a Constituição Federal no Art. 195, I e 
§7º, que concede a isenção da Contribuição Social (INSS) às entidades benefi cen-
tes de assistência social que atendem as exigências estabelecidas no Art. 29 da 
Lei 12.101/2009.
10. Isenções Previdenciárias Usufruídas: Em atendimento art. 29 da Lei 
12.101/2009, aos Decretos n.ºs 8.242/2014 e 7.237/2010 (revogado em 23 de maio 
de 2014) e a norma contábil, ITG 2002, item 27, letra “c” são demonstrados a se-
guir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, goza-
das durante o exercício de 2016 e 2015, de acordo com o item 9.B da interpre-
tação técnica 2015.

Rolf Petermann - Presidente Jorge Celso da Silva - CT.CRC 1SP196805/O-7
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Ilmos. Srs. Diretores do 
Programa Comunitário da Reconciliação - São Paulo-SP 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Programa Comunitário 
da Reconciliação, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2016 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas 
contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e fi nanceira do Programa Comunitário da Reconciliação em 31 
de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e seus fl uxos de caixa 
para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil Aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000). Base para 
Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção intitulada “ Responsabilidade 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 Profi ssional e nas Normas Profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Principais assuntos de auditoria: Principais 
assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profi ssional foram os 
mais signifi cativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre as demonstrações contábeis e, portanto, 
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Responsabilidade 
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 

 Isenções Usufruídas
  Assist. Social Educação Outros Projetos Total Total
Descrições 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Cota Patronal 66.098,39 76.913,80 90.901,65 81.732,02 29.456,53 37.832,46 186.456,57 196.478,28
Rat  6.609,84 6.513,32 9.090,16 8.173,20 1.737,10 3.783,25 17.437,10 18.469,77
Outras Entidades 14.872,14 14.654,97 20.452,87 18.389,70 3.908,48 8.512,30 39.233,49 41.556,97
Cooperativa -  1.191,35 -  1.195,78 349,88 686,57 349,88 3.073,70
Total 87.580,37 99.273,44 120.444,68 109.490,70 35.451,99 50.814,58 243.477,04 259.578,72

no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da 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 fi nanceiras. 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 uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profi ssional, e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo 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. • Identifi camos 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 evidencia de auditoria apropriada e sufi ciente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a efi cácia 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 evidencias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza signifi cativa em 
relação a capacidade de continuidade operacional da entidade, Se concluirmos que 
existe uma incerteza signifi cativa devemos chamar a atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modifi cação 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. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela entidade a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as 
eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos 
durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 20 de Março de 2017. 
INSTITUTO NACIONAL DE AUDITORES 

CRC 2SP-00.1375/0-3 
Antonio F. Lopes  - Sócio Diretor  - CRC 1SP-36.878/0-9

Srs. Associados e Colaboradores
Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

 BALANÇO VARIAÇÃO 
 Período Período  Per-
C.C.L Anterior atual Monetária centual
Ativo Circulante   672.826,74   1.236.563,19   563.736,45   83,79 
Passivo Circulante   138.825,86   702.742,23   563.916,37   406,20 
Capital Circulante Líquido   534.000,88   533.820,96   (179,92)  (0,03)

11. Recursos Recebidos de Convênios:
 31 de Dezembro de 2016 31 de Dezembro de 2015
Assistência Social 1.109.046,13 991.241,27
Assistência Educacional 635.393,85 614.922,67
12. Demonstração do cumprimento da aplicação e atendimentos sociais: 
As aplicações em gratuidades por meio dos Programas de Assistência Social fo-
ram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, em consonância Resolução nº 109, de 11 
de novembro de 2009 que aprovou a Tipifi cação Nacional de Serviços Sócio assis-
tenciais, dentro desses parâmetros os programas instituídos estão caracterizados 
como de Proteção Social Básica, demonstrado a seguir: 
Aplicação e Atendimentos Sociais - 2016
 Atendimentos Benefi ciários Valores
Projeto s/Mês  s/Anual Aplicados
2. CCA - Centro para 
 Crianças e Adolescentes 668 758 1.286.259,98
CCA 367 380 1.179.079,02
Famílias dos atendidos no CCA 297 374 -
Atendimento Odontológico 367 239 10.552,91
Atendimento de Psicologia 50 108 16.800,00
Atendimento Psicopedagogia 50 85 13.679,98
Atendimento Fonoaudiologia 50 77 14.160,00
Biblioteca Universa das Histórias 360 360 28.853,67
Capoeira 120 120 12.651,20
Trabalho Voluntário 04 04 10.483,20
3. Programas e Projetos
 Cantinho da Comunidade  148  148  97.500,59
Fundação Heydenreich – Jovem Aprendiz 22 22 91.335,34
Salão de Cabeleireiro e manicure 10 10 -
Ofi cinas e artesanatos 61 61 -
Projeto Culinária  36 36 -
 Cantinho do Desabafo 11 11 -
Trabalho Voluntário 08 08 6.165,25
4. CEI – Centro Educação Infantil 90  540 728.211,42
CEI – Cantinho da Criança 90  540 726.491,52
Trabalho Voluntário 04 04 1.719,90
Total Geral   2.111.971,99
Assistência Educacional: A Assistência Educacional está vinculada ao atendi-
mento por meio do Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo e de acordo com o 
Plano de Trabalho aprovado pela Coordenadoria de Educação. O serviço é integral-
mente gratuito, os atendimentos são para crianças na faixa etária de 02 (dois) a 
03 (três) anos de idade. 
A Instituição cumpriu as exigências estabelecidas pela Lei 12.101/2009 e todos os 
alunos matriculados são totalmente gratuitos, conforme segue: 
Aplicação em Assistência Educacional
CEI - Centro Atendimentos Benefi ciários Valores
 Educação Infantil s/Mês  s/Anual Aplicados
2016 90 540 728.211,42
2015 90 450 749.661,15
12.1 Descrições dos Programas de Assistência Social: Os serviços, progra-
mas, projetos e benefícios sócios assistenciais estão inscritos nos respectivos Con-
selhos Municipais de Assistência Social e as atividades desenvolvidas, no contexto 
legal da Filantropia, a Lei Nº 12.101/2009, art. 18 e o Decreto Nº 8.242/2014 art. 38, 

as ações assistenciais foram desenvolvidas conforme segue: 12.2 De atendimen-
to: Atendimento a 360 Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, ofere-
cendo atividades complementares e projeto pedagógico com proposta sócio educa-
tiva, de contra turno escolar no serviço de Convivência e Fortalecimentos de Víncu-
los, proporcionando o desenvolvimento de atitudes e habilidades para formação ci-
dadã e educação para valores que possam contribuir decisivamente para o suces-
so das crianças, adolescentes e jovens na escola, na convivência familiar, social e 
comunitária e no “futuro” Mundo de Trabalho. Formação e desenvolvimento de 90 
crianças de 02 a 03 anos e 11 meses, envolvendo os aspectos físico, afetivo, cogni-
tivo e ético, bem como garantir proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e 
lazer. Construção do conhecimento da criança e interação com a família e a comu-
nidade, proporcionando um ambiente acolhedor e agradável, de acordo com os ob-
jetivos contidos na legislação em vigor. Atendimento para 148 jovens e adultos no 
Cantinho da Comunidade para população de baixa renda, proporcionando um espa-
ço de convivência social e educacional. Buscando promover o desenvolvimento hu-
mano para plena cidadania das pessoas envolvidas, investindo na valorização hu-
mana, apoiando e valorizando a mulher na busca por seus direitos e incentivando a 
mobilização conjunta da comunidade local. Os serviços foram prestados de acordo 
com a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de As-
sistência Social – CNAS. 12.3 Serviços de Proteção Social Básica: a) Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF): Foi elaborado um Pla-
no de Trabalho para 297 famílias no intuito de oportunizar melhores condições so-
ciais e econômicas para as famílias, apoiando-as no exercício de sua cidadania e 
em reais possibilidades para a complementação de sua renda familiar. Atuação no 
desenvolvimento de potencialidades e no fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários; Viabilizando a superação de vulnerabilidades, decorrentes da pobre-
za, exclusão, violência e fragilização de laços afetivo-relacionais e de pertencimen-
to social; Informar as famílias sobre o s programas de garantia dos direitos socioas-
sistenciais e de transferência de renda do governo federal. Nos trabalhos da insti-
tuição a participação nas atividades sócio educativo e benefi cente e nos projetos 
complementares de odontologia e multidisciplinar (atendimento psicológico, psico-
pedagógico e fonoaudiológico) no acompanhamento do público benefi ciário. Exe-
cução: As atividades realizadas com as famílias foram: Encontros Sócios Educa-
tivos com temas focando a política de atendimento, a prevenção e enfrentamento 
dos tipos de violências contra a criança e adolescente, discussões sobre as ques-
tões comportamentais e acompanhamento pedagógico referente às atividades rea-
lizadas na relação educador - educando, visitas domiciliares e abordagem socioas-
sistencial, atendimento psicoterapêutico, ofi cinas e cursos do Cantinho da Comu-
nidade, encaminhamentos ao CRAS/CS e CREAS/CS (Centro de Referência da As-
sistência Social da Capela do Socorro) e redes de serviços (UBS – Unidade Básica 
de Saúde da região, serviços ligados a Proteção Social Básica e Especial, Conse-
lho Tutelar, CAPs Infantil, CAPS Álcool e Droga, Poupa-tempo, Programa Viva Lei-
te e o Programa de Transferência de Renda - Bolsa Família). No ato da matrícula 
na inserção ao programa é feito um Diagnóstico Familiar com assinatura da famí-
lia e/ou responsável entrevistado e os dados inseridos no Banco de Dados interno 
para tabulação das informações e possíveis orientações e encaminhamentos; En-
contros e eventos de integração (bazares e almoços benefi centes, datas comemo-
rativas como Dia das Mães, Festa Junina, a celebração dos 30 Anos da instituição, 
Mostra Cultural com apresentação das atividades realizadas pelas crianças e ado-
lescentes durante o ano). Parada técnica com a equipe para planejamento, avalia-
ção e monitoramento das atividades propostas para o ano, discussão de diversas 
temáticas defi nições de estratégias de intervenção no cuidado do público benefi -
ciário e as ações ofertadas. 14. Voluntário - Gratuidades: Para execução dos pro-
jetos assistenciais e educacionais, a entidade contou com diversos colabora-

dores que voluntariamente nos ajudaram a atingir os objetivos traçados, conforme 
estabelecido no item 19 ITG-2002 R1 e posteriores alterações os custos da pres-
tação de serviços foram reconhecidos pelo valor justo como se tivesse ocorrido o 
desembolso fi nanceiro.
15. Instrumentos fi nanceiros: (a) Identifi cação e valorização dos instrumentos 
fi nanceiros: A Entidade avaliou seus ativos e passivos em relação aos valores de 
mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação esta-
belecidas pela administração. Os principais instrumentos fi nanceiros ativos e pas-
sivos da Entidade em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 estão descritos a seguir, 
bem como os critérios para sua avaliação. (b) Caixa e equivalentes de caixa, 
outros ativos circulantes e contas a pagar: Os valores contabilizados aproxi-
mam-se dos de realização, as aplicações fi nanceiras que apresentam liquidez ime-
diata e que possuem resgates rotineiros em conformidade com as necessidades de 
caixa são classifi cadas como caixa e equivalentes de caixa.
 2016 2015
Caixa 1.332,24 279,94
Bancos – Recursos livres 272.935,33 233.535,51 
Bancos c/ restrições 357.928,13 380.330,33
Total do Caixa e equivalentes 632.195,70 614.145,78
(c) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Entidade não possuía 
operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos.
16. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2015, a cobertura de seguros 
do veículo é considerada sufi ciente pela administração para cobrir eventuais sinis-
tros. Os demais itens do imobilizado estão cobertos pelo seguro administrado pela 
Igreja Evangélica Luterana de São Paulo. Todos os recursos obtidos pela Associa-
ção foram aplicados em suas fi nalidades institucionais de conformidade com seu 
Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
17. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presente data quaisquer ou-
tros eventos que pudessem alterar de forma signifi cativa as demonstrações contá-
beis, bem como as operações da Entidade. Todos os recursos obtidos pela associa-
ção foram aplicados em suas fi nalidades institucionais de conformidade com seu 
Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
São Paulo, 31.12.2016

O Brasil fi cou na 103ª posição 
no ranking mundial de liberda-
de de imprensa, que analisa 180 
países, e foi divulgado ontem 
(26) pela ONG Repórteres Sem 
Fronteiras em sua análise anual 
sobre violação de liberdades de 
jornalistas. Segundo a ONG, 
o Brasil continua sendo um 
dos países mais violentos da 
América Latina para a prática 
do jornalismo. 

No relatório, a ONG também 
afi rma que a ausência de um 
mecanismo nacional de prote-
ção para jornalistas em situação 
de risco, juntamente com o cli-
ma de impunidade - alimentado 
pela corrupção desenfreada e 
pela instabilidade política -, 
ilustrada pelo impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff 
em 2016, tornam mais difícil a 
atividade jornalística no país. 
A organização criticou ainda 
o panorama da mídia que, se-
gunda ela, continua altamente 
concentrado, “especialmente 
em torno de grandes famílias 
industriais, muitas vezes pró-

ximas à classe política”. 
Em 2015, o Brasil chegou a 

ocupar a 99ª posição da clas-
sifi cação, mas despencou. O 
primeiro lugar do ranking fi cou 
para a Noruéga, que atualmente 
é considerada livre de qualquer 
censura ou pressão política, 
além de a violência contra pro-
fi ssionais da comunicação ser 
raríssima. Em contrapartida, 
o último lugar foi ocupado pela 
Coreia do Norte, que vive desde 
2012 sob o regime ditatorial de 
Kim Jong-un. 

Os Estados Unidos fi caram 
em 43º no ranking geral. Na 
Europa, o 16º lugar foi para a 
Alemanha, o 39º para a França 
e o 40º para o Reino Unido. A 
Itália, por sua vez, fi cou em 52ª 
posição. A ONG afi rmou que o 
país ainda tem um nível de vio-
lência contra jornalistas, além 
de estes sofrerem ameaças da 
máfi a e forte pressão política. 
Na América Latina, a Argentina 
fi cou em 50º lugar, enquanto 
a Venezuela fi cou com a 137ª 
posição. (ANSA/COM ANSA).

Brasil é o 103º país no 
ranking de liberdade 

de imprensa


