
O ser humano perdeu 

a visão do signifi cado e 

propósito da vida

Enveredou pela via ma-
terial como se fosse 
única, esquecendo-se 

da alma que precisa e deve 
atuar benefi ciadoramente com 
a colaboração do cérebro que 
quer dominar e impor a sua 
vontade. Para que a verdadeira 
inteligência emocional possa 
atuar, a alma e o cérebro têm 
de trabalhar em conjunto, com 
a alma guiando e o cérebro 
executando. 

Os jovens têm muitas qua-
lidades, mas no século 21 
estão sendo direcionados 
para agir como as máquinas 
de inteligência artifi cial sem 
alma, reduzindo a si mesmos 
e a sua dimensão humana. O 
cérebro não controlado pelo eu 
interior nega-se a ser o instru-
mento a serviço do querer da 
alma consciente, que hoje se 
encontra algemada e precisa 
ser despertada para atuação 
consciente. 

O grande problema no re-
lacionamento humano está 
no cérebro que não quer 
trabalhar em conjunto com a 
alma. Pessoas que se alegram 
espontaneamente ao se encon-
trarem, se benefi ciam mutua-
mente, pois a alegria provém 
da alma. O cérebro sem alma 
se torna dominante devido à 
sua restrição egoística presa 
ao tempo-espaço.

A força dos pensamentos 
e das palavras tem de ser 
utilizada para o bem. A espe-
rança deve se fundamentar 
sobre propósitos benéfi cos. 
A adolescência é a fase mais 
importante da vida, pois nela se 
defi ne o preparo para o futuro 
do indivíduo e da coletividade, 
mas não está sendo tratada 
adequadamente pela socieda-
de. Os indivíduos têm de ser 
fortes e independentes, e bem 
preparados para a vida para 
agir de forma construtiva. 

O escritor Abdruschin ex-
plica no livro A Mensagem do 
Graal. O ser humano e seu livre 
arbítrio a importância dessa 
fase quando o espírito é ligado 
à força sexual para atuar na 
matéria. Nesses anos melancó-
licos e sonhadores, a juventude 
pressente a dor do mundo e 
percebe um poderoso impulso 

natural para cima, para o que 
é ideal, belo e puro. Mas na 
atual situação esses valores 
estão sendo empurrados para 
o que é baixo. 

A lógica da natureza é perfei-
ta, mas o homem não deve se 
sobrepor a ela. Para compre-
ender isso, e obter melhores 
resultados, tem de dar espaço 
para a alma para entender as 
leis da natureza e adaptar-se a 
elas com humildade para cons-
truir e benefi ciar. É preciso 
entender essas leis e perceber 
como tudo na natureza fun-
ciona com lógica impecável. 
Isso tudo deveria motivar as 
crianças a adquirir saber.

Falta compreensão. Faltam 
propósitos. Aumenta a sen-
sação de vazio provocada de 
inúmeras formas. A espécie 
humana está perdendo a 
consciência de sua missão de 
compreender o funcionamento 
das leis da vida e fortalecer o 
espírito, benefi ciando a Cria-
ção.  Os mais atingidos são os 
jovens, que pouco aprendem 
sobre a vida com os pais, com 
a escola e com a mídia, vivendo 
de forma artifi cial. Não sabem 
por que nasceram nem que são 
seres humanos cuja tarefa é 
alcançar a evolução e autoa-
primoramento.

O momento exige um esforço 
redobrado para manter vivos 
os propósitos e valores, não 
permitindo que entrem em 
colapso e arrastem os seres 
humanos para o abismo da 
decadência e destruição. É 
preciso esforço para compre-
ender exatamente as até hoje 
incompreendidas palavras que 
Jesus de Nazaré pronunciou 
quando pendia na cruz: “Pai, 
perdoai-lhes, pois não sabem 
o que fazem!” 

sA humanidade necessita 
de livros escritos com alma, 
que clarifi quem o espírito com 
simplicidade e naturalidade, 
promovendo bom senso e 
iniciativa própria, impedindo 
o apagão espiritual e mental, 
pondo em relevo a essência da 
inteligência. 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

MISSIONÁRIOS DO VERBO DIVINO
CNPJ 17.447.779/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional: A Missionários do Verbo Divino é uma associação civil e 
religiosa, sem fi ns lucrativos, de caráter educacional, cultural, religioso e de assistencial 
e tem duração por tempo indeterminado, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, à Rua Antonio das Chagas, 124, Chácara Santo Antonio, de acordo com o 
Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014 
a Entidade obedece ao Princípio da Universalidade do Atendimento e tem por fi nalidade 
e missão: a) Resgatar a dignidade humana, a autonomia e o direito das pessoas a 
serem atendidas em suas necessidades básicas sem sofrer discriminação, b) Assistir 
e promover pessoas em situação de vulnerabilidade social, c) Promover a educação e 
difusão da fé, da ética e da moral cristã, em resposta à sua Missão específi ca, “ E o 
Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14). Na palavra descobrimos a voz de 
Deus que nos chama para uma vida mais justa e fraterna. Alem de promover a difusão e 
o desenvolvimento da educação e da cultura. 2. Apresentação das demonstrações 
contábeis. (a) Declaração de Conformidade: As demonstrações fi nanceiras 
da organização para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis 
às entidades sem fi nalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade 
Técnica Geral, (NBC) TG 1000 - CTG 1000 - adoção plena, suas interpretações Técnicas 
e Comunicados Técnicos, em especial à ITG-2002 (R1) (Resolução CFC 1409/2012) 
que estabelece critérios e procedimentos específi cos de avaliação, de registro das 
transações 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 3. (b) 
Autorização das demonstrações Contábeis: As demonstrações fi nanceiras 
inerentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 estão sendo 
apresentadas em Reais (R$) e foram autorizadas pela administração em 17.04.2017. 
(c) Formalidade da Escrituração Contábil – Resolução CFC nº 1.330/11 (NBC ITG 
2000). A associação mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e 
fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem 
o número de identifi cação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de 
origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem 
fatos e a prática de atos administrativos. (d) As demonstrações contábeis, incluindo as 
notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas 
no “Livro Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros 
de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos 
os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a 
escrituração contábil. “A partir do ano calendário 2016, foi instituído a Escrituração 
Contábil Digital – ECD para as entidades imunes e isentas com receitas superiores a R$ 
1.200.000,00, a entidade se enquadra nessa situação e será entregue na data aprazada”. 
(e) Estimativas Contábeis: Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário 
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As 
demonstrações contábeis da entidade incluem, portanto, estimativas referentes à 
seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e outras similares. Os resultados reais 
podem apresentar variações em relação às estimativas. 3. Sumário das principais 
práticas: Em consonância com a NBC ITG 2002 (R1), os registros contábeis das 
receitas e despesas são reconhecidos mensalmente respeitando o princípio da 
competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas no resultado no período 
em que elas ocorrem, simultaneamente quando se relacionarem, independente do 
efetivo recebimento ou pagamento. (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) – As aplicações a curto prazo 
que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas 
como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimento superiores a 
90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo. 
(c) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício 
seguinte são classifi cados como circulante. 4. Ativo Não Circulante: Imobilizado. (a) 
O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido 
da depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. 
Em setembro de 2012 foi vertido parte do imobilizado da Associação Propagadora 
Soverdi e incorporado ao patrimônio da Associação Missionário do Verbo Divino 
“MVD”, contendo os elementos ativos e passivos relacionados, à base dos registros 
contábeis constantes das demonstrações contábeis, suportado por laudo de avaliação 
emitido por perito independente. Os documentos estão registrados no 3º Ofi cial de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídica da Capital sob nº 647.278 

em 12/12/2012. O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, formação 
ou construção, deduzido da depreciação e perda por redução ao valor recuperável 
acumuladas, quando aplicável. (b) A depreciação é reconhecida 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 anualmente e os efeitos de quaisquer mudanças 
nas estimativas são contabilizados prospectivamente. 
4.1 Imobilizado    2016 2015
 Taxas  Depreciação Imobilizado Imobilizado
 % Custo Acumulada Líquido Líquido
Investimentos 4% 65.959.330,22 (23.991.801,53) 41.967.528,69 44.455.124,97
Prédios 4% 25.580.908,57 (12.121.905,24) 13.459.003,33 14.482.137,49
Terrenos - 2.784.852,00 - 2.784.852,00 2.784.852,00
Imóveis  10% 9.079.010,85 (679.689,12) 8.399,321,73 8.762.445,81
Construções e Benfeitoria - 700.691,83 - 700.691,83 700.691,83
Obras em Andamento - 495.149,72 - 495.149,72 495.149,72
Veículos 20% 887.311,78 (490.915,27) 396.396,51 291.891,54
Móveis e Utensílios 10% 193.097,04 (74.864,21) 118.232,83 111.263,88
Instalações Comerciais 10% 14.822,00  (8.185,16) 6.636,84 8.118,96
Bibliotecas 10% 32.000,00 (18.132,88) 13.867,12 17.067,04
Outras Imobilizações  
Equipamento Informática 20% 395.482,89 (325.950,69) 69.532,20 87.951,95
Máquinas Equipamentos 10% 555.663,34 (500.363,27) 55.300,07 64.521,28
Intangível 
Direitos de Uso  8.200,00 - 8.200,00 8.200,00
Total   106.686.520,24 (38.211.807,37) 68.474.712,87 72.269.416,47
4.2 Movimentação 
Descrição 31/12/2015 Acréscimos Baixas Depreciação 31/12/2016
Investimentos 65.959.330,22 -  -   (23.991.801,53) 41.967.528,69
Prédios 25.580.908,57 -  -   (12.121.905,24) 13.459.003,33
Terrenos 2.784.852,00 - -   -  2.784.852,00
Imóveis  9.079.010,85 -  -   (679.689,12) 8.399.321,73
Construções
 e Benfeitoria 700.691,83 -  -   -  700.691,83
Obras em Andamento 495.149,72 -  -   -  495.149,72
Veículos 688.508,20 256.064,78  (57.261,20)  (490.915,27) 396.396,51
Móveis e Utensílios 170.886,39 22.539,65  (329,00)  (74.864,21) 118.232,83
Instalações Comerciais 14.822,00 -  -   (8.185,16) 6.636,84
Bibliotecas 32.000,00 -  -   (18.132,88) 13.867,12
Equipamento
 Informática 385.172,05 10.310,84 -   (325.950,69) 69.532,20
Maquinas
 Equipamentos 551.155,68 4.897,66  (390,00)  (500.363,27) 55.300,07
Direitos de Uso 8.200,00 - -   -  8.200,00
  106.450.687,51   293.812,93   (57.980,20)  (38.211.807,37)  68.474.712,87 
 5. 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.
  2016 2015
Fornecedores  2.188,00   - 
Obrigações Fiscais 6.159,58   4.982,10 
Obrigações Sociais  40.560,50   28.178,49 
Obrigações Trabalhistas  90.633,29   81.263,97 
Outras Obrigações  22.221,33   36.525,32 
Total do Passivo Circulante 161.762,70  150.949,88
6. Patrimônio social: Conforme Capítulo II Art. 7º do Estatuto Social da Associação, o 
patrimônio social, assim como as rendas geradas, deverão ser aplicadas integralmente 
em favor das atividades desenvolvidas no país, e somente poderão ser utilizadas 
para realização dos objetivos institucionais, inclusive, na doação para entidades 
afi ns. 6.1 Ajustes de Exercícios Anteriores: Foram evidenciados valores de fatos 
com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores e lançado na conta patrimônio, 
conforme abaixo demonstrado.
Saldo remanescente de conta poupança  1.855,29 
6.2 Ajustes Avaliação Patrimonial Em setembro de 2012 foi vertido parte do 

Receita Operacional Bruta N.E 2016 2015
Receita Operacional Bruta 7.  836.815,51   972.446,22 
 Receitas de Vendas de Produtos   112.830,23   92.031,29 
 Receitas de Serviços    181.473,32   191.271,97 
 Receitas de Donativos   542.511,96   689.142,96 
( - ) Deduções da Receita Bruta  -  - 
Receita Líquida   836.815,51   972.446,22 
( - ) Custos Serviços e Vendas   43.030,27   75.774,98 
 Custo de Serviços e Vendas   43.030,27   75.774,98 
= Superávit Bruto   793.785,24   896.671,24 
( - ) Programas de Assistência Social   1.336.290,23   1.017.804,20 
 Programa Proteção Social Básica   1.003.275,53   714.852,03 
 Programa Amazônia   -   3.762,50 
 Programa Formação Especializada   313.368,34   293.751,04 
 Programa Atend. População Vale Ribeira   14.573,00   - 
 Formação Permanente   5.073,36   5.438,63 
= Resultado Operacional Bruto   (542.504,99)  (121.132,96)
( - ) Despesas Operacionais   9.418.711,96   9.396.246,27 
 Administrativa e Gerais  3.949.004,39   4.014.143,53 
 Despesas com Pessoal   1.236.790,15   1.147.034,68 
 Despesas Tributárias   152.749,25   229.707,42 
 Despesas c/ Depreciações   4.077.325,20   4.004.236,31 
 Outras Despesas   2.842,97   1.124,33 
(-) Resultado Financeiro   (1.813.021,44)  (1.209.052,56)
 ( + ) Receitas Financeiras   1.836.274,30   1.222.572,80 
 ( - ) Despesas Financeiras   23.252,86   13.520,24 
Receitas Operacionais   8.031.176,48   12.868.254,52 
 Renda de Locação   7.947.788,20   8.169.564,98 
 Outras Receitas    83.388,28   4.698.689,54 
Défi cit/Superávit do Período 8.  (117.019,03)  4.559.927,85

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Notas
ATIVO Explicativas 2016 2015
Circulante   
Disponível 
Caixa   19.269,12   19.461,58 
Bancos Conta Movimento   241.308,45   153.629,24 
Aplicações de Liquidez Imediata   16.482.111,13   12.916.348,77 
Caixa e Equivaletes de Caixa  3.a   16.742.688,70   13.089.439,59 
Direitos Realiz. a Curto Prazo 
Clientes   14.124,83   2.875,55 
Estoques   37.186,70   25.400,40 
Adto. a Fornecedores   1.424,00   4.498,11 
Impostos a Recuperar    10.213,32   1.165,79 
Outros Créditos   362.379,67   356.684,55 
Despesas Exercício Seguinte   12.970,34   10.570,89 
   438.298,86   401.195,29 
Total do Ativo Circulante  3.c   17.180.987,56 13.490.634,88 
Ativo não Circulante  
Investimentos   41.967.528,69   44.455.124,97 
Imobilizado  4.a 
Bens Tangíveis   40.718.990,02   40.483.157,29 
(-) Depreciações e Amortizações 4.b  (14.220.005,84)  (12.677.065,79)
Bens Intangíveis   8.200,00   8.200,00 
Total Imobilizado   26.507.184,18   27.814.291,50 
Total Ativo não Circulante   68.474.712,87   72.269.416,47 
Total do Ativo   85.655.700,43   85.760.051,35

 Notas
PASSIVO Explicativas 2016 2015
Circulante  5. 
Fornecedores   2.188,00   - 
Obrigações Fiscais   6.159,58   4.982,10 
Obrigações Sociais   40.560,50   28.178,49 
Obrigações Trabalhistas  90.633,29   81.263,97 
Outras Obrigações   22.221,33   36.525,32 
Total do Passivo Circulante 5.  161.762,70   150.949,88 
Patrimônio Líquido 
Patrimônio Social   
Patrimônio Social 6.  59.385.628,47   54.825.700,62 
Ajuste Exercícios Anteriores 6.1  1.855,29   - 
Superávit/Défi cit do Período 7.  (117.019,03)  4.559.927,85 
   -  
Ajuste Avaliação Patrimonial 6.2  26.223.473,00   26.223.473,00 
Total do Patrimônio Líquido   85.493.937,73   85.609.101,47 

Total do Passivo   85.655.700,43   85.760.051,35

Método Indireto 2016 2015 
Défi ct/Superávit do Período  (117.019,03)  4.559.927,85  
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas   
Ajuste Exercício Anterior  1.855,29   -
Resultado Alienação/Baixa Ativo Imobilizado  (18.808,67)  (4.690.359,94)
Depreciações e amortizações  4.077.325,20   4.004.236,31
Superávit Líquido Ajustado  3.943.352,79   3.873.804,22 
Variações nos ativos circulantes 
Clientes  (11.249,28)  17.399,80
Estoques  (11.786,30)  9.716,45
Adiantamento a Fornecedores  3.074,11   (351,40)
Impostos a Recuperar   (9.047,53)  (712,45)
Outros Créditos  (5.695,12)  2.054.513,73
Despesas Exercício Seguinte  (2.399,45)  (1.821,88)
Variações nos passivos circulantes
Fornecedores  2.188,00 (1.314,00)
Obrigações fi scais  1.177,48   (1.285,02)
Obrigações sociais  12.382,01   (3.683,61)
Obrigações trabalhistas  9.369,32   (2.981,41)
Outras obrigações  (14.303,99)  (1.786.639,38)
(1) Caixa líquido das atividades operacionais 3.917.062,04 4.156.645,05
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Recebimento Alienação Ativo Imobilizado  30.000,00   6.191.600,00
Aplicações/Baixas no ativo imobilizado   (293.812,93)  (7.877.302,05)
(2) Caixa líquido aplicado
 das atividades de investimentos (263.812,93) (1.685.702,05)
(3) Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos   
(1+2+3) Aumento (Redução)
 de caixa e equivalentes de caixa 3.653.249,11  2.470.943,00 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.089.439,59 10.618.496,59
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 16.742.688,70  13.089.439,59 
Aumento (Redução) do
 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.653.249,11 2.470.943,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

O Conselho Fiscal da MISSIONÁRIOS DO VERBO DIVINO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto, tendo procedido a avaliação do material contábil do ano 
de 2016 (meses de janeiro a dezembro), efetuando a análise da prestação de Contas da 
Diretoria, inerentes às atividades de natureza econômica, elaborou o presente Relatório, 
com a emissão do Parecer, a ser submetido à Assembleia Geral. Relatório: 1 - Da 
Documentação Contábil: A documentação contábil foi apresentada em tempo hábil, 
composta dos documentos de despesas, bem como dos respectivos balancetes, diários e 

 Patrimônio Social Ajustes Ajustes Superávit/
 Superávit/ Avaliação Exerc. Défi cit do 
 Défi cit Acum. Patrimonial Anteriores Período Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  53.723.872,62   26.223.473,00   -   1.101.828,00   81.049.173,62 
Superávit do Exercício Anterior Incorporado ao Patrimônio  1.101.828,00   -   -   (1.101.828,00)  - 
Superávit/Défi cit Acumulado  -   -  - - -
Superávit do Período  -   -   -   4.559.927,85   4.559.927,85 
Ajuste Avaliação Patrimonial  -   -   -   -   - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  54.825.700,62   26.223.473,00   -   4.559.927,85   85.609.101,47 
Superávit do Exercício Anterior Incorporado ao Patrimônio  4.559.927,85   -   -   (4.559.927,85)  - 
Superávit/Défi cit Acumulado  -   -  - - -
Ajuste Exerc. Anteriores  -   -   1.855,29   -   1.855,29 
Défi cit do Período  -   -   -   (117.019,03)  (117.019,03)
Ajuste Avaliação Patrimonial  -   -   -   -   - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  59.385.628,47   26.223.473,00   1.855,29   (117.019,03)  85.493.937,73 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

imobilizado da Associação Propagadora Soverdi e incorporado ao patrimônio da 
Associação Missionário do Verbo Divino “MVD”, contendo os elementos ativos e 
passivos relacionados, à base dos registros contábeis constantes das demonstrações 
contábeis, suportado por laudo de avaliação emitido por perito independente. Os 
documentos estão registrados no 3º. Ofi cial de Registro de Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas da Capital sob nº 647.278 em 12/12/2012. 7. Apuração 
do Superávit ou Défi cit do Período: Em consonância com a NBC ITG 2002 R1, os 
registros contábeis segregam as receitas por área de atuação, programas e projetos, 
as receitas e despesas são reconhecidas mensalmente respeitando o regime de 
competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas no resultado no período 
em que elas ocorrem, simultaneamente quando se relacionarem, independente do 
efetivo recebimento ou pagamento. 8. Do Resultado do Período - Item 15 ITG-
2002 (R1):  O valor do superávit ou défi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. 
O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em 
conta específi ca do Patrimônio Líquido. 9. Dos Fins Filantrópicos: A instituição atende 
as exigências estabelecidas na legislação vigente na época de cada exercício social, 
estando adequada à legislação atual, conforme quadro demonstrativo.
 Demonstrações das Aplicações em Filantropia
 2016 2015
Programa Proteção Social Básica 1.003.275,53 714.852,03
Programa Amazônia - 3.762,50
Programa Formação Especializada 313.368,34 293.751,04
Programa Atendimento População Vale Ribeira 14.573,00 -
Formação Permanente 5.073,36 5.438,63
10. 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 
estabelecidas pela administração. (b) Caixa e equivalentes de caixa, subvenções 
a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar: Os valores contabilizados 
aproximam-se dos de realização, as aplicações fi nanceiras que apresentam liquidez 
imediata e que possuem resgates rotineiros em conformidade com as necessidades de 
caixa são classifi cadas como caixa e equivalentes de caixa.
Recursos sem Restrições 2016  2015
Caixa  19.269,12  19.461,58
Bancos conta movimento  241.308,45  153.629,24
Aplicações Financeiras  16.482.111,13  12.916.348,77
Total do caixa e equivalentes  16.742.688,70  13.089.439,59
11. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2016, a cobertura de seguros é 
considerada sufi ciente pela administração para cobrir eventuais sinistros. 12. Eventos 
Subsequentes: Não ocorreram até a presente data quaisquer outros eventos que 
pudessem alterar de signifi cativa as demonstrações contábeis, bem como as operações 
da Entidade. São Paulo, 31.12.2016.

extratos bancários. Da análise dos documentos de despesas não encontramos nenhuma 
irregularidade posto que os documentos estão de conformidade com os documentos 
contábeis, não havendo nenhuma ressalva a ser feita. 2 - Da Movimentação Financeira 
Mensal - 2016: Os balancetes, analisados e conferidos, foram apresentados de forma 
cumulativa, tendo este Conselho Fiscal feito a apuração dos lançamentos, mês a mês, 
estando todos em perfeita ordem. 3 - Parecer: O Balanço Geral referente ao exercício 
de 2016 deve ser aprovado pela Assembleia Geral por representarem de forma correta a 

efetiva situação da Missionários do Verbo Divino, no respectivo período.

São Paulo, 17 de Abril de 2017.

 Joaquim Rosa de Paula Fridianus Ati  Shigeyuki Nakanose
 RG 15.943.936-X SSP/SP  RNE nº V561896-C RNE W278402-Z
 CPF 040.416.338-69  CPF 233.773.178-21 CPF 010.704.488-9

À Diretoria dos Missionários do Verbo Divino - São Paulo – SP
1. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis dos Missionários do Verbo Divino, 
que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 
demonstrações do Superávit ou Défi cit, das Mutações do Patrimônio Social e dos Fluxos 
de Caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e fi nanceira dos Missionários do Verbo Divino em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2. Base para a Opinião: 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 “Responsabilidades 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, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas, 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3. Outras Informações que Acompanham 
as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor: A administração da Entidade é 
responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com 
a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 4. Responsabilidades da 
Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis: A administração 
da Entidade 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 governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 5. Responsabilidades do Auditor 
pela Auditoria das Demonstrações Contábeis: Nossos trabalhos visam obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro e, assim, emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que 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. Alem disso: a) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 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. b) Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, inclusive as 
eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos 
trabalhos. c) Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante, 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 o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. d) Obtemos 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 
efi cácia dos controles internos da Entidade. e) Avaliamos a adequação das políticas contábeis 

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. f) 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 signifi cativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos 
que existe uma incerteza signifi cativa, devemos chamar 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 inevidências 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. 
g) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 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. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. 6. Outros Assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior – Os valores correspondentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015, 
apresentados para fi ns de comparação, foram auditados por nós, conforme relatório datado de 
13 de abril de 2016, o qual não conteve qualquer modifi cação.

Porto Alegre, 20 de abril de 2017

Nilton Antonio Tiellet Borges
Contador CRC RS-015233/O-8 S-SP - CNAI 81

Registro CVM Ato Declaratório 5417, DOU 14/05/99
Código CVM 7722 - CPF 005.449.140-15

TSA Auditores Associados Sociedade Simples
CRC RS-004240/O-1 S-SP - CNPJ 05.750.330/0001-18

A doação da medula pode 
benefi ciar o tratamento 
de diversos males que 

afetam as células do sangue, 
entre eles a leucemia, e o fator 
que mais difi culta a realização do 
procedimento é a falta de doador 
compatível, já que as chances são 
de um em cada 100 mil pessoas, 
em média.

Segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), existem no mundo 
mais de 21 milhões de doadores, 
sendo quatro milhões cadastrados 
no Brasil por meio do Registro 
Nacional de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea (Redome).  “O 
candidato a doador precisa ter 
entre 18 e 55 anos e gozar de 
boa saúde. Ele deve procurar o 
hemocentro mais próximo de sua 
casa para agendar uma entrevista 
e coletar sangue para a verifi ca-
ção das características genéticas. 
Sempre que surgir um paciente, a 
compatibilidade será verifi cada”, 
explica o oncologista da Oncomed-
BH, Dr. Amândio Soares.

É certo que 2017 será um ano 
de fortes autuações por parte 
do Fisco, e como obrigatorie-
dade legal para o momento em 
que as autoridades solicitarem, 
notas fi scais relacionadas a to-
das as atividades transacionais 
dos últimos cinco anos devem 
estar armazenadas para apre-
sentação quando necessário. 
Devido ao crescente número 
de informações que devem ser 
enviadas ao Fisco e a trans-
parência gerada por sistemas 
automatizados, as empresas 
estão cada vez mais rigorosas 
em manter-se dentro da lei. 

Porém, o grande número 
de informações transacionais 
acaba por difi cultar o armaze-
namento. “Muitas empresas vão 
perceber que suas notas não 
foram armazenadas da forma 
correta, ou até mesmo que 
algumas não estão lá, somente 
quando são autuadas. E então 
é necessário começar um traba-
lho profundo de organização e 
recuperação de notas. O grande 
problema aqui é que há a possi-
bilidade de que algumas tenham 
se perdido, e a companhia acaba 
por fi car vulnerável”, afi rma 
Marcelo Simões, diretor de 
operações da TaxWeb, empresa 
especializada em soluções para 
compliance fi scal.

No caso destas empresas as 
penalidades podem ter um forte 
impacto sobre as operações da 
companhia. A multa chega a 
35% do valor da operação, além 
de gerar a impossibilidade de 
escrituração fi scal com quali-
dade obrigatória relacionada 
aos arquivos SPED FISCAL 
ICMS/IPI e SPED FISCAL PIS/
COFINS. A Nota Fiscal Eletrô-
nica, um dos frutos do Projeto 

SPED, traz o cenário digital. O 
XML tem como objetivo docu-
mentar operações de circulação 
de mercadorias ou prestação de 
serviços, é válido juridicamente 
para todos os fi ns, e por isso 
deve ser armazenado. 

Mesmo com a adoção de 
formatos digitais, há uma certa 
complexidade em guardar estes 
documentos de forma segura e 
todos organizados em um único 
ambiente. Por isso, é cada vez 
mais comum a adoção de sof-
twares que desempenham este 
papel. Mas é importante que a 
empresa se atente as funcionali-
dades do serviço contratado, por 
exemplo se há a possibilidade de 
identifi car erros em documentos 
enviados pelo fornecedor ou se 
cumpre sua função na recupe-
ração de notas. 

Além de difi culdades para 
encontrar a forma correta de ar-
mazenamento, muitas empresas 
cometem o erro de manter o do-
cumento errado. A confusão do 
DANFe com o XML é constante. 
DANFe é apenas a representa-
ção do documento fi scal e sua 
utilidade se limita ao momento 
de transporte da mercadoria. 
“É habitual que em algumas 
companhias colaboradores das 
áreas fi scal e recebimento sal-
vem estes documentos em seus 
próprios computadores, e não 
em um diretório comum. Isso faz 
com que não exista um padrão 
ou controle das informações, e 
é neste momento que documen-
tos errados podem ser salvos. 
Uma ação que pode ser funcional 
é concentrar o recebimento des-
tes documentos em um e-mail 
único”, orienta Simões.

Fonte e mais informações: 
(www.taxweb.com.br).

Falta de doador compatível difi culta 
transplante de medula óssea

Neste mês destinado à conscientização e combate ao Câncer, falar sobre a doação de medula óssea é 
tão necessário quanto abordar a importância da detecção precoce e prevenção à doença

determinada por um conjunto de 
genes localizados no cromossoma 
6, que devem ser iguais entre doa-
dor e receptor. As chances de um 
indivíduo encontrar um doador 
ideal entre irmãos (mesmo pai e 
mesma mãe) é de 25%.

A leucemia é uma doença 
maligna dos leucócitos (glóbulos 
brancos), caracterizada pela pro-
liferação anormal destas células 
na medula óssea, ocasionando 
produção insufi ciente de células 
sanguíneas maduras normais. 
Quando não controlada por 
tratamentos convencionais, a 
realização do transplante passa a 
ser o melhor recurso terapêutico 
para alcançar a sua cura. 

Pode ocorrer infi ltração leucê-
mica de vários tecidos do organis-
mo como fígado, baço, linfonodos, 
sistema nervoso central e outros. 
As leucemias são agrupadas 
com base no tempo de evolução 
(aguda ou crônica) e pelo tipos 
de leucócitos que proliferam 
(linfóides ou mielóides).

A coleta de medula óssea é um 
procedimento seguro, realizado 
em ambiente cirúrgico e feito sob 
anestesia geral. Para doar, não 
há exigência quanto à mudança 
de hábitos de vida, trabalho 
ou alimentação. São realizadas 
múltiplas punções nos ossos pos-
teriores da bacia, e retirado um 
volume de medula de, no máximo, 

20ml por quilo, o que não causa 
qualquer comprometimento à 
saúde e é recuperado inteiramen-
te em poucas semanas.

Para que se realize um trans-
plante de medula é necessário 
que haja uma total compatibili-
dade entre doador e receptor. 
Caso contrário, a medula será 
rejeitada. Esta compatibilidade é 
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Recuperação de notas 
pode poupar

a empresa de multas


