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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Ativo Nota          2019          2018
Circulante

Caixa equivalente de caixa ................................... 10 2.990 2.472
Títulos e valores mobiliários ................................... 11 1.393 1.603
Contas a Receber -
  Convênios Públicos e Privados ........................... 12 1.617 7.492
Outras contas a receber ....................................... 13 160 408
Despesas antecipadas ......................................... 10 17

Total do circulante ................................................ 6.169 11.992
Não Circulante
Realizável a longo prazo

Contas a Receber LP -
  Convênios Públicos e Privados ........................... 12 4.366 8.224
Depósito judicial ..................................................... 972 972
Outras Contas a Receber - LP ............................. 13 98 98

5.437 9.295
Imobilizado ............................................................. 14 14.366 14.813

Total do não circulante ......................................... 19.802 24.107

Total do Ativo ......................................................... 25.972 36.100

Passivo Nota          2019          2018
Circulante

Fornecedores ......................................................... 25 175
Obrigações tributárias ............................................. 24 35
Obrigações trabalhistas e sociais ........................... 15 1.286 1.198
Outras contas a pagar ........................................... 182 74
Convênios Públicos e Privados a Executar ........... 16 2.922 10.236

Total do circulante ................................................. 4.440 11.719
Não Circulante

Provisão para contingências .................................. 1.292 1.292
Convênios Públicos e Privados a Executar - LP ... 16 4.366 8.224
Bens comodato ....................................................... 1.341 1.341
Outras contas a pagar - LP ................................... 95 98

Total do não circulante .......................................... 7.095 10.956
Patrimônio Líquido ................................................. 17

Patrimônio social ..................................................... 7.724 9.846
Ajuste avaliação patrimonial ................................... 6.296 6.314
Superávit/Deficit acumulado ................................... 417 (2.736)

14.437 13.424
Total do Passivo e Patrimônio líquido ................ 25.972 36.100

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DO PERÍODO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Nota          2019          2018
Receita operacional líquida ................................ 18 24.125 23.044
Custos dos serviços prestados ......................... 19 (19.878) (19.861)
Superávit bruto ...................................................... 4.247 3.183
Despesas por natureza

Despesas Gerais e Administrativas ....................... 19 (994) (851)
Outras Receitas e Despesas Operacionais ......... 19 (3.313) (5.561)

Deficit antes do resultado financeiro ................ (60) (3.229)
Resultado Financeiro

Receita Financeira ................................................. 20 59 88
Despesas Financeiras ........................................... 20 (88) (82)

Receita financeira, líquida .................................. (29) 6
Déficit do exercício .............................................. (89) (3.224)

DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Patri- Ajustes de Superávit
mônio avaliação  acu-

   social patrimonial     mulado          Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 9.741 7.262 105 17.108
Transferência para patrimônio social 105 - (105) -
Realização do ajuste
  de avaliação patrimonial ............... - (948) 488 (460)
Incorporação de acervo líquido ..... - - - -
Déficit do exercício .......................... - - (3.224) (3.224)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 9.846 6.314 (2.736) 13.424
Transferência para patrimônio social (3.224) - 3.224 -
Realização do ajuste
  de avaliação patrimonial ............... 88 (18) 18 88
Ajuste de exercicío anterior ............ 1.013 - - 1.013
Déficit do exercício .......................... - - (89) (89)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 7.723 6.296 417 14.436

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

continua...

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais          2019          2018
Déficit do exercício ..................................................................... (89) (3.224)
Ajustes por:

Depreciação e amortização ......................................................... 1.105 931
Ajustes de depreciação relacionado ativo imobilizado ............... (504) -
Resultado na baixa de ativos intangíveis e imobilizado ............. 1 5.738
Ajustes de exercícios anteriores .................................................. 1.102 (1.929)
Juros apropriados sobre títulos e valores mobiliários ................. (42) (62)

1.574 1.455
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais

Contas a receber ......................................................................... 9.733 (11.815)
Despesas antecipadas ................................................................ 7 (3)
Outras contas a receber .............................................................. 249 (1.154)

9.988 (12.972)
Aumento (redução) nos passivos em

Fornecedores ............................................................................... (150) 102
Obrigações tributárias e trabalhistas ........................................... 77 1.235
Outras contas a pagar ................................................................. 105 (83)
Convênios Públicos e Privados a Executar ................................. (11.173) 12.033

(11.141) 13.287
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ..... 422 1.770
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação de títulos e valores mobiliários ..................................... (5.176) (5.301)
Resgate de títulos e valores mobiliários ...................................... 5.428 6.654
Aquisição de ativo imobilizado e propriedades para investimentos (156) (1.571)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos ..... 96 (218)
Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa 518 1.552

No início do exercício ................................................................... 2.472 920
No fim do exercício ....................................................................... 2.990 2.472

(Redução) do caixa e equivalentes de caixa ......................... 518 1.552

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

         2019          2018
Déficit do exercício .............................................. (89) (3.224)

Outros resultados abrangentes ........................... - -
Resultado abrangente total ................................. (89) (3.224)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Receitas     2019       %     2018       %
Receitas de Ensino .................................................. 4.437 19% - 0%
Outros Receitas ....................................................... 252 1% 169 1%
Receitas patrimoniais ............................................... 70 0% 62 0%
Receitas com trabalhos voluntários ........................ 138 1% 748 3%
Receitas com contribuições ..................................... 509 2% 461 2%
Receitas com subvenções privadas ....................... 9.080 39% 9.428 42%
Receitas com subvenções publicas ........................ 10.894 47% 8.719 39%
Parceira Socio Aprendizagem ................................. 122 1% 40 0%

25.502 110% 19.627 88%
Isenção das Contribuições Previdenciárias/Sociais 3.061 13% 3.416 15%
(-) Bolsas Cebas ....................................................... (4.437) -19% - 0%
Valor adicionado bruto ......................................... 24.126 105% 23.043 104%
Depreciação, amortização e exaustão líquidas ..... (1.105) -5% (931) -4%
Retenções .............................................................. (1.105) -5% (931) -4%
Receitas Financeiras ............................................... 59 0% 88 0%
Valor adicionado recebido em transferência .. 59 0% 88 0%
Valor adicionado total a distribuir ..................... 23.080 100% 22.200 100%
Distribuição do valor adicionado
Despesa com pessoal ............................................. 13.567 59% 13.125 59%
Despesas com materiais .......................................... 2.709 12% 2.507 11%
Serviços Básicos ....................................................... 655 3% 554 2%
Despesas com serviços ........................................... 752 3% 585 3%
Custo da Isenção das contr. previdenciárias ........ 3.061 13% 3.416 15%
Despesas com propaganda, marketing e eventos 41 0% 12 0%
Despesas com patrimônio e utilidades ................... 997 4% 717 3%
Despesas com Trabalho Voluntário ......................... 138 1% 748 3%
Despesas com viagens ........................................... 108 0% 325 1%
Provisão para contingências ................................... - 0% 1.314 6%
Outras despesas ..................................................... 1.053 5% 2.039 9%
Despesas Financeiras ............................................. 88 0% 82 0%
Déficit do exercício ................................................... (89) 0% (3.224) -15%

23.080 100% 22.200 100%

1. Contexto operacional: A Fundação Fé e Alegria do Brasil é uma entidade sem fins
lucrativos, de natureza filantrópica, de caráter beneficente, educativo, cultural e de promo-
ção social, e faz parte das obras e finalidades educativas da Companhia de Jesus. Inspi-
ra-se no Ideário de Fé e Alegria Internacional, na Pedagogia Inaciana e no Diálogo
Ecumênico. Foi criada e registrada sob nÀ 25413, aos cinco dias do mês de agosto de
1981, no 3À Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, desta Capital, e tem Sede e
Foro em São Paulo, Capital, SP, à Rua Assungui, nÀ 626 - Vila Gumercindo, Registros no
MF/CNPJ nÀ 46.250.411/0001-36 e CNAS no 23.002.000.653/84-5. Parágrafo Ðnico - A
Fundação Fé e Alegria do Brasil tem duração indeterminada e o seu exercício social coinci-
dirá com o ano civil. A Fundação Fé e Alegria do Brasil, inspirada nos princípios evangéli-
cos, sem qualquer objetivo de lucro ou de política partidária, têm os seguintes objetivos: a)
estender a educação integral às classes desfavorecidas; b) promover o desenvolvimento
espiritual e o bem estar social das regiões marginalizadas; c) interessar os diversos setores
públicos e particulares do país no desenvolvimento integral e no bem estar da comunida-
de nacional; d) estimular a ajuda econômica dos setores públicos e privados para o melhor
cumprimento dos fins da Fundação. Os meios que empregará para atingir seus fins serão:
a) Promover, criar e manter dentro de suas possibilidades, em qualquer lugar do território
nacional, o funcionamento de centros educativos e recreativos, centros de promoção soci-
al e comunitários de qualquer índole; b) Apoiar o desenvolvimento de projetos de ação
comunitária, projetos de cooperativas de produção e serviços e outros de promoção social
com vistas a garantir dentre outros direitos a proteção da saúde da família, da maternida-
de, da infância, da adolescência e da velhice; c) Elaborar e divulgar materiais didático-pe-
dagógicos, desenvolvimento de pesquisas ou outras formas de produção de conhecimen-
tos, publicar e distribuir publicações próprias ou de terceiros; d) Criar e manter centros de
produção e transmissão de multimídia, radiodifusão, TV, Internet e outros, desenvolvendo
projetos e programas em áreas e segmentos diversos de natureza cultural, visando ao
resgate da produção e socialização da cultura e esporte; e) Estimular a participação de
grupos envolvidos nos diversos projetos e programas da Fundação, animando a criação
de Conselhos Comunitários para fortalecer a organização e participação da comunidade
em geral; f) Contribuir na definição de políticas públicas para infância e adolescência. 2.
Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Este é o pri-
meiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Fundação no qual o CPC 06
(R2)  Arrendamentos foram aplicados. As mudanças relacionadas nas principais políticas
contábeis estão descritas na Nota explicativa 6. Todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3. Base de mensuração: As
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção
dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por
meio do resultado. 4. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstra-
ções financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Fundação. To-
das as informações financeiras são apresentadas em Real e foram arredondadas para
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 5. Uso de estimativas e
julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da
Fundação e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta-
dos reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de
forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Incer-
tezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacionadas
a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2019 estão incluídas nas seguintes
notas explicativas: • Nota explicativa 7e - determinação da vida útil dos ativos imobilizados;
Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Funda-
ção requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não
financeiros. Questões significativas de avaliação são reportadas para a Administração da
Fundação. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Fundação usa dados
observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em di-
ferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técni-
cas de avaliação da seguinte forma. Nível 1: preços cotados (não ajustados) em merca-
dos ativos para ativos e passivos idênticos. Nível 2: inputs, exceto os preços cotados in-
cluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou
indiretamente (derivado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são
baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Informações adici-
onais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas na
nota explicativa 23 - instrumentos financeiros. 6. Mudanças nas principais políticas
contábeis: CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil: O CPC 06 (R2) in-
troduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o
seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a
sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador
permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os
arrendamentos em financeiros ou operacionais. Como arrendatário: A Fundação anali-
sou os impactos da adoção do CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil e
constatou que não apresentaram efeitos nas demonstrações financeiras, pois os arrenda-
mentos contratados são arrendamentos de curto prazo (inferiores a 12 meses) e itens de
baixo valor que são constituídos por estruturas de uso temporário para eventos, como
tendas, balcões, geradores de energia, aparelhos de som e televisão, ônibus, andaimes
para obras de conservação e manutenção e outros itens também de baixo valor monetá-
rio. Como arrendador: A Fundação não é requerida a fazer ajustes na transição para o
CPC 06(R2) para arrendamentos nos quais atua como arrendador e também não possui
contratos de arrendamento e nem subarrendamentos. 7. Principais práticas contá-
beis: As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente pela Fundação em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações
financeiras, salvo aplicação das novas normas contábeis descritos na nota explicativa 6. a.
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de cai-
xa, banco conta movimento e aplicações financeiras com vencimento original de três me-
ses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor, e são utilizados na quitação das obrigações de curto prazo.
b. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos
aplicados em instituições financeiras de primeira linha, estando tais recursos classificados
fora do grupo de caixa e equivalentes de caixa em função de não fazerem parte da ges-
tão do dia a dia da Fundação. A Fundação adota como prática contábil apresentar os
títulos e valores mobiliários nas atividades de investimentos nas demonstrações dos fluxos
de caixa por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros,
estando tal apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 - Demonstra-
ções do Fluxo de Caixa. c. Contas a receber - Convênios Públicos e Privados: Re-
presentam subvenções governamentais e de poder privado, que são reconhecidas inicial-
mente como receitas diferidas pelo seu valor justo, quando existe razoável segurança de
que elas serão recebidas e que a Fundação irá cumprir as condições associadas com a
subvenção e são posteriormente reconhecidas no resultado, em uma base sistemática no
período de vida útil do ativo. As subvenções recebidas pela Fundação possuem em con-
trato cláusulas de obrigação de execução do projeto que se referem, sendo registradas
como obrigações e após o aceite será reconhecida em resultado. d. Depósitos judiciais:
Existem situações em que a Fundação questiona a legitimidade de determinados passivos
e ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por
estratégia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em
juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo e são apresentados pelos
valores originais no realizável a longo prazo.). e. Imobilizado: Reconhecimento e men-
suração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou de
construção, deduzido de depreciação e amortização acumulada, quando necessárias. O
custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo e os custos
com empréstimos capitalizados. O custo de ativos construídos pela própria Fundação inclui
o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo
no local e em condição necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma
pretendida pela Administração. Custos subsequentes: O custo de reposição de um com-
ponente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os
benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Fundação e
que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente
que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do
imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Depreciação: A deprecia-
ção é calculada pelo método linear sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo,
ao longo de sua vida útil estimada. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-
se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do
imobilizado. As vidas úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativas são
as seguintes, por quantidade de anos:
Prédios e Edificações ....................................................... 10 - 60 anos
Máquinas, equipamentos e instalações ......................... 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ............... 5 anos
Usina fotovoltáica ............................................................ 25 anos
Móveis e utensílios ........................................................... 10 anos
Veículos ............................................................................ 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mu-
dança de estimativas contábeis. f. Obrigações trabalhistas e sociais: Contempla as
provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que é constituída com base na
remuneração de cada funcionário e no período aquisitivo incorrido até a data do balan-
ço. g. Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto
prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas
como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. h. Provisões: Uma pro-
visão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Fundação possuí uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recur-
so econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas ten-
do como base as melhores estimativas do risco envolvido. i. Ajuste a valor presente
de ativos e passivos: A Fundação, de acordo com o CPC 12 - Ajuste a valor presen-
te, analisou suas contas de ativos e passivos de curtos e longos prazos, com relação a
valores realizáveis no futuro, prazos de liquidação, vencimento e possíveis taxas de des-
conto e verificou que, qualquer ajuste a valor presente seria irrelevante. j. Apuração
do resultado contábil e reconhecimento das receitas: As receitas, os custos e as
despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência. As praticas contábeis de reconhecimento de receita estão descritos na
nota 18. k. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem, basi-
camente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A Fundação adotou como
prática contábil apresentar os juros recebidos de títulos e valores mobiliários nas ativida-
des de investimentos por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos
financeiros, estando tal apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3
(R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa. A receita de juros é reconhecida no resulta-
do, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas
com juros e variação cambial sobre empréstimos e impostos parcelados. Custos de em-
préstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de
um ativo qualificável são reconhecidos no resultado através do método de juros efeti-
vos. l. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: As con-
tas a receber são reconhecidas inicialmente na data em que foram originados. Todos os
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Fundação
se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a me-
nos que seja um contas a receber sem um componente de financiamento significativo)
ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item
não mensurado ao VJR („Valor Justo por meio do Resultado‰), os custos de transação
que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber sem
um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da
operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente: No reconhecimento inicial,
um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao Valor Justo
por meio de Outros Resultados Abrangentes („VJORA‰) - instrumento de dívida; ao
VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR. No exercício de 2019 a Fundação não
possuía nenhum instrumento financeiro classificado como VJORA - instrumento de dívi-
da ou VJORA - instrumento patrimonial. Os ativos financeiros não são reclassificados
subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Fundação mude o mo-
delo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos fi-
nanceiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação
posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao cus-
to amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como men-
surado ao VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter
ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento
de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Os ativos financeiros não classifica-
dos como mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado (VJR): Esses ativos
são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros
ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. Custo amortizado: Esses ativos
são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros,
ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer
ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Os recebíveis
abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de alunos, bolsas restituíveis
e outros créditos provenientes de prestação de serviços. (iii) Passivos financeiros -
classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financei-

ros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for
classificado como mantido para negociação. Passivos financeiros mensurados ao VJR
são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. As despesas de juros são reconheci-
das no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reco-
nhecido no resultado. A Fundação tem os seguintes passivos financeiros não derivati-
vos: fornecedores e outras contas a pagar. (iv) Desreconhecimento: A Fundação
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando a Fundação transfere os direitos contratuais de recebimento
aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle
sobre o ativo financeiro. A Fundação desreconhece um passivo financeiro quando sua
obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirar. A Fundação também
desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de
caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo
passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No des-
reconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou
passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (v) Compensação: Os ativos ou passi-
vos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
quando, e somente quando, a Fundação tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base lí-
quida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (vi) Instrumentos fi-
nanceiros derivativos: A Fundação não possuía em 31 de dezembro de 2019 e
2018 nenhuma operação com instrumentos financeiros derivativos incluindo operações
de hedge. m. Redução ao valor recuperável (impairment): Um ativo financeiro não
mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresen-
tação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva in-
dica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que
aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados
que podem ser estimados de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o
seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda
de valor. A Administração da Fundação não identificou nenhum indicativo que justificas-
se a constituição de uma provisão sobre seus ativos. n. Informações operacionais
divulgadas: As divulgações das informações operacionais reportáveis apresentadas,
estão de acordo com a estrutura de gerenciamento e com as informações utilizadas pe-
los principais tomadores de decisão da Fundação, cujo objetivo é segregar as opera-
ções assistenciais das não assistenciais. Dessa forma, todos os itens alocados são refe-
rentes a atividades de negócio das quais podem-se obter receitas e incorrer em despe-
sas. 8. Trabalho voluntário: Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) -
Entidade sem Finalidade de Lucro, a Fundação valoriza as receitas com trabalhos vo-
luntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração, sendo
mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Fun-
dação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas
com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício na rubrica de ou-
tras despesas operacionais e em contrapartida em outras receitas operacionais também
no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2019 a Fundação registrou o mon-
tante de R$ 138 (R$ 748 em 2018) referente a trabalhos voluntários. 9. Informações
operacionais divulgadas: Balanços patrimoniais por área de atuação
Ativo 2019 2018

Assis- Assis-
Edu- tência Edu- tência

Circulante     Total cação  Social     Total cação  Social
Caixa equivalente de caixa ... 2.990 693 2.297 2.472 215 2.257
Títulos e valores mobiliários ... 1.393 268 1.125 1.603 104 1.499
Contas a receber - Convênios
  Publicos e Privados .............. 1.617 - 1.617 7.492 1.009 6.482
Outras contas a receber ....... 160 100 60 408 104 304
Despesas antecipadas ......... 10 2 8 17 3 14
Total do circulante .............. 6.169 1.062 5.107 11.992 1.435 10.557
Não circulante
Contas a Receber - Convênios
  Públicos e Privados .............. 4.366 - 4.366 8.224 3.028 5.196
Depósito judicial ..................... 972 - 972 972 - 972
Outras contas a receber ....... 98 - 98 98 - 98
Imobilizado ............................. 14.366 828 13.538 14.813 883 13.929
Total do não circulante ....... 19.803 828 18.974 24.107 3.911 20.196
Total do ativo ........................ 25.972 1.891 24.081 36.100 5.346 30.753
Passivo e Patrimonio líquido 2019 2018

Assis- Assis-
Edu- tência Edu- tência

Circulante     Total cação  Social     Total cação  Social
Fornecedores ........................ 25 3 22 175 12 163
Obrigações tributárias ............ 24 11 13 35 7 28
Obrigações trabalhistas e sociais 1.286 339 947 1.198 270 929
Outras contas a pagar .......... 182 6 176 74 5 69
Convênios Públicos e
  Privados a Executar ............. 2.922 529 2.393 10.236 1.303 8.934
Total do circulante .............. 4.440 888 3.552 11.719 1.596 10.124
Não circulante
Provisão para contingências . 1.292 - 1.292 1.292 - 1.292
Bens comodato ...................... 1.341 - 1.341 1.341 - 1.341
Outras contas a pagar - LP .. 95 982 (887) 98 610 (512)
Convênios Públicos e
  Privados a Executar ............. 4.366 - 4.366 8.224 3.028 5.196
Total do não circulante ....... 7.095 982 6.113 10.956 3.638 7.318
Patrimônio líquido
Patrimônio social ..................... 14.438 21 14.417 13.424 112 13.312
Total do patrimônio líquido 14.437 21 14.417 13.424 112 13.312
Total do passivo e
  patrimônio líquido ............. 25.972 1.891 24.081 36.100 5.346 30.753
Demonstrações de resultados do período por área de atuação

2019 2018
Assis- Assis-

Edu- tência Edu- tência
    Total cação  Social     Total cação  Social

Receita operacional líquida 24.125 5.011 19.114 23.044 3.608 19.435
Custos dos
  serviços prestados .......... (19.878) (4.176) (15.702) (19.861) (3.242) (16.618)
Superávit bruto .................... 4.247 835 3.411 3.183 366 2.817
Despesas operacionais
  e administrativas
Gerais e administrativos ......... (994) (233) (760) (851) (187) (665)
Outras despesas operacionais (3.313) (717) (2.596) (5.561) (700) (4.861)

(4.307) (951) (3.356) (6.412) (886) (5.526)
Resultado financeiro
Receitas financeiras .............. 59 2 57 88 6 82
Despesas financeiras ............ (88) (30) (58) (82) (28) (55)

(29) (28) (1) 6 (22) 28
Superávit/Déficit do exercício (89) (144) 54 (3.224) (542) (2.681)
Assistência Social: As ações ofertadas na área de Assistência Social tiveram como ob-
jetivo otimizar as relações sociais, estabelecidas de forma a garantir que cada indivíduo
seja sujeito de direitos e protagonista de sua história. Estas ações foram desenvolvidas
por meio de serviços, programas e projetos os quais proporcionaram aos usuários aten-
didos o acolhimento, a convivência e a socialização de famílias e indivíduos de acordo
com a identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Em 2019 a Fundação
Fé e Alegria do Brasil proporcionou em seus 27 (vinte e sete) centros sociais, localizados
em 12 estados do Brasil e aos 8.510 (oito mil, quinhentos e dez) atendidos, os serviços
de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Edu-
cação: Inspirada e fundamentada em seu Estatuto Social, a Fundação Fé e Alegria do
Brasil possui em seus princípios evangélicos, sem qualquer objetivo de lucro, nem de po-
lítica partidária o objetivo institucional de estender a educação integral às classes
desfavorecidas. Sendo assim, em 2019 a Fundação Fé e Alegria do Brasil atendeu em
suas 6 (seis) unidades educativas: Centro de Educação Infantil Jardim Laranjeiras
(Palhoça|SC), Centro de Educação Infantil Nova Conquista (Santa Luzia|MG), Centro
de Educação Infantil Pe. José Ten Cate (Cuiabá|MT), Centro de Educação Infantil
Rosa Mutran Maluf (Cuiabá|MT), Centro de Educação Infantil Fé e Alegria (Taipas|SP) e
Centro de Educação Especial Vida e Fraternidade (Cuiabá|MT), o total de 721 (sete-
centos e vinte e um) alunos na educação básica, sendo no nível da educação infantil e
na modalidade da educação de jovens e adultos.
10. Caixa e equivalentes de caixa       2019      2018
Caixa e bancos .............................................................................. 1.160 870
Aplicações financeiras (a) .............................................................. 1.830 1.602

2.990 2.472
(a) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a aplicação em poupança.
11.  Títulos e valores mobiliários          Remuneração       2019      2018
CDBs - Renda Fixa .............................. 90% a 107% do CDI 1.393 1.603
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são utilizados como
reserva financeira da Fundação para manutenção de suas obras, de forma que não são
utilizadas no fluxo usual do caixa da Fundação.
12. Contas a receber - Convênios Públicos e Privados       2019       2018
Contas a receber convênios públicos 5.971 15.716
Contas a receber convênios privados 13 -
Subtotal 5.983 15.716
Circulante 1.617 7.492
Não circulante 4.366 8.224
Este grupo é composto por valores a receber oriundos de contratos e/ou termos assina-
dos com Empresas Públicas e Privadas tais como a Prefeitura Municipal de São Paulo/SP,
Prefeitura Municipal de Vitória/ES, Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS representados
pelo seu valor nominal e original; cuja contrapartida está lançada no Passivo Circulante e
não circulante no grupo Projetos a Executar.
13. Outras contas a receber       2019       2018
Adiantamentos diversos (a) 134 269
Outros contas a receber 123 237

258 506
Circulante 160 408
Não circulante 98 98
(a) Refere-se, substancialmente, a saldo de adiantamento de férias a funcionários e
adiantamentos a fornecedores. 14. Imobilizado: As movimentações do custo e da depre-
ciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão
demonstradas nos quadros abaixo:

Saldo em Saldo em
Custo   31/12/2018 Adições Baixas Ajustes 31/12/2019
Terrenos ............................ 2.500 - - - 2.500
Prédios e edificações ........ 4.742 - - - 4.742
Chácara ............................ 239 - - - 239
Benfeitoria ......................... 9.563 4 - - 9.567
Veículos ............................. 569 - - - 569
Bens Comodato ................ 1.341 - - - 1.341
Semoventes ...................... 19 - - - 16
Móveis e Utensílios ........... 4.296 152 (21) (1) 4.425
Total Custo ....................... 23.268 156 (21) (1) 23.402
Prédios e edificações ........ (2.003) (382) - 347 (2.038)
Benfeitorias ....................... (3.088) (318) - 44 (3.361)
Veículos ............................. (393) (53) - 33 (413)
Semoventes ...................... (17) - - - (17)
Móveis e Utensílios ........... (2.955) (352) 21 79 (3.207)
Total Depreciação .......... (8.456) (1.105) 21 504 (9.036)
Saldo líquido ................... 14.813 (949) - 502 14.366
15. Obrigações trabalhistas e sociais        2019       2018
Provisão para férias ....................................................................... 1.181 1.155
FGTS a recolher ............................................................................. 17 14
Salários a pagar ............................................................................. 89 24
Outros ............................................................................................. - -

1.286 1.198
16. Convênios públicos e privados a executar        2019       2018
Contas a receber convênios públicos (a) ..................................... 6.995 17.894
Contas a receber convênios privados (b) .................................... 293 566

7.288 18.461
Circulante ....................................................................................... 2.922 10.236
Não circulante ................................................................................ 4.366 8.224

(a) Parceiros governamentais       2019       2018
Cedica - RS - Cons. Est. Dir. Crian. Adolesc ................................ - 1
CMDCA - Fia - Cons Mun Crian E Ad. - Moc ................................ 23 6
Comdica/Pe - Fundo Munic Da Crianc E Ado .............................. 4 4
Ministerio Publico Do Trabalho - PB ............................................... 1 16
Prefeitura Municipal de Cariacica .................................................. 116 297
Prefeitura Municipal de Cuiabá ..................................................... 43 179
Prefeitura Municipal de Porto Alegre ............................................ 5.100 6.004
Prefeitura Municipal de Santa Luzia ............................................. 205 25
Prefeitura Municipal de São Paulo ................................................ 212 6.276
Prefeitura Municipal de Vitória ....................................................... 1.167 4.920
Prefeitura Municipal do Rio De Janeiro ........................................ - 91
Prefeitura Municipal Palhoça ......................................................... 1 -
Secretaria De Educação - MT ....................................................... 75 21
Secretaria De Estado Da Cultura - ES ......................................... 30 54
Secretaria Do Estado Trab.Ass.Des.Social ................................... 20 -

6.995 17.894
(b) Parceiros não governamentais       2019       2018
Aneas -Associação Nóbrega Ed.Ass.Social .................................. 92 87
Asav - Associação Antonio Vieira .................................................. 1 -
Associação de Pais Do Colégio Loyola ........................................ 3 48
Companhia de Jesus .................................................................... 5 5
Entreculturas/Alboan ..................................................................... 11 -
Fundação Luterana de Diaconia - FLD ...................................... - 7
Fundación Accenture Internacional ............................................. 2 3
Banco do Brasil S.A. ...................................................................... - 28
Federación Intern. de Fé Y Alegria ............................................... 58 58
Fundación Entreculturas Fé Y Alegria ........................................... 100 307
Fundación Mapfre ......................................................................... - 4
Itaú Unibanco S.A. ........................................................................ 13 11
Manos Unidas ................................................................................ 2 -
Unesco - Organização Das Nacoes Unidas ................................ 1 -
Marcelo Benedito Maluf ................................................................. 6 9

293 566
São os valores a executar de convênios firmados com Łrgãos Governamentais e priva-
dos, conforme Resolução CFC 1.305/2010 (NBC TG 07  Subvenção e Assistência Go-
vernamentais) e a Resolução CFC 1.409/12 (R1) que aprovou a ITG 2002. Este grupo
é composto por valores a executar oriundos de contratos e/ou termos assinados com
Empresas Públicas e privadas representados pelo seu valor nominal e original; cuja con-
trapartida está lançada no Ativo Circulante e não circulante e o reconhecimento da re-
ceita quando utilizado os recursos. 17. Patrimônio líquido: Patrimônio social: Confor-
me estatuto social, a Fundação deve aplicar integralmente seus recursos na manuten-
ção de seus objetivos institucionais, não podendo, como consequência, não poderá dis-
tribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de
participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente in-
corporado ao patrimônio social. Ajuste de avaliação patrimonial (reavaliação de
bens): O ajuste de avaliação patrimonial foi constituída em decorrência da atribuição do
„deemed cost‰ no momento da aplicação pela primeira vez das normas da CPC, da ru-
brica de imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação elaborado por
consultoria especializada. O ajuste de avaliação patrimonial está sendo realizada por
depreciação ou baixa dos bens reavaliados contra o superávit acumulado. Não foram
constituídos o imposto de renda e a contribuição social diferidos em decorrência de a
Fundação possuir imunidade tributária.
18. Receita operacional       2019       2018
Receitas de ensino 4.437 -
Outras receitas 252 169
Receitas patrimoniais 70 62
Receitas com trabalhos voluntários 138 748
Receitas com contribuições 509 461
Receitas com subvenções privadas (nota 24) 9.080 9.428
Receitas com subvenções públicas (nota 25) 10.894 8.719
Parceria socio aprendizagem 122 40
Isenção das contr. previdenciárias (nota 22) 3.061 3.417

28.561 23.044
Bolsas Cebas (nota 21) (4.437) -

(4.437) -
24.125 23.044

Tipo de Natureza e época do cumprimento Reconhecimento
produto das obrigações de desempenho, da receita conforme

incluindo condições de pagamento o CPC47
significativas

Prestação O cliente obtem o controle das receitas A receita é reconhecida
 de serviços com mensalidades de ensino no momento na extensão em que for
  educacionais da prestação de serviço. provável que benefícios

   econômicos futuros
Uma receita não é reconhecida se serão gerados para a
há uma incerteza significativa na Fundação e quando
sua realização puder ser mensurada

de forma confiável.
As receitas com
contribuições  dos
alunos (mensalidades)
são apuradas em
conformidade com o
regime de competência
dos exercícios, levando-se
em consideração os
períodos de referência.

Patrimoniais Os valores relacionados aos arrendamentos A receita é reconhecida
mercantis operacionais referem-se, no resultado pelo método
substancialmente, aos recebimentos linear pelo prazo de
de alugueis,  que possuem prazos arrendamento contratado
contratuais de período inicial de 30 meses
com valor anual do aluguel indexado
a índices de preços ao consumidor

19. Despesa por natureza
Despesas por função       2019       2018
Custos dos serviços prestados ..................................................... (19.878) (19.861)
Despesas gerais e administrativas ................................................ (994) (851)
Outras (despesas) operacionais ................................................... (3.313) (5.561)

(24.185) (26.273)
Despesas por natureza
Despesas com pessoal ................................................................. (13.567) (13.125)
Despesas com materiais ................................................................ (2.709) (2.507)
Serviços basicos ............................................................................. (655) (553)
Depreciação e amortização .......................................................... (1.105) (931)
Despesas com serviços ................................................................. (752) (584)
Custo da Isenção das contr. previdenciárias (nota 22) .............. (3.061) (3.417)
Despesas com propaganda, marketing e eventos ..................... (41) (11)
Despesas com patrimônio e utilidades ......................................... (997) (717)
Despesas com trabalho voluntário ............................................... (138) (748)
Despesas com viagens ................................................................. (108) (325)
Provisão para contingências ......................................................... - (1.314)
Outras despesas ........................................................................... (1.053) (2.039)

(24.185) (26.273)
20. Resultado financeiro       2019       2018
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras ................................................ 42 62
Outras receitas financeiras ............................................................ 18 26

59 88
Despesas financeiras
Outras despesas financeiras ......................................................... (88) (82)

(88) (82)
(29) 6

21. Benefícios sociais ofertados por meio da concessão de bolsas de estudo e
ações socioassistenciais com base na Lei 12.101/2009 e 12.868/2013, regulamen-
tada pelo Decreto 8.242/2014 e Portaria Normativa MEC nº 15/2017: Fé e Alegria é
um Movimento de educação popular e promoção social e já beneficiou ao redor do mun-
do cerca de 1,5 milhão de pessoas, por meio da oferta de atividades nas áreas de assis-
tência social e da educação, realizados nas mais de 4.000 unidades educativas e sociais
mantidos e alocados em 22 países da América Latina, Europa e ˘frica. Promove proces-
sos educativos integrais, inclusivos e de qualidade, e ações de promoção social. A Funda-
ção faz parte da Federação Internacional de Fé e Alegria e cremos que, por meio da
Educação Popular, contribuiremos para a construção de uma sociedade democrática, jus-
ta e solidária. Áreas de atuação | Assistência Social e Educação: A Fundação Fé e
Alegria do Brasil desenvolveu suas atividades na área da Assistência Social e Educação
por meio de suas 33 (trinta e três) unidades mantidas que estão concentradas em 14 es-
tados do Brasil, sendo eles: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo,
Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Tocantins, Roraima, Amazo-
nas, Mato Grosso e Santa Catarina.

Assistência Social: Em 2019 prestou serviços na Proteção Social Básica e Proteção Soci-
al Especial em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004),
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), Norma Operacional Básica (NOB-SUAS/
2005), Norma Operacional Básica em RH (NOB-SUAS-RH/2006), Resolução CNAS
nÀ 109/2009 (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais), Resolução CNAS nÀ
13/2014 o qual inclui na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais a faixa etária
de 18 a 59 anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Resolução

nÀ 14/2014 do CNAS (parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações
de assistência social, bem como dos serviços, programas e projetos), Resolução nÀ 33/
2011 do CNAS (dispõe sobre a promoção da integração ao mercado de trabalho no cam-
po da assistência social e estabelece seus requisitos) e Resolução nÀ 34/2011 do CNAS
(define habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária no campo da assistência social e estabelece seus requisi-
tos). A Fundação, no desenvolvimento de suas ações sócio assistenciais, formaliza em
cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; a origem de recursos e a infraestrutura;
 tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS NÀ 109/09 e
Decreto NÀ 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utiliza-
do, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e a demonstração da forma de
participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas
etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento dos projetos. A Fundação,
em atendimento a Resolução do CNAS NÀ 109/09 e Decreto NÀ 6.308/07 tipificou suas
atividades e executou suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e
relacionados com o desenvolvimento (objetivos institucionais) de pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco social e pessoal e de assistência social. Todos os atendimentos fo-
ram e são realizados através de programas e projetos socioassistenciais totalmente gratui-
tos e todos os recursos são aplicados nas suas finalidades fins. A aplicação dos recursos
em Gratuidades atendeu o que preceitua a Constituição Federal no Art. 195, III, §7À, que
concede a isenção da Contribuição Social (INSS) às entidades beneficentes de assistên-
cia social que atendam às exigências estabelecidas em lei. A Lei nÀ 8212 de 24/07/91 -
Lei do Custeio da Previdência Social, em seu Art. 55 e o Decreto 3048 de 06.05.99. A
Instituição no atendimento aos seus objetivos aplicou um percentual de seus recursos,
maior do que o exigido em Lei. A Entidade se atentou quanto ao atendimento da Lei
12.101 de 27/11/2009 DOU - 30/11/2009 (alterada pela Lei. 12.868/13 e Decreto
8.242/14), que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência so-
cial. A Fundação ofereceu os seguintes serviços: I. Proteção Social Básica - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos  O serviço de atendimento foi realizado no ano
de 2019 em 15 (quinze) centros sociais nos 12 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Bahia, Tocantins, Roraima e Amazonas, que possibilitou o atendimento a 2.478 (dois mil,
quatrocentos e setenta e oito) usuários, sendo:
Unidades Diretas Atendidos Realizado
Proteção Social Básica    . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
BA - Ilhéus
CNPJ 46.250.411/0007-21 Serviço de 137 374
BA - Salobrinho Convivência e
CNPJ 46.250.411/0007-21 Fortalecimento 86 150
CE - Vazantes de Vínculos
CNPJ 46.250.411/0019-65 161 353
RN - Boa Esperança
CNPJ 46.250.411/0009-93 176 455
PE - Recife
CNPJ 46.250.411/0020-07 147 520
SP - Grajaú
CNPJ 46.250.411/0011-08 195 648
SP - Taipas
CNPJ 46.250.411/0029-37 174 564
MG - Montes Claros
CNPJ 46.250.411/0014-50 309 430
MG - Santa Luzia
CNPJ 46.250.411/0021-80 144 409
TO - Gurupi
CNPJ 46.250.411/0031-51 149 137
ES - Cariacica
CNPJ 46.250.411/0015-31 188 761
AM - Manaus
CNPJ 46.250.411/0022-60 106 321
PB - João Pessoa
CNPJ 46.250.411/0024-22 140 397
RS - Porto Alegre
CNPJ 46.250.411/0018-84 137 585
RR - Boa Vista
CNPJ 46.250.411/0035-85 229 377

2.478 6.487
II. Proteção Social Básica - Sócio aprendizagem - A sócio aprendizagem teve como ob-
jetivo oportunizar a inserção no mercado de trabalho, e contribuir para a inclusão e pro-
moção social dos usuários em condição de vulnerabilidade social, conforme abaixo:
Unidade Direta Atendidos Realizado
Proteção Social Básica    . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
PE - Recife
CNPJ 46.250.411/0020-07 Sócio aprendizagem 163 178

163 178
III. Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de Abordagem Social -
O serviço foi executado com o nome de Ação Rua em Porto Alegre e teve a finalidade de
assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa nos territórios, as situações de rua
de crianças, adolescentes, indivíduos adultos e famílias. Atendeu a população em situa-
ção de rua, através de abordagem individual ou de grupos, promovendo, a partir da for-
mação de vínculos no espaço da rua, a inserção na rede de serviços socioassistenciais e
acesso às demais políticas públicas, conforme informado abaixo:
Unidade Direta Atendidos Realizado
Proteção Social Especial    . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
RS - Porto Alegre
CNPJ 46.250.411/0018-84 Ação Rua 1.132 2.350

1.132 2.350
IV. Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Programa de Acolhimento
Institucional e Familiar - O programa foi executado em Vitória  Espírito Santo e é com-
posto por 4 (quatro) serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes,
denominados Centro de Vivência, 1 (um) serviço de acolhimento familiar e 1 (uma) repúbli-
ca masculina para jovens, egressos do acolhimento institucional, conforme abaixo:
Unidade Direta Atendidos Realizado
Proteção Social Especial    . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
ES - Vitória
CNPJ: 46.250.411/0006-40 Centro de Convivência 31 3.830

Centro de Convivência I 35
Centro de Convivência III 18
Centro de Convivência IV 14
República - masculina 1
Família Acolhedora 11

110 3.830
V. Projeto emergência nutricional e educacional para crianças venezuelanas em
situação de rua – Realizado na Igreja Nossa Senhora da Consolata em Boa Vista 
Roraima, teve com o objetivo favorecer o desenvolvimento cognitivo e saudável das crian-
ças minimizando o impacto sócio emocional da migração, conforme mencionado abaixo:

Atendidos Realizado
Unidade Direta                 . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
RR - Boa Vista Emergência nutricional
CNPJ 46.250.411/0035-85 e educacional para

crianças venezuelanas 4.559 142
4.559 142

VI. Projeto Casa Luciano Mendes de Almeida - Casa de acolhida para migrantes e re-
fugiados imigrantes da Venezuela, teve o objetivo de formação e inserção ao mercado de
trabalho:

Atendidos Realizado
Unidade  Direta                 . Nome do Serviço           .         (2019) (milhares R$)
SP - Ipiranga
CNPJ 46.250.411/0036-66 Casa de Acolhida 68 322

68 322
VII. Consolidado - usuários atendidos e recursos financeiros

Atendidos Realizado
Nome do Serviço/Programa         (2019) (milhares R$)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ....... 2.478 6.487
Serviço de Sócio Aprendizagem ........................................... 163 178
Serviço de Abordagem Social .............................................. 1.132 2.350
Programa de Acolhimento Institucional ............................... 110 3.830
Projeto emergência nutricional e educacional
  para crianças venezuelanas .............................................. 4.559 142
Projeto Casa de Acolhida ..................................................... 68 322

8.510 13.311
Educação: No ano de 2019, a Fundação Fé e Alegria ofertou serviço educa-
cional totalmente gratuito no nível da Educação Infanti l e na Modalidade da
Educação de Jovens e Adultos (EJA). O trabalho educativo realizado nas uni-
dades mantidas está sustentado pelos princípios da Educação Nacional, es-
tabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nÀ 9.394/96 e critérios
da instituição, a qual visa assegurar educação integral, por meio da educa-
ção popular e inclusiva em regiões de alto índice de vulnerabil idade social.
Na Educação Infanti l, o serviço propiciou acolhida aos educandos e garantiu
estrutura para o desenvolvimento de atividades lúdicas, criativas,
exploratórias e divertidas, considerando que a primeira infância, a criança es-
tabelece toda a base do seu desenvolvimento motor, intelectual e social e a
aprendizagem surge da descoberta e curiosidade natural do indivíduo pelo
mundo que o cerca. Já na modalidade do EJA, o Centro de Educação Espe-
cial Vida e Fraternidade ofertou serviço educacional a educandos com defici-
ências (PCD). Ambos serviços educacionais foram realizados por meio de con-
vênios com órgãos públicos em âmbito municipal e estadual. Contudo, em
atendimento as regras legais, realizamos aferição do perfi l  socioeconômico
dos educandos conforme definido na Lei nÀ 12.101/2009 e suas regulamen-
tações. Unidades da área de Educação - Ensino Básico: Os Centros de
Educação Infanti l atenderam no ano de 2019, crianças de 0 a 3 anos e 11
meses, nas seguintes unidades: • Fundação Fé e Alegria | Santa Catarina |
Centro de Educação Infanti l Jardim Laranjeiras; • Fundação Fé e Alegria | Mi-
nas Gerais | Centro de Educação Infantil Nova Conquista; • Fundação Fé e
Alegria | Mato Grosso | Centro de Educação Infantil Pe. José Ten Cate; • Fun-
dação Fé e Alegria | Mato Grosso | Centro de Educação Infantil Rosa Mutran
Maluf; • Fundação Fé e Alegria | São Paulo | Centro de Educação Infanti l Fé
e Alegria. A modalidade do EJA foi ofertada na unidade de Mato Grosso, a
jovens e adultos, pessoas com deficiência (PCD). • Fundação Fé e Alegria |
Mato Grosso | Centro de Educação Especial Vida e Fraternidade. Bolsas de
Estudo - Concessão de bolsas de estudo integrais (100%) a alunos com per-
fi l  socioeconômico estabelecido na Lei 12.101/09 e suas modificações com a
Lei 12.868/2013, Decreto regulamentador nÀ 8.242/2014 atendendo tam-
bém as padronizações previstas na Portaria Normativa MEC nÀ 15/2017 para
Educação Básica. Conforme determina a Lei 12.101/2009, artigo 13 e
incisos, a Fundação Fé e Alegria do Brasil demonstra no quadro a seguir a
oferta das bolsas de estudo com o quantitativo de alunos beneficiados, para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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