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Criança e do Adolescente

Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações financeiras da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do
Adolescente ("Fundação"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir, intitulada
"Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Abrinq
pelos Direitos da Criança e do Adolescente em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil para pequenas e médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas", incluindo as disposições contidas na Interpretação Técnica
ITG 2002 - "Entidade sem Finalidade de Lucros".
Base para opinião com ressalva
A Fundação, por não ter fins lucrativos, obtém de terceiros parte substancial de suas receitas de doações e
contribuições. Em face dessas doações e contribuições serem espontâneas, só podem ser identificadas
quando recebidas e registradas contabilmente; por essa razão, nossas verificações dessas receitas ficaram
restritas, exclusivamente, aos valores constantes dos registros contábeis.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em
relação à Fundação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas", incluindo as
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disposições contidas na Interpretação Técnica ITG 2002 - "Entidade sem Finalidade de Lucros" e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

•

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

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

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante
nossos trabalhos.
São Paulo, 30 de junho de 2022

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

Jefferson Alves da Silva
Contador CRC 1SP264861/O-9
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Fundação Abrinq pelos Direitos
da Criança e do Adolescente
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em reais

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Recursos Vinculados a Projetos (Nota 8)
Títulos e valores mobiliários (Nota 4.1)
Demais contas a receber

Não circulante
Recursos Vinculados a Projetos (Nota 8)
Títulos e valores mobiliários (Nota 4.1)
Fundo reserva (Nota 5)
Depósito Caução
Imobilizado (Nota 7)

Total do ativo

2021

2020

24.217.802
16.509.669
1.381.387
131.713

26.873.207
17.194.408
2.054.433
144.821

42.240.571

46.266.869

318.688
9.720.871
10.599.823
199.200
492.847

552.127
10.168.396
207.785

21.331.429

10.928.308

63.572.000

57.195.177

Passivo e patrimônio líquido

2021

2020

228.172
199.807
14.272
16.509.669
332.928

106.440
207.167
11.467
17.194.408
321.178

17.284.848

17.840.660

318.688

-

318.688

-

17.603.536

17.840.660

Patrimônio social

45.968.464

39.354.517

Total do passivo e patrimônio líquido

63.572.000

57.195.177

Circulante
Contas a pagar
Encargos sociais e impostos a recolher
Salários a pagar
Adiantamentos de projetos (Nota 8)
Provisão para férias

Não circulante
Adiantamentos de projetos (Nota 8)

Total do passivo
Patrimônio líquido (Nota 10)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Abrinq pelos Direitos
da Criança e do Adolescente
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Receitas das atividades
Projetos (Nota 12(b))
Programas (Nota 12(b))
Doações e contribuições (Nota 12(a))
Financeiras
Obtenção do trabalho voluntário (Nota 11)

Custos das atividades sociais
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos
Projetos (Nota 12(b)(i))
Programas (Nota 12(b)(ii))
Relações Institucionais e Governamentais (Nota 12(b)(iii))
Apropriação do trabalho voluntário (Nota 11)

Resultado bruto

2021

2020

4.267.263
8.874.386
15.597.863
1.883.199
669.656

5.353.091
8.707.752
15.406.647
677.743
668.591

31.292.367

30.813.824

(4.267.263)
(8.874.386)
(936.142)
(669.656)

(5.353.091)
(8.707.752)
(550.634)
(668.591)

(14.747.447)

(15.280.068)

16.544.920

15.533.756

(3.681.303)
(5.720.597)
(529.073)

(2.650.658)
(4.020.154)
(574.260)

(9.930.973)

(7.245.072)

6.613.947

8.288.684

Despesas das atividades
Despesas com marketing e comunicação (Nota 13)
Despesas gerais e administrativas (Nota 13)
Despesas financeiras

Superávit do exercício

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Abrinq pelos Direitos
da Criança e do Adolescente
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Superávit do exercício

2021

2020

6.613.947

8.288.684

6.613.947

8.288.684

Outros componentes do resultado abrangente
Total do resultado abrangente do exercício

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Abrinq pelos Direitos
da Criança e do Adolescente
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em reais

Patrimônio
social
Em 1o de janeiro de 2020
Superávit do exercício
Transferência para patrimônio social

31.065.833

Em 31 de dezembro de 2020
Superávit do exercício
Transferência para patrimônio social

39.354.517

Em 31 de dezembro de 2021

45.968.464

8.288.684

6.613.947

Superávit
acumulado

8.288.684
(8.288.684)

6.613.947
(6.613.947)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Total
31.065.833
8.288.684

39.354.517
6.613.947

45.968.464
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Fundação Abrinq pelos Direitos
da Criança e do Adolescente
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

2021

2020

Superávit do exercício

6.613.947

8.288.684

Ajustes
Juros sobre fundo patrimonial
Juros sobre títulos e valores mobiliários
Depreciação (Nota 7)
Valor residual baixado do ativo imobilizado
Reversão de contingências

(431.427)
(439.597)
77.228
25.817

(167.262)
(28.497)
57.825
1.539
(50.000)

5.845.968

8.102.289

Variações nos ativos e passivos
Demais contas a receber
Depósito Caução
Contas a pagar
Encargos sociais e impostos a recolher
Salários a pagar
Provisão para férias

13.108
(199.200)
121.732
(7.360)
2.805
11.750

11.552
(25.222)
(19.128)
8.783
(49.219)

Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais

5.788.803

8.029.055

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de títulos a valores mobiliários
Resgate de títulos e valores mobiliários
Aquisições de bens do ativo imobilizado

(10.181.547)
2.125.446
(388.107)

(2.578.064)

Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos

(8.444.208)

(2.645.932)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

(2.655.405)

5.383.124

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

26.873.207

21.490.083

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

24.217.802

26.873.207

Fluxos de caixa das atividades operacionais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Abrinq pelos Direitos
da Criança e do Adolescente
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2021
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Informações gerais
A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente (“Fundação Abrinq” ou
“Fundação”) atua na promoção e proteção dos direitos e do exercício da cidadania de crianças e
adolescentes, em especial, as que se encontram em situação de vulnerabilidade social, agindo
diretamente no Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Como entidade de Assistência Social, a
Fundação Abrinq está alinhada às principais leis, políticas e resoluções de sua categoria, com
destaque para os princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas, Lei nº
8.742/1993), a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004 – Sistema Único de
Assistência Social – SUAS) e Resoluções CNAS nº 16/2014 e nº 27/2011.
A prestação de serviços realizada pela instituição é integralmente gratuita, continuada,
permanente e planejada para a realização de sua missão na defesa e garantia de direitos: presta
serviços e executa programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos
direitos socioassistenciais de crianças e adolescentes. Para isso, atua diretamente na construção
de novos direitos, na promoção da cidadania, no enfrentamento das desigualdades sociais e na
articulação com órgãos públicos dirigidos à política de assistência social, nos termos da Lei nº
8.742/1993 (art. 2º, I, “a”), bem como respeitando as deliberações do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS).
Seu trabalho tem abrangência nacional, por meio do assessoramento técnico, político,
administrativo e financeiro às organizações da sociedade civil, empresas e aos governos, nos três
níveis da Federação (União, Estados e municípios), bem como nas três esferas (Executivo,
Legislativo e Judiciário). A Fundação Abrinq também realiza incidência política e mobilização
social focadas na defesa e garantia de direitos previstos em lei e no reconhecimento de novos
direitos, assim como na promoção da cidadania e no enfrentamento das desigualdades.
As ações, programas e projetos desenvolvidos sempre fundem o elemento de comunicação em
suas mecânicas de operação como parte da estratégia de engajamento. Para isso, são realizadas
diversas campanhas e eventos institucionais, construídos e disponibilizados para a sociedade
estudos temáticos e cenários da infância e adolescência de alta repercussão na mídia, visando
trazer luz às violações de direitos, angariar apoio da opinião pública, pressionar legisladores e
governantes, divulgar experiências bem-sucedidas e propor para toda a sociedade novas soluções,
indo além da denúncia. A Fundação Abrinq também monitora o cumprimento dos acordos
internacionais assinados pelo Brasil e que requeiram a implementação de políticas públicas
nacionais e subnacionais. Desde 2014, atua na negociação e implementação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas
(AGNU), em 2015. A estratégia utilizada articula a incidência no governo federal e nos entes
subnacionais - estados e municípios - para que nenhuma criança e nenhum adolescente sejam
deixados para trás.
Para se trabalhar de modo integral para o desenvolvimento da criança e do adolescente, é
necessário integrar diferentes políticas, práticas ações e atores estratégicos. Trabalhar com a
defesa de direitos no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos é também trabalhar pela
implementação das garantias constitucionais dispostas no Artigo 6º da Carta Magna, que diz:
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988).
Assessoramento político e técnico aos gestores públicos federais, das três esferas
do poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) e produção e disseminação de
conhecimentos e boas práticas para a sociedade civil e poder público, com vista a
promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes
A Fundação Abrinq defende que o poder público deve cumprir seu papel na garantia dos direitos
de crianças e adolescentes por meio da prestação de serviços públicos de qualidade, observando
as necessidades específicas de cada grupo vulnerável e adotando as medidas necessárias à redução
das desigualdades de acesso e qualidade.
No âmbito Federal, a Fundação Abrinq se empenha junto aos ministérios e gestores federais para
implementar e qualificar novas políticas nacionais que promovam a garantia e efetivação dos
direitos de crianças e adolescentes, bem como qualificar políticas nacionais vigentes e que
requerem aprimoramento. A Fundação Abrinq também trabalha para que sejam cumpridos os
compromissos assumidos por meio dos Planos e Políticas Nacionais, como a Política Nacional de
Assistência Social/SUAS, o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Convivência
Familiar e Comunitária, entre outros.
Pressiona os governos a cumprirem os compromissos assumidos em tratados, convenções e
acordos internacionais, tais como a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e seus
protocolos adicionais, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre outros, para a
promoção da defesa de direitos da criança e do adolescente na esfera política e no contexto da
sociedade, aferindo se a política de assistência está em consonância com as demandas da
sociedade.
A Fundação Abrinq atua junto aos parlamentares do Congresso Nacional, nas duas casas
legislativas, para aprimorar as propostas em tramitação, sugerir novas propostas e prevenir que
direitos de crianças e adolescentes previstos em lei não sejam alterados, impondo retrocessos no
marco legal. Além disso, dedica-se para que a legislação nacional seja aprimorada para atender às
diferenças e especificidades dos grupos vulneráveis. Para tanto, monitora proposições legislativas
que tramitam no Congresso Nacional, analisa as proposições, constrói posicionamentos públicos
e dialoga com parlamentares para influenciar a tomada de decisão em relação às pautas
prioritárias para crianças e adolescentes.
Produz estudos e pesquisas que ampliam o conhecimento dos gestores públicos, trabalhadores e
entidades com atuação preponderante ou não na assistência social, como estratégia de subsidiar
na formulação, implementação e avaliação da política de bem-estar social.
A Fundação Abrinq mantém o Observatório da Criança e do Adolescente, plataforma digital que
organiza os indicadores sociais da infância e adolescência, bem como as proposições legislativas
que afetam a garantia dos direitos de crianças e adolescentes e que tramitam no Congresso
Nacional. A partir do monitoramento dos indicadores sociais, a organização divulga o Cenário da
Infância e Adolescência no Brasil, publicação com os principais indicadores nacionais. O
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monitoramento legislativo gera a publicação anual Caderno Legislativo da Criança e do
Adolescente, com as proposições legislativas prioritárias que tramitam no Congresso Nacional.
São produzidos também relatórios de recomendações sobre as políticas voltadas a crianças e
adolescentes, principalmente sobre os fluxos, protocolos e políticas de enfrentamento à violência,
trabalho infantil e acesso à Educação Infantil de qualidade, apoiando os municípios para
desenvolver estratégias de redução das vulnerabilidades sociais nas cidades.
Assessoramento político e técnico aos gestores públicos municipais e produção e
disseminação de conhecimentos e boas práticas para a sociedade civil e poder
público, com vista a promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes
No âmbito municipal, a Fundação Abrinq atua diretamente nos municípios brasileiros engajando
os gestores municipais com o objetivo de qualificar as políticas municipais de assistência social,
educação e saúde voltadas para crianças e adolescentes.
Por meio da adesão formal ao Programa Prefeito Amigo da Criança, prefeitos e prefeitas assumem
o compromisso de priorizar a atenção à criança e ao adolescente durante seu mandato. Isso se
materializa em uma agenda de trabalho que, além de ações concretas, prevê a evolução de um
grupo de indicadores sociais nas áreas de saúde, educação, proteção, planejamento e
investimento. Para avançar na agenda, são necessários esforços locais, instalação de processos
participativos, fortalecimento dos conselhos de direitos, tutelares, da assistência social, da
educação, da saúde e de alimentação escolar, promovendo o acesso ao conhecimento, meios,
recursos e metodologias direcionadas ao aumento da participação social na reivindicação dos
direitos de cidadania. Os gestores que cumprem a agenda e evoluem nesses indicadores recebem
o reconhecimento ao final da gestão como Prefeito Amigo da Criança.
Ao coordenar as ações de fortalecimento do controle social e das organizações da sociedade civil
junto aos governos municipais, a Fundação Abrinq promove o fortalecimento do Planejamento
Público Municipal por meio da oferta de metodologia de planejamento participativa e intersetorial
de médio e longo prazos, que envolve seis fases: mobilização de atores estratégicos, diagnóstico,
propostas de resolução dos problemas, análises setoriais e construção de planos municipais). O
engajamento de diversos atores, principalmente das políticas socioassistenciais, fortalece-os com
uma agenda comum em mãos para um empoderamento de política intersetorial e integrada, o que
também qualifica a atuação da sociedade civil no controle social.
A metodologia de apuração do Orçamento Criança e Adolescente (OCA) nos municípios é uma
importante ferramenta de controle social para incidência política da sociedade civil,
especialmente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).
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Assessoramento técnico, administrativo e financeiro para fortalecimento dos
atendimentos de organizações da sociedade civil, para qualificação dos serviços de
gestores públicos e privados, além do controle social das políticas públicas e o
movimento da infância e adolescência para promoção e garantia dos direitos de
crianças e adolescentes
Por meio de suas ações, a Fundação Abrinq promove o assessoramento técnico, administrativo e
financeiro às organizações da sociedade civil que prestam serviços essenciais à garantia dos
direitos de crianças e adolescentes a fim de fortalecer e qualificar a atuação dessas organizações
para a boa gestão de suas atividades (planejamento, monitoramento e avaliação das ações,
programas, projetos e/ou serviços prestados), bem como a sustentabilidade das ações, por meio
de estratégias de captação de recursos.
A Fundação Abrinq engaja e fortalece gestores privados, mobilizando e reconhecendo os que
realizam ações sociais para a promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, sendo o
foco prioritário a prevenção e o combate ao trabalho infantil. Os gestores privados participantes
se comprometem a não explorar o trabalho infantil e a não o permitir em sua cadeia produtiva;
promovem a formação profissional e acesso ao emprego protegido para adolescentes e promovem
ações sociais em benefício de crianças e adolescentes.
Por meio do assessoramento técnico realizado junto aos professores e gestores de escolas públicas
busca-se a qualificação das práticas pedagógicas, o fortalecimento de vínculos entre as famílias,
além de ampliar o acesso e melhoria da qualidade da educação pública. Por meio do
assessoramento técnico realizado junto aos profissionais da saúde, gestores públicos, gestantes e
profissionais da educação busca-se engajar e apoiar os municípios e as famílias para o combate à
mortalidade infantil, promover hábitos alimentares saudáveis, promover práticas para defesa de
direitos das gestantes e puérperas, além de garantir a defesa e promoção dos direitos das crianças
recém-nascidos. Todas essas ações acontecem de modo intersetorial com a política de assistência
social.
Disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar
soluções alternativas para enfrentamento da pobreza e defesa de direitos de
crianças e adolescentes
A Fundação Abrinq fomenta a divulgação de projetos e iniciativas inovadoras no campo da defesa
e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Analisa e premia ações públicas e privadas, com
o objetivo de reconhecer e difundir soluções para proteção integral da infância e adolescência.
A Fundação Abrinq tem se dedicado a defesa de direitos e ao assessoramento por meio das
seguintes áreas, programas e projetos:
Área de Relações Institucionais e Governamentais (ARIG) – Contribui para a garantia
dos direitos de crianças e adolescentes por meio do monitoramento dos marcos legais e
indicadores sociais. Atua ainda, na esfera federal mediante a ação e/ou negociação política com
os três poderes.
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Projeto Fortalecimento da Rede Estratégia ODS (PEODS) – Com o co-financiamento da
União Europeia, contribui para a efetiva implementação dos ODS e da Agenda 2030 em todo
território nacional, além de fortalecer a Estratégia ODS como rede de referência na articulação
multissetorial para ampliar a participação da sociedade civil na implementação da Agenda, com
foco na redução das desigualdades de gênero, geracional e étnico racial.
Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC) – Mobiliza, valoriza e assessora
tecnicamente os prefeitos e prefeitas que assumem a criança e ao adolescente como prioridade
na gestão municipal, desenvolvendo políticas públicas e planos de ação voltados à defesa e
efetivação de seus direitos.
Programa Presidente Amigo da Criança (PAC) – Estabelece um compromisso entre o
governo federal e a sociedade civil, a fim de que contribuam para o alcance de metas e objetivos
que promovem os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil, por meio da integração,
intersetorialidade, transparência e colaboração entre a União, os estados e os municípios,
fortalecendo o diálogo entre a sociedade civil e o poder público.
Projeto Conselhos em Movimento (PCM) – Desenvolve metodologia para diagnóstico da
capacidade técnica e operacional dos conselhos de direitos e tutelares, a fim de aprimorar as
práticas dos conselheiros para melhor atendimento às crianças e adolescentes.
Programa Prêmio Criança (PPC) – Identifica e reconhece boas práticas desenvolvidas por
empresas e organizações da sociedade civil, dando visibilidade a iniciativas bem-sucedidas.
Programa Nossas Crianças (PNC) – Repassa recursos financeiros para organizações da
sociedade civil que realizam atendimento direto e gratuito às crianças e adolescentes, entre 0 e
18 anos, que estão em situação de vulnerabilidade social, bem como oferecer assessoramento
técnico e administrativo com o objetivo de fortalecê-las.
Programa Empresa Amiga da Criança (PEAC) – Engaja o setor empresarial para o
estímulo à responsabilidade social corporativa com foco na infância e adolescência e reconhece
empresas que realizam ações em prol de crianças e adolescentes.
Programa Creche para Todas as Crianças (PCreche) – Aumenta o acesso e assessora a
melhoria da qualidade do atendimento em unidades de educação infantil, tendo em vista o
desenvolvimento das crianças.
Projeto Escola no Campo (PEC) – Contribui para o combate ao trabalho infantil e para a
melhoria da qualidade da educação no ensino fundamental em escolas públicas rurais.
Programa Mortalidade Zero (PMZ) – Atua em conjunto com municípios para zerar os óbitos
infantis por causas evitáveis.
Programa Adotei um Sorriso (PAS) – Viabiliza o acesso gratuito aos serviços de saúde
bucal e atendimento psicológico para crianças e adolescentes atendidos por organizações da
sociedade civil integrantes do programa, por meio de voluntários.
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Projeto Construindo Futuros (PCF) – Promove o desenvolvimento de projetos de vida dos
adolescentes do 9º ano - anos finais, a fim de subsidiar a escolha dos itinerários formativos na
transição para o ensino médio reduzindo a evasão escolar.
Programa Transformando Futuros (PTF) –Promove a qualificação dos professores do
Ensino Fundamental (anos finais). Através dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e
Matemática, e no desenvolvimento de competências socioemocionais;
Projeto Coletivos (PColetivos) – Articula e realiza ações junto aos coletivos como estratégia
para fortalecimento e envolvimento da sociedade civil na defesa e garantia de direitos das
crianças e dos adolescentes.
Programa de Combate à Violência e ao trabalho Infantil (PCVTI) - Contribui para a
erradicação do trabalho infantil e para a prevenção e combate às diversas formas de violência.
Programa de Combate à Violência (PCV) – Contribui na prevenção às diversas formas de
violência contra crianças e adolescentes.
Programa de Combate ao trabalho infantil (PCTI) – Contribui para a erradicação do
trabalho infantil.
Projeto FOCO (PFOCO) – Parceira com o Programa Rede Escola, que realiza articulação das
escolas participantes para que elas criem de maneira colaborativa, soluções para seus desafios,
fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, visando os direitos da criança e do
adolescente.
(a)

Impactos da pandemia provocada pela COVID-19
No decorrer do ano de 2021 a Fundação Abrinq realizou adequações dos programas e projetos
para se adaptar a essa nova realidade, onde foram adotadas novas formas de monitoramentos e
eventos no modelo online/virtual, e estamos sempre buscando, novas estratégias para captar
recursos e realizar as atividades previstas de acordo com cada programa/projeto, além de termos
uma reserva considerável para dar continuidade as atividades. Através destas ações conseguimos
minimizar o impacto causado pela pandemia.

(b)

Aspectos tributários
A Fundação Abrinq possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
concedido pelo Ministério da Cidadania (antigo Ministério de Desenvolvimento Social), com
vigência até 09 de novembro de 2022.
A administração da Entidade julga que atende a todos os requisitos da legislação, sendo imune do
imposto de renda (com base no artigo 150 da Constituição Federal) e isenta da cota patronal do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (de acordo com CEBAS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS com base na Lei no 12.101/09.
Em relação à contribuição social, a Fundação Abrinq entende ter isenção da contribuição social
sobre o superávit em conformidade com o artigo 15 da Lei no 9.532/97.
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2

Resumo das principais políticas contábeis
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Fundação Abrinq em
30 de junho de 2022.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios
apresentados.

2.1

Base de preparação e apresentação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no
Brasil para pequenas e médias empresas – Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas”, incluindo as disposições contidas na Interpretação Técnica
ITG 2002 - "Entidade sem Finalidade de Lucros"; e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão. Elas foram preparadas considerando o custo histórico
como base de valor.
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com o CPC PME requer o uso de
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da
administração da Fundação Abrinq no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que
requerem maior nível de julgamento e possuem complexidade, bem como aquelas cujas premissas
e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

2.2

Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da
Fundação Abrinq e, também, a sua moeda de apresentação.

2.3

Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo, e aplicações
financeiras de curto prazo e de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor,
demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como
contrapartida o resultado do exercício.

2.4

Ativos financeiros
A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao
valor justo por meio do resultado e mensurados ao custo amortizado. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

(a)

Mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos
para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio
do resultado.
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Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se:
• For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo;
• No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que a Fundação administra em conjunto e possuir um padrão real recente
de obtenção de lucros em curto prazo; ou
• For um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de hedge efetivo.
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e
quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado.
(b)

Mensurados ao custo amortizado
São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12
meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os
ativos mensurados ao custo amortizado da Fundação compreendem caixa e equivalentes de caixa,
recursos vinculados a projetos, demais contas a receber e fundo de reserva.

(c)

Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge
Durante os exercícios de 2021 e de 2020, a Fundação Abrinq não operou com instrumentos
financeiros derivativos (operações de hedge, swap, contratos a termo e outras).

2.5

Demais contas a receber
São apresentadas aos valores de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos e as variações monetárias auferidos.

2.6

Imobilizado
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou doação, menos o
valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada.
A Fundação Abrinq revisou a vida útil-econômica estimada para o cálculo da depreciação e
concluiu que as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo qualquer ajuste.
Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com
o valor contábil e são incluídos no resultado.

2.7

Intangível
Representado por licenças de softwares adquiridas ou recebidas por doação, que são capitalizadas
com base nos custos incorridos na sua aquisição e preparo dos softwares para sua utilização. Os
gastos com o aperfeiçoamento ou a expansão do desempenho dos softwares para além das
especificações originais são acrescentados ao custo original do software. Os gastos com o
desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o método
linear ao longo de suas vidas úteis.
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2.8

Redução ao valor recuperável
Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do
valor recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor
contábil do ativo é testado. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor
contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável; ou seja, o maior valor entre o preço líquido de
venda e o valor em uso de um ativo.

2.9

Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Fundação Abrinq tem uma obrigação presente legal ou
implícita como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

2.10

Demais passivos circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos
e variações monetárias incorridos.

2.11

Contingências ativas e passivas
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações
legais são efetuados de acordo com os seguintes critérios:

2.12

•

Ganhos contingentes - não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a
administração possui controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho
como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável são
apenas divulgados nas demonstrações financeiras.

•

Contingências passivas - são provisionadas levando em conta a opinião dos assessores
jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade
e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que
ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As contingências
passivas classificadas como perdas possíveis não são provisionadas, sendo apenas
divulgadas nas demonstrações financeiras, e as classificadas como perda remota não
requerem provisão e divulgação.

Patrimônio social
Constituído pela dotação inicial de seus instituidores, acrescido ou diminuído do superávit ou
déficit apurado em cada exercício.
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2.13

Apuração do superávit ou déficit
As doações e contribuições recebidas pela Fundação Abrinq a título de patrocínio de programas e
projetos, bem como a receita financeira resultante da aplicação dos recursos antes de sua alocação
aos programas e projetos, são reconhecidas como adiantamentos de projetos e apropriadas ao
resultado pela utilização dos respectivos recursos nos mesmos.
As doações e contribuições espontâneas e sem destinação específica para programas e projetos
são reconhecidas como receitas quando recebidas. As demais receitas e despesas são reconhecidas
pelo regime de competência.

2.14

Apresentação do valor justo do trabalho voluntário
Como previsto no parágrafo 19 da ITG 2002, o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor
justo da prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, sendo apresentado
na demonstração do resultado como receita e despesa das atividades.

2.15

Benefícios a empregados
A Fundação Abrinq não mantém planos de pensão, previdência privada ou qualquer outro plano
de aposentadoria ou de benefícios para os empregados e dirigentes após sua saída.
Adicionalmente, também não mantém plano de benefícios a dirigentes e empregados na forma
de planos de bônus ou de participações.

3

Estimativas e julgamentos contábeis
São continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo
expectativas de eventos futuros. A estimativa e premissa que apresenta um risco significativo de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos corresponde à seleção das
vidas úteis do ativo imobilizado e intangível e constituição de provisão para contingências.

4

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa
Bancos conta-movimento
Fundos de Renda Fixa e CDBs
Poupança

2021

2020

6.365
703.369
23.497.992
10.077

11.318
1.260.718
25.473.409
127.762

24.217.802

26.873.207

Fundo de renda fixa e CDBs referem-se a contribuições recebidas esporadicamente de terceiros,
sem vínculo a projetos, que são utilizadas no pagamento de despesas administrativas da Fundação
Abrinq. As aplicações financeiras tiveram um rendimento médio no exercício de 102,68% (2020
– 71,4%) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
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4.1

Títulos e valores mobiliários

Letras Financeiras Sênior (LF)
Letras Financeiras Subordinadas Nível II (LFSN)
NTN-B
Produtos estruturados
Outros

(-) Circulante
Não circulante
5

2021

2020

576.312
4.250.129
2.791.345
3.124.392
360.080

2.054.433
552.127
-

11.102.258

2.606.560

(1.38.1387)

(2.054.433)

9.720.871

552.127

-

Fundo de reserva

Fundos de renda fixa

2021

2020

10.599.823

10.168.396

Referem-se a doações dos patronos da Fundação Abrinq para constituição de um fundo com
objetivo de contribuição e garantia da manutenção e expansão das atividades da Fundação Abrinq,
apresentando rentabilidade média no exercício de 96,55% (2020 – 61,2%) do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI).
6

Instrumentos financeiros

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Bancos conta-movimento (i)
Poupança (i)
Recursos em caixa (i)
Depósito Caução (ii)
Demais contas a receber

Ativos financeiro mensurados ao valor justos por meio
do resultado
Fundos de Renda Fixa e CDBs (i)
Títulos e valores mobiliários (i)
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2021

2020

734.881
10.077
9.601
199.200
131.713

1.298.633
127.762
22.820
144.821

1.085.472

1.594.036

50.572.736
11.420.946

52.786.796
2.606.560

61.993.682

55.393.356
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Passivos financeiros mensurados pelo custo
Amortizado
Contas a pagar

2021

2020

228.172

106.440

(i) Incluem recursos vinculados a projetos.
(ii) Refere-se a garantia de locação de imóvel, equivalente a 3 meses de aluguel.
7

Imobilizado
2021

Móveis e utensílios e
máquinas de escritório
Computadores e periféricos
Aparelhagem telefônica
Instalações
Máquinas e equipamentos

2020

Custo

Depreciação
acumulada

Líquido

Líquido

508.553
547.161
40.750
473
85.129

(194.310)
(438.051)
(30.002)
(473)
(26.383)

314.243
109.110
10.748
58.746

69.126
72.712
14.285
51.662

1.182.066

(689.219)

492.847

207.785

Taxas anuais
de
depreciação
%
10
20
10
10
10

A movimentação do ativo imobilizado pode ser assim demonstrada:
Em 31 de dezembro de 2019
Aquisições
Baixas
Depreciação

199.281
67.868
(1.539)
(57.825)

Em 31 de dezembro de 2020
Aquisições
Baixas
Depreciação

207.785
388.107
(25.817)
(77.228)

Em 31 de dezembro de 2021

492.847

As aquisições estão representadas por: (a) móveis e utensílios, no montante de R$ 297.850 (2020
- R$ 1.160); (b) computadores e periféricos, no montante de R$ 74.953 (2020 - R$ 28.265); e (c)
máquinas e equipamentos, no montante de R$ 15.304 (2020 – R$ R$ 27.077).
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8

Recursos vinculados a projetos e
adiantamentos de projetos
Referem-se a recursos recebidos antecipadamente de patrocinadores e ainda não destinados aos
projetos e programas:

Programa Nossas Crianças
Programa Empresa Amiga da Criança
Programa Prefeito Amigo da Criança

2021

2020

11.988.029

11.311.252

920.334

556.352

493.823

1.314.395

1.281.201

1.200.783

Programa Creche para Todas as Crianças

499.191

973.256

Programa Prêmio Criança

168.252

187.134

Projeto Fortalecimento da Rede Estratégica

Programa Mortalidade Zero

273.247

507.156

Programa Adotei um Sorriso

403.120

564.128

Projeto Construindo Futuros

183.163

213.587

Outros Projetos

252.668

2.673

Projeto Coletivos

365.329

363.693

16.828.357

17.194.408

(16.509.669)

-

318.688

-

2021

2020

3.236
31.512
16.474.921
318.688

11.502
37.916
17.144.991

16.828.357

17.194.408

(-) Circulante
Não circulante
O saldo está representado por:

Caixa
Bancos conta-movimento
Fundos de Renda Fixa e CDBs
Produtos estruturados
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A movimentação pode ser assim demonstrada:
Em 31 de dezembro de 2019
Doações, contribuições e remunerações
Recursos utilizados (Nota 12(b))

17.287.305
14.518.581
(14.611.477)

Em 31 de dezembro de 2020
Doações, contribuições e remunerações
Recursos utilizados (Nota 12 (b))

17.194.408
13.711.740
(14.077.791)

Em 31 de dezembro de 2021

9

16.828.357

Contingências
A Fundação Abrinq não possui ações, envolvendo riscos de perda classificados pela administração
como possíveis, com base na avaliação de seus assessores jurídicos externos.

10

Patrimônio líquido
A Fundação Abrinq extinguir-se-á por deliberação fundamentada de seu Conselho de
Administração, com a presença do Ministério Público, aprovada por 2/3 de seus integrantes,
quando se verificar, alternativamente:
• a impossibilidade de sua manutenção;
• que a continuidade das atividades não atenda ao interesse público e social;
• a ilicitude ou a inutilidade dos seus fins.
No caso de extinção, o seu patrimônio líquido será revertido, integralmente, para outra entidade
de fins congêneres.
O superávit ou déficit é integralmente destinado ao cumprimento dos objetivos estatutários da
Fundação Abrinq, os quais visam ao bem-estar da criança e do adolescente, sendo apropriado
anualmente ao patrimônio social.

11

Gratuidade e Voluntariado
Conforme estabelece os parágrafos 16 e 19 da ITG 2002, o trabalho voluntário deve ser
reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso
financeiro e as gratuidades pelo valor efetivamente praticado, respectivamente. As gratuidades
concedidas e os trabalhos voluntários obtidos estão apresentados abaixo:
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Projeto Adotei um Sorriso – Dentistas e Doações
Repassadas (*)
Reunião dos Conselhos Administrativo, Fiscal e Consultivo
Serviço de auditoria

2021

2020

222.331

69.609

270.775
176.550

422.432
176.550

669.656

668.591

(*) Os beneficiários, população de baixa renda, prioritariamente crianças e adolescentes, nada
desembolsam pelo atendimento recebido.
12

Doações recebidas e aplicação dos recursos

(a)

Doações e contribuições
São recursos recebidos, provenientes de pessoas físicas e jurídicas que são destinados às despesas
de marketing, comunicação, administrativas, financeiras e gerais. Todos os recursos da Entidade
foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o Estatuto Social da
Fundação Abrinq, e são aprovadas previamente, com base em orçamentos, pelo Conselho de
Administração e pelo Conselho Fiscal em reunião ordinária conforme determinação do Estatuto
Social, e referem-se aos gastos detalhados na nota explicativa 13, desse relatório.

(b)

Projetos e Programas
Os recursos recebidos, provenientes de pessoas físicas e jurídicas são destinadas aos respectivos
programas e projetos. Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais,
em conformidade com o Estatuto Social da Fundação Abrinq, demonstrados pelas suas despesas
e investimentos patrimoniais. As despesas com os projetos realizados pela Fundação Abrinq são
aprovadas previamente, com base em orçamentos, pelo Conselho de Administração em reunião
ordinária conforme determinação do Estatuto Social, e referem-se aos gastos com patrocínio,
cooperação técnico-administrativa e apoio prestado a entidades sociais, projetos de assistência
social próprios, ações de incidência política e mobilização social (na defesa e garantia de direitos
previstos em lei e no reconhecimento de novos direitos, promoção da cidadania e do
enfrentamento das desigualdades) o detalhamento dos custos por natureza dos programas está
detalhado a seguir:

Centro
de custo Projeto
2
4
3
226
97
55

PNC - Programa Nossas Crianças
PEAC - Programa Empresa Amiga da Criança
PPAC - Programa Prefeito Amigo da Criança
PCM – Projeto Conselhos em Movimentos
PFR - Projeto Fortalecimento da Rede Estratégica
RIG - Área de Relações Institucionais e Governamentais
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2021

2020

3.577.704
1.651.592
1.415.420
199.009
2.077.550
936.142

3.784.202
1.575.887
1.452.253
173.120
1.928.428
550.634

DocuSign Envelope ID: DECED19E-77DE-45D6-BB4D-59AA3E1DEC03

Fundação Abrinq pelos Direitos
da Criança e do Adolescente
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2021
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Centro
de custo Projeto
42
95
21
23
8
50
100
102
103
104
105
99
101

PCRECHE - Programa Creche para Todas as Crianças
PMZ - Programa Mortalidade Zero
PPC - Programa Prêmio Criança
PAC - Programa Presidente Amigo da Criança
PAS - Programa Adotei um Sorriso
PEC - Projeto Escola no Campo
Projeto Coletivos
PCTI - Projeto de Combate ao Trabalho Infantil
PCV - Projeto Combate a Violência
PCVTI - Programa de Combate à Violência
PFOCO - Projeto Foco
PTF - Programa Transformando Futuros
PCF - Projeto Construindo Futuros

2021

2020

1.212.781
453.600
117.705
272.294
1.817.677
7.149
7.162
173.290
70.000
88.716

812.369
393.982
362.448
55
322.881
98.498
3.152.876
3.675
169

14.077.791

14.611.477

2021

2020

4.267.263
8.874.386
936.142

5.353.091
8.707.752
550.634

14.077.791

14.611.477

Apresentado na demonstração do resultado como receita:
Projetos
Programas
Doações e contribuições (*)

(*) Apenas parte das “Doação e contribuições” são destinadas à área de Relações Institucionais e
Governamentais.
Apresentado na demonstração do resultado como custo das atividades:

Projetos (i)
Programas (ii)
Relações Institucionais e Governamentais (iii)
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2021

2020

(4.267.263)
(8.874.386)
(936.142)

(5.353.091)
(8.707.752)
(550.634)

(14.077.791)

(14.611.477)
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A abertura de despesa por natureza está detalhada abaixo conforme os itens apresentados:
(i)

Projetos
2021
Projeto
Construindo
o Futuro

Projeto
Fortalecimento
da Rede
Estratégica

Projetos
Coletivos

48.198
3.466
2.086
30.509
1.587

871.894
687.755
1.611
23.300
39.231
2.130

181.002
60.902
2.917
558
1.142.002
-

70.722
15.702
41.134
-

2.870

451.629

430.296

88.716

2.077.550

1.817.677

Projeto
Escola
no Campo

Projeto
Construindo
o Futuro

Projeto
Fortalecimento
da Rede
Estratégica

-

-

Repasse a entidades
Salários e encargos
Despesas administrativas
Viagens e estadas
Marketing
Eventos
Serviços especializados
contratados
Total

Projeto
Projeto de
Conselhos
combate à
em
violência e ao
Movimentos trabalho infantil

Projeto Foco

Total

14.266
45
-

70.000
-

1.122.896
881.843
23.741
25.944
1.252.876
3.717

71.451

-

-

956.246

199.009

14.311

70.000

4.267.263
2020

Repasse a entidades
Salários e encargos
Despesas administrativas
Viagens e estadas
Marketing
Serviços especializados
contratados
Total
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Projeto
Projetos Conselhos em
Coletivos
Movimentos
-

Total

17.106
1.586
1.796
3.039.368

88.003
30.457
-

870.901
979.665
152.616
23.932
3.115.727

79.801
13.600
-

169
-

5.097

-

870.901
794.755
106.804
22.136
71.262

-

-

62.570

93.020

54.660

210.250

98.498

169

1.928.428

3.152.876

173.120

5.353.091
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(ii)

Programas
2021
Programa
Nossas
Crianças

Repasse a entidades
Salários e encargos
Despesas administrativas
Viagens e estadias
Marketing
Eventos
Serviços especializados
contratados

Total

Programa
Empresa
Amiga da
Criança

Programa Programa
Prêmio Adotei um
Criança
Sorriso

2.283.365

-

-

-

294.185

506.596

71.095

246.624

34.581

517.174

2.610

10.753

1.164

237

-

2.311

906.051

623.031

42.751

8.794

-

-

-

-

58.358

4.554

1.249

3.812

3.577.704

1.651.592

117.705

272.294

Programa
Presidente
Amigo da
Criança

-

Programa
Creche
para
Todas as
Crianças

Programa
Programa
Prefeito TransformAmigo da
ando
Criança
Futuros

41.328

-

268.368

358.731

129.594

19.683

6.802

133

424.536

952.835

2.865

-

-

339.288

84.038

-

1.212.781

1.415.420

Programa
Presidente
Amigo da
Criança

Programa
Creche
para
Todas as
Crianças

Programa
Mortalidade
Zero

Programa
de combate
à violência e
ao trabalho
infantil

Total

9.150

-

2.333.843

162.221

130.121

2.037.941

4.709

2.594

721.698

1.293

-

11.940

260.417

32.775

3.251.190

-

-

2.865

-

15.810

7.800

514.909

-

453.600

173.290

8.874.386

2020
Programa
Nossas
Crianças
Repasse a entidades
Salários e encargos
Despesas administrativas
Viagens e estadias
Marketing
Eventos
Serviços especializados
contratados

Total
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Programa
Empresa
Amiga da
Criança

Programa Programa
Prêmio Adotei um
Criança
Sorriso

Programa
Programa
Prefeito TransformAmigo da
ando
Criança
Futuros

Programa
Mortalidade
Zero

Total

2.609.672

-

63.834

2.302

-

-

1.881

2.790.388

572.107

164.857

287.087

-

112.699

452.382

287.132

426.602

-

246.656

2.436.823

45.817

524.020

5.269

5.233

55

37.278

6715

495

6.546

631.428

4.874

8.903

48

463

10.572

29.056

55.410

451.232

82.721

82

205.176

663.940

128.405

2.167.986

-

-

-

-

-

9.469

-

1.494

636.430

-

-

9.469

35.027

19.625

45.719

27.714

-

159.512

316.471

3.180

9.000

616.248

3.784.202

1.575.887

362.448

322.881

55

812.369

1.452.253

3.675

393.982

8.707.752
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(iii)

Relações Institucionais e Governamentais

Salários e encargos
Despesas administrativas
Viagens e estadias
Marketing
Serviços especializados
Eventos

13

2021

2020

454.228
14.392
24.926
397.403
45.193

273.505
9.025
20.441
182.827
64.777
59

936.142

550.634

-

Despesas por natureza
Compreendem todas as despesas essenciais para a continuidade das atividades operacionais, bem como
todos os gastos de marketing e comunicação necessárias na mobilização pela causa e atividades fim,
conforme apresentados abaixo:

Despesas com pessoal
Custos previdenciários
FGTS e PIS sobre folha e rescisões
Benefícios
Serviços prestados pessoa jurídica (i)
Marketing e distribuição (i)
Material de uso e consumo
Viagens e estadias
Água, luz e telefone
Alugueis e condomínios
Depreciações (Nota 7)
Outras despesas

(i) Refere-se, substancialmente, a serviços de captação de doadores.
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2021

2020

1.909.395
333.673
597.850
1.393.498
1.930.023
899.379
551.119
7.386
562.649
1.095.449
77.228
44.251

1.713.574
363.974
710.591
1.327.319
596.340
252.181
141.635
17.895
611.627
852.700
57.825
25.151

9.401.900

6.670.812
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14

Partes relacionadas (remuneração do pessoal-chave da administração)
O pessoal-chave da administração inclui a Diretoria (remunerada) e o Conselho da Administração (não
remunerado – Nota 11). Em 2021, fizeram parte do pessoal-chave remunerado, a Administradora
Executiva, e o Gerente de Desenvolvimento Institucional, cujas remunerações proporcionais aos meses
trabalhados, incluindo encargos trabalhistas (PIS e FGTS), totalizaram R$ 762.885 (2020 - R$ 646.813).

15

Seguros (não auditado)
A Fundação Abrinq possui seguros em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros
que atinjam seu patrimônio ou de responsabilidade civil, cujas coberturas estão demonstradas a seguir:
.
.
.
.
.
.

R$ 650.000 – lucros cessantes
R$ 200.000 – responsabilidade civil
R$ 30.000 – vendaval/granizo
R$ 30.000 – danos elétricos
R$ 30.000 – perda de aluguel
R$ 10.000 – subtração de valores (Mãos portadores)

*
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