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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO 2020 

(VALORES EM REAIS) 
 
 

 
Notas 

Explicativas 

Saldos em 

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020 

     

ATIVO     

     

CIRCULANTE     

Caixa e Equivalentes de Caixa     

Fundo Fixo     

   Fundo Fixo – Com Restrição 4 6,95 - - 

Bancos Conta Movimento     

Bancos Conta Movimento – Sem Restrição 4 612,73 17.069,92 17.069,92 

Bancos Conta Movimento – Com Restrição 4 74,71 31.923,53 31.923,53 

Aplicações Financeiras     

Aplicações Financeiras – Sem Restrição 4 129.760,69 448.781,80 448.781,80 

Aplicações Financeiras – Com Restrição 4 608.458,54 288.541,03 288.541,03 

  738.913,62 786.316,28 786.316,28 

     

Créditos a Receber     

Recursos de Parcerias em Projetos 5 13,40 1.888,39 1.888,39 

Recursos a Receber de Projetos 6 707.942,86 2.629.454,94 2.629.454,94 

Outros Créditos  8.191,58 12.075,77 12.075,77 

  716.147,84 2.643.419,10 2.643.419,10 

     

NÃO CIRCULANTE     

Imobilizado     

Bens Sem Restrição 7 1.143.665,00 1.214.497,00 799.254,89 

(-) Depreciação Acumulada de Bens Sem Restrição 7 (37.184,28) - (257.325,15) 

  1.106.480,72 1.214.497,00 541.929,74 
     

Bens Com Restrição 7 9.822,00 9.822,00 17.717,57 

(-) Depreciação Acumulada de Bens Com Restrição 7 (1.904,52) - (16.753,83) 

  7.917,48 9.822,00 963,74 

     

  1.114.398,20 1.224.319,00 542.893,48 

     

  2.569.459,66 4.654.054,38 3.972.628,86 

     

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     

     

CIRCULANTE     

Débitos a Executar     

Recursos de Parcerias em Projetos 8 13,40 1.888,39 1.888,39 

Recursos a Executar de Projetos 9 1.315.351,14 2.949.268,88 2.949.268,88 

Outras Obrigações  9.336,90 14.802,31 14.802,31 

  1.324.701,44 2.965.959,58 2.965.959,58 

     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO     

Patrimônio Social 10 1.006.669,28 1.443.186,82 1.443.186,82 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 10 593.934,32 681.425,52 - 

Superávit ou (-) Déficit Acumulado 10 (355.845,38) (436.517,54) (436.517,54) 

  1.244.758,22 1.688.094,80 1.006.669,28 

     

  2.569.459,66 4.654.054,38 3.972.628,86 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

(VALORES EM REAIS) 
 
 
 

 
Notas 

Explicativas 

Exercícios Findos em 

31.12.2021 31.12.2020 

    

Receitas Operacionais 3.9   

Com Restrição 3.9   

Atividades de Assistência Social    

Projetos em Execução  81.163,90 82.734,58 

Subvenções e Assistências Governamentais  76.376,30 766.987,78 

Convênios Privados Internacionais  1.313.887,66 985.918,36 

  1.471.427,86 1.835.640,72 
    

Sem Restrição 3.9   

Receitas de Serviços Prestados  - - 

Contribuições e Doações Voluntárias  9.056,01 33.143,94 

Ganhos na Venda de Bens  21.550,51 - 

Rendimentos Financeiros  3.956,77 9.126,05 

Outros Recursos Recebidos  22.729,51 124.269,64 

(-) Impostos Incidentes Sobre Receitas – COFINS  (42.689,04) (55.069,20) 

  14.603,76 111.470,43 

  1.486.031,62 1.947.111,15 

    

Custos e Despesas Operacionais com Restrição 3.9   

Atividades de Assistência Social  (1.471.427,86) (1.835.640,72) 

    

Resultado Bruto  14.603,76 111.470,43 

    

Custos e Despesas Operacionais sem Restrição 3.9   

Administrativas    

Salários  (325.325,45) (448.726,09) 

Encargos Sociais  (327.860,55) (301.686,84) 

Manutenção  (20.970,13) (42.472,18) 

Depreciação e Amortização  (46.455,91) (70.806,17) 

Perdas Diversas  (0,00) (3.854,48) 

Contrapartidas Projetos  (1.068,94) (0,00) 

Remuneração sem Vinculo  (4.460,00) (18.140,00) 

  (726.140,98) (885.685,76) 

    

Resultado Operacional Líquido  (711.537,22) (774.215,33) 

    

Despesas Não Operacionais    

   Doações de Bens 7.6 (18.015,40) - 

    

Variações Patrimoniais    

Obtenção de Renúncia Fiscal 15.4 286.216,04 327.841,76 

    

Resultado Líquido 10 (443.336,58) (446.373,57) 
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS SOCIAIS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020  

(VALORES EM REAIS) 
 
 

 

 

Notas 
Explicativas 

Exercícios Sociais / Períodos Findos em 

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2020 

     

Superávit / (-) Déficit dos Exercícios Sociais / Períodos 
Findos em 31.12.2021, 01.01.2021 e 31.12.2020  (443.336,58) (446.373,57) (446.373,57) 

     

(+) Custo Atribuído aos Ativos Imobilizados 10 681.425,52 681.425,52 - 

     

(-) Realização do Custo Atribuído – Depreciação 10 (26.279,18) - - 

     

(-) Realização do Custo Atribuído – Baixa de Bens 10 (61.212,02) -  

     

Resultado Abrangente dos Exercícios Sociais / Períodos 
Findos em 31.12.2021, 01.01.2021 e 31.12.2020  150.597,74 235.051,95 (446.373,57) 
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS 
SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

(VALORES EM REAIS) 
 
 

 

 
Notas 

Explicativas 
Patrimônio 

Social 

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial 

Superávit /  
(-) Déficit 

do Exercício 
Total 

 

      

Saldos em 31.12.2019  975.155,14 - 468.031,68 1.443.186,82 

      

Transferência do Resultado Anterior  468.031,68 - (468.031,68) - 

      

Ajustes de Exercícios Anteriores  - - 9.856,03 9.856,03 

      

Superávit / (-) Déficit do Período  - - (446.373,57) (446.373,57) 

      

Saldos em 31.12.2020  1.443.186,82 - (436.517,54) 1.006.669,28 

      

Ajuste de Avaliação Patrimonial (Custo atribuído)  - 681.425,52 - 681.425,52 

      

Saldos em 01.01.2021  1.443.186,82 681.425,52 (436.517,54) 1.688.094,80 

      

Transferência do Resultado Anterior 10 (436.517,54) - 436.517,54 - 

      

Ajustes de Exercícios Anteriores  - - - - 

      

(-) Realização do Custo Atribuído – Depreciação 10 - (26.279,18) - (26.279,18) 

      

(-) Realização do Custo Atribuído – Baixa de Bens 10  (61.212,02) - (61.212,02) 

      

Realização do Custo Atribuído – Depreciação 10 - - 26.279,18 26.279,18 

      

Realização do Custo Atribuído – Baixa de Bens 10 - - 61.212,02 61.212,02 

      

Superávit / (-) Déficit do Período 10 - - (443.336,58) (443.336,58) 

      

Saldos em 31.12.2021  1.006.669,28 593.934,32 (355.845,38) 1.244.758,22 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

(VALORES EM REAIS) 
 
 
 

 Notas 
Explicativas 

 
2021 2020 

    

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 3.11   

Superávit / (-) Déficit Líquido do exercício 10 (443.336,58) (446.373,57) 

Ajustes por:    

Depreciação do ativo imobilizado 7 46.455,91 71.775,16 

Reversão da depreciação do ativo imobilizado 7 (7.367,11) (968,99) 

Alienação de bens do ativo imobilizado 7 70.832,00 3.854,48 

Lucro Líquido Ajustado  (333.415,78) (371.712,92) 

    

Aumento (redução) de ativos operacionais    

Variação dos Recursos de Parcerias em Projetos  1.874,99 69.941,24 

Variação dos Recursos a Receber de Projetos  2.417.959,46 895.668,60 

Variação das despesas Antecipadas  3.884,19 (563,71) 

  2.423.718,64 965.046,13 

Aumento (redução) de passivos operacionais    

Variação dos Recursos de Parcerias em Projetos  (1.874,99) (69.941,24) 

Variação dos Recursos a Executar  (2.130.365,12) (1.642.360,86) 

Variação de Outras Obrigações  (5.465,41) 5.565,46 

  (2.137.705,52) (1.706.736,64) 

    

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais  (47.402,66) (1.113.403,43) 

    

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 3.11   

Aquisição de ativo imobilizado   - (42.462,33) 

    

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento  - (42.462,33) 

    

Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 3.11 (47.402,66) (1.155.865,76) 

    

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 4 786.316,28 1.942.182,04 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 4 738.913,62 786.316,28 

    

Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 3.11 (47.402,66) (1.155.865,76) 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

(VALORES EM REAIS) 
 
 

NOTA Nº 1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 

1.1. Denominação, natureza jurídica, sede e duração 
 

O Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários – SEAPAC, É uma 
associação com fins não econômicos, de direito privado, constituído em 
Assembleia Geral, realizada em 13 de abril de 1993, regendo-se por este Estatuto 
e demais normas legais pertinentes, com sede e foro na cidade de Natal, estado 
do Rio Grande do Norte, com endereço na Rua Trajano Murta, 3317 - Candelária - 
CEP 59.065-290 – correio eletrônico: seapac.estadual@seapac.org.br, e website 
www.seapac.org.br pelo qual são publicados todos os seus atos (conforme 
parágrafo 2º, art.1º de seu Estatuto). O prazo de duração do SEAPAC é por tempo 
indeterminado e sua área de atuação poderá abranger todo o território nacional. 
 

1.2. Cumprimento do Art. 14 do CTN 
 
O SEAPAC, no Art. 6º de seu Estatuto, atende e cumpre, pelo exercício de suas 
atividades sociais, com os requisitos previstos no Art. 14 do Código Tributário 
Nacional – CTN, para pleno gozo das imunidades tributárias concedidas ás 
organizações da sociedade civil, cujos fins institucionais atendem as políticas 
públicas de assistência social. Vide maiores comentários na Nota Explicativa  
nº 15. 
 

1.3. Títulos públicos de qualificação e reconhecimento público  
 

1.3.1. Entidade de Utilidade Pública Municipal: Lei nº 4.922, de 29.12.1997 - 
DOE, de 30.12.1997. 
 

1.3.2. Entidade de Utilidade Pública Estadual: Lei nº 7.390, de 30.12.1988 - DOE 
nº 9.415, de 31.12.1998.  
 

1.3.3. Entidade de Utilidade Pública Federal: Portaria nº 1.308 – Ministério da 
Justiça, de 25.07.2007, publicada no D.O.U. em 26.07.2007. 
 

1.3.4. Imunidade Tributária de Impostos Municipais (ISS e IPTU): Prefeitura 
Municipal de Natal – Secretaria Municipal de Tributação –  
Prot.: 2012.012698-74, de 18.04.2012 – Cadastro Mobiliário – Inscrição  
nº 128.679-0 – Data da Emissão: 31.07.2012. 
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1.3.5. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS: 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS – 
Processo nº71010.003088/2007-25, Portaria SNAS nº 717/2012, publicada 
no D.O.U. em 14.08.2012, com validade de 14.08.2012 a 13.08.2015. 
Renovado tempestivamente através do processo 71000.042946/2015-B86, 
Portaria SNAS nº82/2015, Item 93, publicada no D.O.U. em 30.07.2015, 
para o período de 14.08.2015 a 13.08.2018. Renovado tempestivamente 
através do processo 71000.031939/2018-00, Portaria SNAS nº 178B/201B, 
Item 92, publicada no D.O.U. em 30.07.2018, para o período de 
14.08.2018 a 13.08.2021. Renovado tempestivamente através da Portaria 
do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS nº 132/2021, de 
20.10.2021 (Publicação DOU em 21.10.2021 - Item 75.), para o período de 
14.08.2021 a 13.08.2024. 
 

1.3.6. Credenciamento como Entidade Sem Fins Lucrativos Apta Para 
Contratação Pelos Parceiros Para a Execução do Programa de Cisternas: 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS – Portaria 
no 99, de 20.09.2013 – publicada pelo referido Ministério a qual estabelece 
regras e procedimentos para o credenciamento de entidades sem fins 
lucrativos no âmbito do programa de Cisternas. 
 

1.3.7. Credenciamento como Prestadora de Serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER, no estado do Rio Grande do Norte: Ministério de 
Desenvolvimento Agrário – MDA, Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA e Departamento de Assistência Técnica Rural – 
DATER, de acordo com a Lei 12.188 de 11.01.2010 e conforme Certificado 
de Credenciamento de ATER nº 1559/07-2012, com validade de 
18.12.2014 a 23.07.2016, renovado até 24.07.2018, conforme Certificado 
datado de 06.05.2016. O Certificado Credenciamento nº 13874-320, 
emitido em 03.04.2018 pela Agência Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ANATER, renovou o referido credenciamento até a data 
de 26.05.2024. 
 
 

1.4. Finalidades 
 

1.4.1. Principal 
 
O SEAPAC tem por finalidade precípua: promover a defesa e a garantia 
dos direitos sociais, individuais homogêneos, difusos e coletivos, das 
populações socialmente vulneráveis, capacitando-os para o exercício da 
cidadania e a intervenção qualificada nos espaços de decisão, controle e 
efetivação das políticas públicas. 
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1.4.2. Específicas 

 
São fins sociais específicos do SEAPAC: 
 
(a) Promover e apoiar iniciativas de defesa e garantia de direitos de 

populações em situação de vulnerabilidade e risco social;  
 
(b) Prestar assessoria política, técnica, administrativa e em educação 

financeira a movimentos & grupos populares e às organizações 
sociais, capacitando-os para a intervenção qualificada nos espaços da 
proposição, controle e efetivação das políticas públicas;  
 

(c) Intervir nos espaços de decisão e controle social das políticas 
públicas;  
 

(d) Incentivar a agricultura familiar e suas organizações representativas;  
 

(e) Apoiar a produção familiar através de parcerias, assistência técnica e 
extensão rural, na perspectiva de gestão de conhecimento, 
possibilitando o acesso ao crédito e informações sobre os mercados, 
visando aumentar e melhorar a produção e a produtividade, a 
viabilização do intercâmbio de seus produtos, a preservação do meio 
ambiente e incentivando os produtores na conquista das políticas 
públicas;  
 

(f) Apoiar iniciativas que favoreçam a segurança e soberania alimentar e 
nutricional;  
 

(g) Promover a defesa, a preservação, e a conservação do meio 
ambiente, fomentando o desenvolvimento integral sustentável das 
comunidades e a geração de renda;  
 

(h) Trabalhar pela promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 
humanos, da democracia, equidade de gênero, geração, raça e etnia, 
e de outros valores universais;  
 

(i) Fortalecer o desenvolvimento e a articulação de iniciativas de 
Economia Popular Solidária;  
 

(j) Contribuir para o desenvolvimento de estratégias de convivência com 
os biomas e seus ecossistemas, preservando e defendendo os 
territórios dos povos e comunidades tradicionais, apoiando, 
desenvolvendo e executando reaplicação de tecnologias sociais de 
convivência com o semiárido;  
 

(k) Promover e incentivar o uso de energias renováveis não poluentes, 
sob a gestão das organizações comunitárias;  
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(l) Fortalecer as iniciativas de convivência com o semiárido a partir da 

construção dos conhecimentos da agroecologia, gestão e reuso das 
águas e seus múltiplos usos, e educação contextualizada, na 
perspectiva de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas, 
prevenção e combate e desertificação; Prestar assessoria política, 
técnica, administrativa e em educação financeira a movimentos e 
grupos populares e a organizações sociais, capacitando-os para a 
intervenção qualificada nos espaços de proposição, controle e 
efetivação das políticas públicas; 
 

(m) Trabalhar pela conservação do ambiente natural, incluindo a fauna, 
flora, paisagem, água, solo, ar e outros recursos naturais, com 
particular ênfase na manutenção e preservação dos agroecossistemas 
e na garantia de que a utilização de espécies ou ecossistemas seja 
sustentável;  
 

(n) Apoiar e participar de Redes de articulação da sociedade civil 
organizada e movimentos sociais que lutam em defesa e promoção de 
direitos, mobilizações, conquista e controle social das políticas 
públicas;  
 

(o) Auxiliar e manter intercâmbio e realizar trabalhos com entidades 
congêneres;  
 

(p) Apoiar iniciativas de habitação rural popular a partir do diálogo e da 
dimensão cultural das famílias envolvidas;  
 

(q) Valorizar a dimensão da comunicação como expressão dos saberem 
populares e acadêmicos, na perspectiva da transformação social. 
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NOTA Nº 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

2.1. Base de elaboração das demonstrações contábeis e declaração de 
conformidade 
 

As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31.12.2021 estão 
apresentadas de forma comparativa e foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base o padrão contábil 
da Norma Brasileira de Contabilidade NBC ITG 2002 (R1) – Norma Brasileira de 
Contabilidade para Entidades sem Finalidade de Lucros, estabelecida por meio da 
Resolução no 2012/001409, de 27.09.2012, e alterada pela resolução  
no 2015/ITG2002(R1), de 02.09.2015, todas do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), assim como, naquilo que a NBC ITG 2002 (R1) não for 
explícita, o padrão internacional estabelecido pelo International Accounting 
Standards Board – IASB (conhecido como International Financial Reporting 
Standards – IFRS), aplicado às Pequenas e Médias Empresas, que no Brasil 
corresponde à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC  
no 2016/NBCTG1000(R1), de 01.11.2016, a qual aprovou a Norma “NBC TG 
1.000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas”, correspondente 
ao Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC “CPC PME 
(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas com Glossário de 
Termos”. 
 

Essas são as primeiras demonstrações contábeis preparadas em conformidade e 
com a adoção na íntegra (adoção inicial) das IFRS, nas quais o CPC PME foi 
aplicado em sua íntegra pelo SEAPAC, conforme disposto na Resolução CFC  
nº 2015/ITG2002(R1) – “Entidade Sem Finalidade de Lucros”, em especial no item 
21 desta (Vide maiores comentários nas Notas Explicativas nº 3.5. e 7., a seguir). 
 

2.2. Moeda funcional e de apresentação 
 

As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31.12.2021 estão 
apresentadas em Real, que é a moeda funcional do SEAPAC. Todas as 
informações financeiras estão apresentadas em Reais (sem arredondamento), 
exceto quando indicado de outra forma. 
 

2.3. Uso de estimativas e julgamentos 
 

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas IFRS e as 
normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. 
 

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
 

2.4. Base de mensuração 
 

As demonstrações contábeis foram preparadas tomando-se como base de 
mensuração o custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 
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2.5. Transferência do superávit ou déficit do exercício para o Patrimônio Social 

 

A observância do disposto no Item 15 da NBC ITG 2002(R1), referente à 
transferência do superávit do exercício findo em 31.12.2021 para a conta 
Patrimônio Social, é aplicada após aprovação das demonstrações contábeis pela 
assembleia dos associados. 
 

2.6. Autorização para a conclusão das demonstrações contábeis 
 

A Administração do Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários – 
SEAPAC autorizou a conclusão da preparação destas demonstrações contábeis 
no dia 18 de março de 2022. 
 

2.7. Formalidade da escrituração contábil e atendimento da Resolução CFC 
2014/ITG2000(R1) 
 

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos 
administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, 
incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, 
serão transcritas no "Livro Diário" dispensado de registro no Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do município de Natal/RN, em virtude do envio da 
Escrituração Contábil Digital-ECD. A documentação contábil da Entidade é 
composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou 
compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem. 

 
NOTA Nº 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 
 
3.1. Ativos circulantes e não circulantes 

 
Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, estão apresentados 
pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias 
auferidas. Tais ativos são classificados como circulantes quando sua realização 
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. 
 

 
3.2. Caixa e equivalentes de Caixa 

 
As disponibilidades evidenciadas como “Caixa e Equivalentes de Caixa” incluem 
numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e investimentos 
temporários de curto prazo de liquidez imediata ou vencíveis em até 90 (noventa) 
dias, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. 
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As aplicações financeiras são de curtíssimo prazo, classificadas como 
“mensuradas ao valor justo por meio do resultado”, e estão avaliadas pelos 
valores originais aplicados, acrescidas dos rendimentos auferidos e deduzidos dos 
tributos retidos até a data do balanço, cujo valor líquido não excede o seu valor de 
mercado ou de realização. 

 
 
3.3. Créditos a receber 

 
Os créditos a receber estão compostos por recursos a receber de Parcerias em 
Projetos (sem ou com restrição de utilização), vinculados a instrumentos de 
convênios/parcerias firmados pelo SEAPAC com outras entidades e/ou órgãos 
governamentais, e por adiantamentos realizados pelo SEAPAC para a execução 
de determinadas ações de alguns desses Projetos. 
 
3.3.1. Recursos de Parcerias em Projetos 

 
Referem-se aos recursos em adiantamentos entre projetos, no ativo 
circulante, e os adiantamentos a pagar entre projetos, no passivo 
circulante, estão representados por transferências provisórias entre 
recursos financeiros próprios e de projetos. 
 

3.3.2. Antecipação de Recursos 
 
A conta Antecipação de Recursos está representada pelo saldo adiantado 
pelo SEAPAC a determinados projetos, cujo reembolso é realizado por 
ocasião do recebimento dos recursos previstos para o referido Projeto. 
 

3.3.3. Recursos a Receber de Projetos 
 
Os Recursos a Receber de Projetos se referem aos valores a receber para 
a execução de Projetos firmados pelo SEAPAC por meio de instrumentos 
de convênios e/ou parcerias com outras entidades e/ou órgãos 
governamentais. Tais valores estão vinculados a execução de ações 
estabelecidas nos instrumentos de convênio e/ou parceria e representam 
compromissos de recebimento e aplicação de recursos entre as partes, 
não representando risco de crédito para o SEAPAC. 

 
 
3.4. Redução ao Valor Recuperável (Impairment) 

 
Conforme disposto na Resolução CFC nº 2015/ITG2002(R1) – “Entidade Sem 
Finalidade de Lucros”, em especial no item 20 desta, os valores contábeis dos 
ativos imobilizados são revistos a cada data de apresentação para apurar se há 
indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, o valor 
recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável 
é reconhecida caso o valor contábil de um ativo exceda seu valor recuperável 
estimado. Perdas de valor por irrecuperabilidade são reconhecidas no resultado. 
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As perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são 
avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda 
tenha aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é revertida 
caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor 
recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é revertida somente na 
condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria 
sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não 
tivesse sido reconhecida. 
 
 

3.5. Imobilizado 
 
(a) Custos iniciais do imobilizado: 

 
Os grupos de bens, correspondentes aos bens adquiridos até 31.12.2020, 
são demonstrados pelo custo de aquisição acrescido da mais valia resultante 
do reconhecimento do custo atribuído (deemed cost), calculada com base em 
avaliações efetuadas por avaliadores independentes, deduzida a 
subsequente depreciação (exceto para terrenos), em conformidade com a 
Resolução CFC nº 2017/NBCTG37(R5) – “NBCTG37(R5) – Adoção Inicial 
das Normas Internacionais de Contabilidade”, de 22.12.2017 (correspondente 
ao CPC nº 37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade), 
com a Resolução CFC nº 2009/001263 – “ITG 10 – Interpretação sobre a 
Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento”, de 
24.12.2009 (correspondente ao ICPC nº 10 – Interpretação sobre a Aplicação 
Inicial ao Ativo Imobilizado), e com a Resolução CFC nº 2015/ITG2002(R1) – 
“Entidade Sem Finalidade de Lucros”, em especial no item 20 desta. 
 
Demais itens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição. 
 

(b) Custos subsequentes do imobilizado: 
 
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no 
valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos 
incorporados dentro do componente irão fluir para a Entidade 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. 
 

(c) Alienação: 
 
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela 
comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil 
líquido do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas 
no resultado. 
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(d) Depreciação: 

 
Até 31.12.2020 a depreciação foi calculada pelo método linear, às taxas 
previstas na legislação fiscal em vigor. A partir do exercício de 2021, a 
depreciação é calculada sobre o valor depreciável, resultante do custo de 
aquisição deduzido do valor residual do bem, aplicando-se o método linear às 
taxas estabelecidas, as quais levam em consideração o tempo de vida útil 
econômica estimada dos bens, refletindo, assim, o padrão de consumo dos 
benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo. O valor residual, a vida 
útil dos ativos e o método de depreciação foram estabelecidos, a partir do 
exercício de 2021, por meio de Laudo de Avaliação datado de 01 de janeiro 
de 2021. Tais parâmetros são revistos ao final de cada exercício e ajustados 
de forma prospectiva. As taxas de depreciação que expressam o tempo de 
vida útil estimado dos bens do ativo imobilizado estão assim distribuídas: 
 

Descrição 

Taxas de Depreciação (% a.a.) 

2021 2020 

Bens Sem Restrição   

  Edificações  2,2% 4,0% 

  Terrenos - - 

  Veículos  16,0% 10,0% 

  Moveis e Utensílios 10,8% 10,0% 

  Computadores e Periféricos  15,8% 20,0% 

  Maquinas e Equipamentos  8,2% 10,0% 

   

Bens Com Restrição   

  Computadores e Periféricos  19,9% 20,0% 

  Maquinas e Equipamentos  25,0% 10,0% 

 
 

3.6. Passivos circulantes e não circulantes 
 
Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos incorridos até a data do balanço.  
 
Tais passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. 
 
 

3.7. Débitos a executar 
 
Os débitos a executar estão compostos por recursos a aplicar de Parcerias em 
Projetos (sem ou com restrição de utilização), vinculados a instrumentos de 
convênios/parcerias firmados pelo SEAPAC com outras entidades e/ou órgãos 
governamentais, e por adiantamentos recebidos pelos Projetos (realizados pelo 
SEAPAC) para a execução de determinadas ações de alguns desses Projetos. 
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3.7.1. Recursos de Parcerias em Projetos 

 
Os recursos de parcerias em projeto referem-se aos adiantamentos a 
pagar entre projetos, no passivo circulante, e os adiantamentos entre 
projetos, no ativo circulante, estão representados por transferências 
provisórias entre recursos financeiros próprios e de projetos. 
 

3.7.2. Antecipação de Recursos. 
 
Os recursos a executar contemplam os projetos a. executar registrados 
nesta rubrica, os recursos disponibilizados pelos financiadores dos 
convênios, termos de parceria ou contratos ainda não utilizados, e que 
serão executados no exercício subsequente. 
 

3.7.3. Recursos a Executar de Projetos 
 
Os Recursos a Executar de Projetos se referem aos valores a serem 
aplicados para a execução de Projetos firmados pelo SEAPAC por meio de 
instrumentos de convênios e/ou parcerias com outras entidades e/ou 
órgãos governamentais. Tais valores estão vinculados a execução de 
ações estabelecidas nos instrumentos de convênio e/ou parceria e 
representam compromissos de recebimento e aplicação de recursos entre 
as partes.  

 
 
3.8. Outras obrigações 

 
As outras obrigações estão compostas por obrigações com empregados, 
obrigações sociais e valores vinculados à consignação, os quais são calculados 
às alíquotas definidas pela legislação em vigor, considerando as bases mensais 
de incidência, e estão consideradas no resultado. 
 

3.9. Receitas e despesas 
 
Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. 
 
Os recursos recebidos dos convênios, contratos ou outras formas de assistência 
social e doações são registrados na receita quando atendidas as condições 
contratuais estabelecidas sobre a Entidade e no momento em que as despesas 
correspondentes incorrem, conforme atendimento a Resolução nº 1.305 do 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07(R2) – 
Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que 
aprovou a ITG 2002. 
 
Os recursos recebidos dos convênios cujas condições estabelecidas nos 
contratos não foram ainda atendidas ou cujas despesas correspondentes ainda 
não incorreram, são transferidas para a conta projetos a executar no passivo, e o 
seu reconhecimento na receita no resultado do exercício ocorre na proporção em 
que as despesas correspondentes incorrem. 
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Apresentamos, a seguir, as receitas e despesas incorridas nos respectivos 
exercícios: 
 
3.9.1. Receitas 
 

Em Reais  31.12.2021 31.12.2020 

Receitas Operacionais    

Com Restrição (a)   

 Recursos Públicos Nacionais (b)   

   SETHAS (c) 4.989,11 611.782,32 

   BNB FUNDECI 2019.0002 (d) 71.387,19 155.205,46 

Subtotal  76.376,30 766.987,78 

 Recursos Privados Nacionais (e)   

   AP1MC/BNDS 058/2018 (f) 282,94 82.734,58 

   ELERA  80.880,96 0,00 

Subtotal  81.163,90 82.734,58 

 Recursos Privados Internacionais (g)   

   KZE-MISEREOR (h) 1.313.887,66 985.918,36 

Subtotal  1.313.887,66 985.918,36 
    

Sem Restrição (i) 14.603,76 111.470,43 

Total  1.486.031,62 1.947.111,15 

 
(a) Receitas Operacionais Com Restrição 

 
Receitas Operacionais "Com Restrição" estão vinculadas aos recursos 
recebidos para atender atividades ou projetos específicos, valendo-se 
das restrições impostas pelos doadores externos à entidade. 
Comtempla as receitas com atividades de assistência social 
englobando os Projetos em Execução Nacionais, Projetos 
Internacionais, bem como as Subvenções e Assistência 
Governamental. 
 
 

(b) Recursos Públicos Nacionais (Subvenções Públicas) 
 
A entidade recebeu recursos financeiros provenientes de contratos 
celebrados com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar 
projetos e atividades conveniadas entre as partes, relacionadas aos 
objetivos estatutários da Entidade, sendo que estes valores são 
aplicados nas atividades previstas. A Instituição presta conta dos 
valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede 
da entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas.  
A Entidade atende aos requisitos da Resolução CFC  
nº 2017/NBCTG07(R2) – “Subvenção e Assistência Governamentais”. 
As receitas auferidas de subvenções governamentais no período são 
as seguintes: 
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(c) SETHAS 

 
(i) SETHAS - Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2019 

 
Financiado pelo MDS, firmado em 10 de maio de 2019, com a 
finalidade de implantação de Tecnologia Social de acesso à água, 
no período de 10.05.2019 a 31.12.2019, no valor total de  
R$ 1.638.436,26. Com data de término aditada para 30.06.2021. 
Entretanto, houve um cancelamento contratual de parte dos 
recursos destinados ao projeto, no montante de R$ 1.146.905,38, 
em função do encerramento do prazo do contrato em 30.06.2021. 
O SEAPAC buscou outras formas de realizar um novo aditivo de 
prazo, mas como a SETHAS não tinha como reajustar o valor das 
tecnologias, o qual estava defasado, optou-se pela não 
prorrogação. O referido Projeto foi encerrado na data de 
30.06.2021.  
 
 

(ii) SETHAS - Termo de Cooperação nº 005/2019 
 
Financiado através da Emenda Parlamentar nº260, firmado em 23 
de dezembro de 2019, com a finalidade de implantação de 
Tecnologia Social de acesso à água, no período de 12 meses, de 
23.12.2019 a 22.12.2020, no valor total de R$ 150.000,00. Com 
data de término aditada para 31.12.2021. O referido Projeto foi 
encerrado no período previsto, em 31.12.2021. 
 

 
(d) BNB FUNDENCI 2019.0002 

 
O projeto Semeando Esperança no Alto Oeste Potiguar, financiado 
pelo BNB FUNDECI, firmado em 30 de maio de 2019, com a finalidade 
de aumentar a renda dos agricultores familiares do Território RN 1, 
com vigência de 24 meses, no período de 30.05.2019 a 29.05.2021, 
no valor total de R$ 260.497,92. Tendo sido encerrado no período 
previsto. Com data de término aditada para 30.03.2022. 
 
 

(e) Recursos Privados Nacionais 
 
As receitas são oriundas de recursos privados nacionais firmados com 
instituições privadas brasileiras. 
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(f) AP1MC/BNDS 058/2018 

 
Termo de Contrato de Prestação de Serviço tem por objeto à 
execução do Programa de Formação e Mobilização Social para a 
Convivência com o Semiárido: Uma Terra e Duas Águas (P1+2), 
visando ampliar o acesso à água para a produção de alimentos em 
pequenas propriedades rurais do Semiárido brasileiro, através da 
implementação de 201 tecnologias sociais (cisterna calçadão, cisterna 
enxurrada e barreiro trincheira), a fim de contribuir, por meio do 
processo educativo, para a transformação social, a preservação, o 
acesso, o gerenciamento a valorização da água como direito essencial 
à vida e à cidadania, ampliando a compreensão e a prática da 
convivência sustentável e solidária com o ecossistema do Semiárido. 
A vigência inicial do Termo era de 23 (vinte e três) meses, a partir de 
15.03.2018 a 15.02.2020, prorrogada até 10.12.2020, com recursos no 
valor total de R$ 2.652.293,61. Sendo encerrado no período previsto. 
O referido Projeto foi encerrado no período previsto, em 10.02.2021. 
 
 

(g) Recursos Privados Internacionais 
 
As receitas classificadas em recursos privados internacionais são 
originárias de convênios, parceiras e contratos de doação firmados 
com instituições estrangeiras. 
 
 

(h) MISEREOR KZE 
 
KZE MISEREOR Projeto No 233-920-1013 ZG, aprovado em 
11.01.2019 com a Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V.. 
No Contrato de Doação, foram orçados recursos no montante 
equivalente a até 878.000,00 (euros) para execução do programa 
"Arte de Conviver no Semiárido Potiguar", com o objetivo de 
desenvolvimento de populações no semiárido no RN em situação de 
vulnerabilidade social melhoram suas condições de vida e fortalecem 
sua resiliência aos efeitos das mudanças climáticas, a serem 
aplicados no a partir de 01.04.2019, sendo 36 meses de projeto e 12 
meses para documentação e prestação de contas. Com data de 
término aditada para 31.05.2022. 
 
 

(i) Receitas Operacionais Sem Restrição 
 
As Receitas Operacionais "Sem Restrição" abrangem as receitas 
próprias da instituição, as doações nas quais os doadores não impõem 
condições. Estão relacionadas às receitas originadas de Serviços 
Prestados, Contribuições e Doações Voluntárias, Ganhos na Venda de 
Bens, Rendimentos Financeiros, Apoio Institucional e Prêmios e 
Seguros. 
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3.9.2. Custos e Despesas 

 

Em Reais  31.12.2021 31.12.2020 

Custos e Despesas Operacionais    

Com Restrição (a)   

 Recursos Públicos Nacionais (b)   

   SETHAS 012/2019  (412,67) (464.782,73) 

   BNB/FUNDECI 2019.0002  (71.387,19) (155.205,46) 

   SETHAS 05/2019  (4.576,44) (146.999,59) 

Subtotal  (76.376,30) (766.987,78) 

 Recursos Privados Nacionais (c)   

   AP1MC/BNDES 0058/2018  (282,94) (82.734,58) 

   ELERA 10.401/2021  (80.880,96) - 

Subtotal  (81.163,90) (82.734,58) 

 Recursos Privados Internacionais (d)   

   KZE/MISEREOR 233-920-1013  (1.313.887,66) (985.918,36) 

Subtotal  (1.313.887,66) (985.918,36) 
    

Sem Restrição (e) (726.140,98) (885.685,76) 
Total  (2.197.568,84) (2.721.326,48) 

 

(a) Custos e Despesas Operacionais Com Restrição 
 

Nos Custos e Despesas Operacionais "Com Restrição" estão vinculadas 
às aplicações dos recursos de projetos específicos conforme as restrições 
dos financiadores, onde elencamos os custos e despesas com Atividades 
de Assistência Social dos Projetos em Execução. 
 

(b) Recursos Públicos Nacionais 
 

Nos Custos e Despesas Operacionais com recursos públicos nacionais 
estão vinculadas às aplicações dos recursos de projetos específicos, 
conforme as restrições dos financiadores, onde elencamos os custos e 
despesas com os seguintes projetos: SETHAS 012/2019, BNB/FUNDECI 
2019.0002 e SETHAS 05/2019. 
 

(c) Recursos Privados Nacionais 
 

Nos Custos e Despesas Operacionais com recursos privados nacionais 
estão vinculadas às aplicações dos recursos de projetos específicos, 
conforme as restrições dos financiadores, onde elencamos os custos e 
despesas com os seguintes projetos: AP1MC/BNDES 0058/2018 e 
ELERA 10.401/2021. 
 

(d) Recursos Privados Internacionais 
 

Nos Custos e Despesas Operacionais com recursos privados 
internacionais estão vinculadas às aplicações dos recursos de projetos 
específicos, conforme as restrições dos financiadores, onde elencamos os 
custos e despesas com o seguinte projeto KZE/MISEREOR 233-920-
1013. 
 

(e) Custos e Despesas Operacionais Sem Restrição 
 

Os Custos e Despesas Operacionais "Sem Restrição" apresentam os 
custos e despesas próprias da entidade, onde foram contabilizadas as 
despesas Administrativas e Depreciação. 
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3.10. Apuração do resultado 

 
O resultado foi apurado segundo o regime de competência. 
 
Os recursos de convênios, termos de parceria e contratos são registrados em 
contas do passivo circulante - projetos a executar, como contrapartida das contas 
bancárias vinculadas, sendo reclassificados para as contas de receitas 
operacionais quando efetivamente utilizados, simultaneamente com o 
reconhecimento das despesas realizadas, isto é, a receita é reconhecida ao longo 
do período necessário e confrontada com as despesas correspondentes; 
 
As doações de terceiros são reconhecidas como receitas quando efetivamente 
recebidas; 
 

As demais receitas e as despesas, são reconhecidas no período, no resultado do 
exercício pelo princípio contábil de competência do exercício. 
 
 

3.11. Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC 
 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada em conformidade com a 
Resolução do CFC nº 2009/001152, de 27.01.2009, que aprovou a “NBC TG 13 – 
Adoção Inicial” e também com a Resolução do CFC Nº 2010/001296, de 
07.10.2010, que aprovou a “NBC TG 03(R3) – Demonstração dos Fluxos de 
Caixa”. 
 
 

3.12. Ajustes relativos à convergência contábil e ao balanço de transição 
 

Em 01 de Janeiro de 2021 o SEAPAC fez a adoção inicial às Normas 
Internacionais de Contabilidade (IFRS) aplicadas as Pequenas e Médias 
Empresas. Como consequência deste ato, alguns saldos provenientes do 
exercício de 2020 foram ajustados e sofreram alterações significativas em seus 
valores na data da referida adoção. Estas modificações ficaram restritas aos 
saldos do ativo não circulante imobilizado, com o respectivo reflexo nas contas 
integrantes do patrimônio líquido, não tendo sido identificada a necessidade de 
realização de ajustes significativos nos demais saldos contábeis 
 
Com relação a reapresentação dos saldos dos balanços dos exercícios anteriores 
ao exercício de 2021, mediante sua alteração de forma retrospectiva apenas para 
fins de divulgação, tal reapresentação não foi realizada em função da relação 
“custo x benefício” para se produzir a informação necessária ao cálculo dos 
valores convergidos para a data de 01.01.2021 ter se apresentado como inviável. 
 
Como forma de possibilitar a visualização dos saldos anteriores ao momento da 
adoção inicial e de manter a comparabilidade da informação contábil, apresenta-
se na Nota Explicativa nº 7, relativa ao ativo não circulante imobilizado, a seguir 
apresentada, o detalhamento dos montantes relativos ao exercício findo em 
31.12.2020 (sem o ajuste da convergência), os saldos ajustados em 01.01.2021 e 
os saldos finais em 31.12.2021. 
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NOTA Nº 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

Em Reais  31.12.2021 31.12.2020 

   

Fundo Fixo             6,95                  - 

        6,95                  - 

Banco Conta Movimento   

Banco Conta Movimento sem Restrição   

CEF C/C 3452-0 - - 

BB C/C 201.000-3 612,73 17.069,92 

 612,73 17.069,92 

Banco Conta Movimento com Restrição   

BNB/FUNDECI 2019.0002 C/C 58.796-0 74,71 31.923,53 

 74,71 31.923,53 

   

Aplicações Financeiras   

Aplicações Financeiras sem Restrição   

CEF POUPANÇA 274566-9 0,00 32.966,88 

CEF POUPANÇA 230438-7 0,00 47.204,47 

CEF APLICACAO 3452-0 2.106,01 350.117,78 

BB APLICICACAO C/201.000-3 127.654,68 12.706,45 

BB APLICACAO C/201.000-3 RF SIMPLES - 5.786,22 

 129.760,69 448.781,80 

Aplicações Financeiras com Restrição   

BB APLIC CP AUTOM 34.489-3 – SETHAS 012/2019 0,00 203,23 

BB APLIC REF DI PLUS 35792-B SETHAS 05/2019 0,00 3.767,98 

BB RF CP AUTOM 35.472-4 – AP1MC/BNDES 058/2018 0,00 10.486,43 

    ELERA 8.029,40 0,00 

BB APLICAÇAO 34063-4 CP AUTOM 600.429,14 274.083,39 

 608.458,54 288.541,03 

   

Total 738.913,62 786.316,28 

 
 

NOTA Nº 5. RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS 
 

 

 
NOTA Nº 6. RECURSOS A RECEBER DE PROJETOS 

 
A conta “Recursos a Receber de Projetos”, está representada pelo saldo a receber pelo 
SEAPAC junto aos seguintes projetos: 
 

 

(a) Vide maiores comentários sobre os referidos Projetos na Nota Explicativa no 9, a seguir. 

 

Em Reais   31.12.2021 31.12.2020 

Recursos de Parcerias em Projetos - Sem Restrição  - 1.077,74 

Recursos de Parcerias em Projetos - Com Restrição  13,40 810,65 

Total  13,40 1.888,39 

Em Reais   31.12.2021 31.12.2020 

AP1MC/BNDES 058/2018 (a) - 22.720,00 

KZE MISEREOR 2019-2022 (a) - 1.420.737,63 

BNB/FUNDECI 2019.0002 (a) - 39.091,93 

SETHAS 012/2019 (a) - 1.146.905,38 

ELERA 10.401/2021 (a) 11.495,48 - 

SEMARH 001/2021 (a) 200.000,00 - 

PLATAFORMA +BRASIL Nº 917911/2021 (a) 496.447,38 - 

Total  707.942,86 2.629.454,94 
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NOTA Nº 7. IMOBILIZADO 
 
7.1. Composição dos Saldos 

 
(a) Saldos em 31.12.2021 

 

Em Reais

Vida Útil 

Média 

Estimada

Taxa Anual 

de 

Depreciação

Custo 

Histórico 

de 

Aquisição 

(CHA)

Custo 

Atribuído por 

Avaliação a 

Valor Justo 

(CAVJ)

Valor 

Residual 

do CHA 

(VR-CHA)

Valor 

Residual 

do CAAVJ 

(VR-CAVJ)

Custo Total 

(CHA+CAVJ+

VR)

Depreciação 

Acumulada 

CHA

Depreciação 

Acumulada 

CAVJ

Depreciação 

Acumulada 

Total 

(CHA+CAVJ)

Líquido em 

31.12.2021

Bens Sem Restrição

Edificações  45,0 anos 2,2%  283.494,01     363.301,79   31.499,34  40.366,86     718.662,00      (6.293,52)       (8.065,32)      (14.358,84)    704.303,16 

Terrenos  - -   96.762,66     124.037,34              -                -       220.800,00                 -                    -                    -      220.800,00 

Veículos  6,9 anos 16,0%   99.032,28      54.991,22     5.212,22    2.894,28     162.130,00    (11.129,64)       (7.235,40)      (18.365,04)    143.764,96 

Moveis e Utensílios  9,3 anos 10,8%     9.530,55        8.157,50       501,61       429,34       18.619,00      (1.009,08)          (885,72)       (1.894,80)      16.724,20 

Computadores e Periféricos  6,8 anos 15,8%     6.914,90        5.439,85       363,94       286,31       13.005,00         (917,88)          (828,00)       (1.745,88)      11.259,12 

Maquinas e Equipamentos  12,6 anos 8,2%     5.895,99        4.030,56       310,32       212,13       10.449,00         (469,80)          (349,92)          (819,72)        9.629,28 

Subtotal  501.630,39     559.958,26   37.887,43  44.188,92  1.143.665,00    (19.819,92)      (17.364,36)      (37.184,28)  1.106.480,72 

Bens Com Restrição

Computadores e Periféricos  5,1 anos 19,9%        290,70        8.144,35         15,30       428,65         8.879,00           (41,52)       (1.638,96)       (1.680,48)        7.198,52 

Maquinas e Equipamentos  4,0 anos 25,0%        624,85           271,00         32,89         14,26           943,00         (156,24)            (67,80)          (224,04)           718,96 

Subtotal        915,55        8.415,35         48,19       442,91         9.822,00         (197,76)       (1.706,76)       (1.904,52)        7.917,48 

Total  502.545,94     568.373,61   37.935,62  44.631,83  1.153.487,00    (20.017,68)      (19.071,12)      (39.088,80)  1.114.398,20  
 

(b) Saldos em 01.01.2021 e em 31.12.2020 
 

Em Reais

Vida Útil 

Média 

Estimada

Taxa Anual 

de 

Depreciação

Líquido em 

31.12.2021

Custo 

Histórico de 

Aquisição 

(CHA)

Custo 

Atribuído por 

Avaliação a 

Valor Justo 

(CAVJ)

Valor 

Residual 

do CHA 

(VR-CHA)

Valor 

Residual 

do CAAVJ 

(VR-CAVJ)

Custo Total 

(CHA+CAVJ+

VR)

Depreciação 

Acumulada 

Total 

(CHA+CAVJ)

Líquido em 

01.01.2021

Líquido em 

31.12.2020

Bens Sem Restrição

Edificações  45,0 anos 2,2%    704.303,16   283.494,01     363.301,79  31.499,34   40.366,86     718.662,00                 -       718.662,00  314.993,35 

Terrenos  - -    220.800,00     96.762,66     124.037,34             -                -       220.800,00                 -       220.800,00    96.762,66 

Veículos  6,9 anos 16,0%    143.764,96   101.323,60     119.990,30    5.332,82    6.315,28     232.962,00                 -       232.962,00  106.656,42 

Moveis e Utensílios  9,3 anos 10,8%      16.724,20      9.530,55        8.157,50       501,61       429,34      18.619,00                 -         18.619,00    10.032,16 

Computadores e Periféricos  6,8 anos 15,8%      11.259,12      6.914,90        5.439,85       363,94       286,31      13.005,00                 -         13.005,00      7.278,84 

Maquinas e Equipamentos  12,6 anos 8,2%        9.629,28      5.895,99        4.030,56       310,32       212,13      10.449,00                 -         10.449,00      6.206,31 

Subtotal  1.106.480,72   503.921,71     624.957,34  38.008,03   47.609,92  1.214.497,00                 -    1.214.497,00  541.929,74 

Bens Com Restrição

Computadores e Periféricos  5,1 anos 19,9%        7.198,52         290,70        8.144,35        15,30       428,65        8.879,00                 -           8.879,00         306,00 

Maquinas e Equipamentos  4,0 anos 25,0%           718,96         624,85           271,00        32,89         14,26           943,00                 -             943,00         657,74 

Subtotal        7.917,48         915,55        8.415,35        48,19       442,91        9.822,00                 -           9.822,00         963,74 

Total  1.114.398,20   504.837,26     633.372,69  38.056,22   48.052,83  1.224.319,00                 -    1.224.319,00  542.893,48  
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7.2. Resumo da Movimentação 

 
(a) Movimentação do Período de 01.01.2021 a 31.12.2021 

 

Custo 

Histórico 

de 

Aquisição 

(CHA)

Custo 

Atribuído 

por 

Avaliação a 

Valor Justo 

(CAVJ)

Depreciação 

Acumulada 

CHA

Depreciação 

Acumulada 

CAVJ

Custo 

Histórico 

de 

Aquisição 

(CHA)

Custo 

Atribuído 

por 

Avaliação a 

Valor Justo 

(CAVJ)

Valor 

Residual 

do CHA 

(VR-CHA)

Valor 

Residual 

do CAAVJ 

(VR-CAVJ)

Depreciação 

Acumulada 

CHA

Depreciação 

Acumulada 

CAVJ

Custo 

Histórico 

de 

Aquisição 

(CHA)

Custo 

Atribuído 

por 

Avaliação a 

Valor Justo 

(CAVJ)

Bens Sem Restrição

Edificações 314.993,35   718.662,00        -           -              (6.293,52)     (8.065,32)     -           -              -            -            -              -              -           -              704.303,16         

Terrenos 96.762,66    220.800,00        -              -              -           -              -            -            -              -              -           -              220.800,00         

Veículos 106.656,42   232.962,00        -           -              (11.288,69)   (14.443,46)   (2.291,32)  (64.999,08)   (120,60)     (3.421,00)   159,05         7.208,06      -           -              143.764,96         

Moveis e Utensílios 10.032,16    18.619,00         -           -              (1.009,08)     (885,72)        -           -              -            -            -              -              -           -              16.724,20           

Computadores e Periféricos 7.278,84      13.005,00         -           -              (917,88)        (828,00)        -           -              -            -            -              -              -           -              11.259,12           

Maquinas e Equipamentos 6.206,31      10.449,00         -           -              (469,80)        (349,92)        -           -              -            -            -              -              -           -              9.629,28            

Subtotal 541.929,74   1.214.497,00     -           -              (19.978,97)   (24.572,42)   (2.291,32)  (64.999,08)   (120,60)     (3.421,00)   159,05         7.208,06      -           -              1.106.480,72      

Bens Com Restrição

Veículos -              -                   -           -              -              -              -           -              -            -            -              -              -           -              -                    

Moveis e Utensílios -              -                   -           -              -              -              -           -              -            -            -              -              -           -              -                    

Computadores e Periféricos 306,00         8.879,00           -           -              (41,52)          (1.638,96)     -           -              -            -            -              -              -           -              7.198,52            

Maquinas e Equipamentos 657,74         943,00              -           -              (156,24)        (67,80)          -           -              -            -            -              -              -           -              718,96               

Subtotal 963,74         9.822,00           -           -              (197,76)        (1.706,76)     -           -              -            -            -              -              -           -              7.917,48            

Total 542.893,48   1.224.319,00     -           -              (20.176,73)   (26.279,18)   (2.291,32)  (64.999,08)   (120,60)     (3.421,00)   159,05         7.208,06      -           -              1.114.398,20      

Saldo em 

31.12.2021
Em Reais

Adições Baixas Transferências

Saldo em 

31.12.2020

Saldo em 

01.01.2021

 
 

(b) Movimentação do Dia 01.01.2021 (Data de Transição) 
 

Custo 

Histórico 

de 

Aquisição 

(CHA)

Custo 

Atribuído 

por 

Avaliação a 

Valor Justo 

(CAVJ)

Custo 

Histórico 

de 

Aquisição 

(CHA)

Custo 

Atribuído 

por 

Avaliação a 

Valor Justo 

(CAVJ)

Custo 

Histórico 

de 

Aquisição 

(CHA)

Custo 

Atribuído 

por 

Avaliação a 

Valor Justo 

(CAVJ)

Valor 

Residual 

do CHA 

(VR-CHA)

Valor 

Residual 

do CAAVJ 

(VR-CAVJ)

Bens Sem Restrição

Edificações 314.993,35   -           403.668,65   -           -              (31.499,34) (40.366,86)   31.499,34  40.366,86  718.662,00        

Terrenos 96.762,66    124.037,34   -           -           -              -            -            220.800,00        

Veículos 106.656,42   -           126.305,58   -           -              (5.332,82)  (6.315,28)     5.332,82    6.315,28    232.962,00        

Moveis e Utensílios 10.032,16    -           8.586,84      -           -              (501,61)     (429,34)        501,61      429,34      18.619,00         

Computadores e Periféricos 7.278,84      -           5.726,16      -           -              (363,94)     (286,31)        363,94      286,31      13.005,00         

Maquinas e Equipamentos 6.206,31      -           4.242,69      -           -              (310,32)     (212,13)        310,32      212,13      10.449,00         

Subtotal 541.929,74   -           672.567,26   -           -              (38.008,03) (47.609,92)   38.008,03  47.609,92  1.214.497,00     

Bens Com Restrição

Veículos -              -           -              -           -              -           -              -            -            -                   

Moveis e Utensílios -              -           -              -           -              -           -              -            -            -                   

Computadores e Periféricos 306,00         -           8.573,00      -           -              (15,30)       (428,65)        15,30        428,65      8.879,00           

Maquinas e Equipamentos 657,74         -           285,26         -           -              (32,89)       (14,26)          32,89        14,26        943,00              

Subtotal 963,74         -           8.858,26      -           -              (48,19)       (442,91)        48,19        442,91      9.822,00           

Total 542.893,48   -           681.425,52   -           -              (38.056,22) (48.052,83)   38.056,22  48.052,83  1.224.319,00     

Em Reais
Saldo em 

31.12.2020

TransferênciasBaixasAdições

Saldo em 

01.01.2021
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(c) Movimentação do Período de 01.01.2020 a 31.12.2020 

 

Custo 

Histórico 

de 

Aquisição 

(CHA)

Depreciação 

Acumulada 

CHA

Custo 

Histórico de 

Aquisição 

(CHA)

Depreciação 

Acumulada 

CHA

Custo Histórico 

de Aquisição 

(CHA)

Bens Sem Restrição

Edificações 333.304,39    -           (18.311,04)    -              -               -                  314.993,35   

Terrenos 96.762,66      -           -               -              -               -                  96.762,66    

Veículos 108.219,15    42.462,33  (44.025,06)    -              -               -                  106.656,42   

Moveis e Utensílios 13.820,44      4.472,85   (5.142,36)      (5.238,16)     7.252,99       (5.133,60)         10.032,16    

Computadores e Periféricos 7.875,24        745,00      (4.257,40)      (745,00)       745,00          2.916,00          7.278,84      

Maquinas e Equipamentos 2.557,58        6.101,00   (4.051,02)      (6.101,00)     5.482,15       2.217,60          6.206,31      

Subtotal 562.539,46    53.781,18  (75.786,88)    (12.084,16)   13.480,14      -                  541.929,74   

Bens Com Restrição

Veículos -                -           -               (37.164,62)   37.164,62      -                  -              

Moveis e Utensílios -                -           -               (55.245,48)   55.245,48      -                  -              

Computadores e Periféricos 2.116,27        -           (1.810,27)      (103.921,41) 103.921,41    -                  306,00         

Maquinas e Equipamentos 845,78          -           (188,04)         (11.861,04)   11.861,04      -                  657,74         

Subtotal 2.962,05        -           (1.998,31)      (208.192,55) 208.192,55    -                  963,74         

Total 565.501,51    53.781,18  (77.785,19)    (220.276,71) 221.672,69    -                  542.893,48   

Adições Baixas Transferências

Em Reais
Saldo em 

31.12.2019

Saldo em 

31.12.2020

 
 

 
7.3. Bens Sem Restrição e Com Restrição 

 
7.3.1. Bens Sem Restrição 

 
Os “Bens Sem Restrição” se referem aos bens adquiridos com recursos 
próprios do SEAPAC ou recebidos em doação sem vinculação a nenhuma 
ação específica, cuja utilização não possui nenhuma restrição associada 
às suas condições de uso e/ou aplicação. Além desses bens, são 
classificados como “Bens Sem Restrição” aqueles que, apesar de 
originalmente terem ingressado no Ativo Imobilizado do SEAPAC como 
“Bens Com Restrição”, tiveram suas restrições de uso e/ou aplicação 
retiradas após o término e cumprimento dos objetivos dos instrumentos de 
convênios e/ou parcerias firmados pelo SEAPAC e que, nesse momento, 
passaram a ser classificados como “Bens Sem Restrição”. 
 

7.3.2. Bens Com Restrição 
 
Os “Bens Com Restrição” são aqueles vinculados a instrumentos de 
convênios e/ou parcerias firmados pelo SEAPAC com outras entidades 
e/ou órgãos governamentais, cuja utilização possui restrições associadas 
às condições de uso e/ou aplicação estabelecidas nos referidos 
instrumentos. Em regra geral, as citadas restrições são retiradas apenas 
após o término e cumprimento dos objetivos dos instrumentos de 
convênios e/ou parcerias firmados pelo SEAPAC, momento esse em que 
tais bens passam a ser classificados como “Bens Sem Restrição”. 
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7.4. Teste de redução ao valor recuperável dos ativos 
 

Conforme disposto na Resolução CFC nº 2015/ITG2002(R1) – “Entidade Sem 
Finalidade de Lucros”, em especial no item 20 desta, o ativo imobilizado do SEAPAC 
é submetido a análise de indicação de perda de seu valor recuperável para assegurar 
que o valor contábil não supera o valor recuperável. Após a análise de fontes de 
informações externas e internas, os ativos não apresentaram qualquer indício de 
perda, desvalorização ou dano físico que pudesse comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Entidade. 
 

7.5. Levantamento Físico, Avaliação dos Bens e Saneamento do Controle 
Patrimonial 
 

7.5.1. Levantamento Físico e Avaliação dos Bens 
 

No ano de 2020 o SEAPAC contratou uma empresa de engenharia de 
avaliação “Caldas & Acosta Engenharia e Avaliações” para a realização do 
inventário físico e o saneamento do controle patrimonial dos bens integrantes 
do Ativo Imobilizado da Entidade, incluindo a revisão da vida útil econômica, o 
valor residual e a avaliação do valor justo dos referidos bens na data de 
01.01.2021. 
 

A “Caldas & Acosta Engenharia e Avaliações” emitiu um Laudo de Avaliação 
para a data base de 01.01.2021, cujos valores serão contabilizados na referida 
data base, o qual serviu de base para a baixa dos bens que não foram 
fisicamente localizados, mediante análise e aprovação da Direção do 
SEAPAC, ainda no exercício de 2020. 
 

7.5.2. Saneamento do Controle Patrimonial 
 

Como resultado dos serviços da “Caldas & Acosta Engenharia e Avaliações”, 
foi realizado o levantamento físico dos bens do SEAPAC para a data base de 
31.12.2020, o qual teve como reflexo a baixa de bens que, apesar de 
integrarem os saldos contábeis do Ativo Imobilizado do SEAPAC, não foram 
fisicamente localizados. Os montantes correspondentes as referidas baixas 
estão apresentados nos demonstrativos evidenciados Notas Explicativas às 
Demonstrações Contábeis emitidas para a data base de 31.12.2020. 

 

7.6. Baixa de bens no exercício 
 

No exercício de 2021 ocorreram a baixa de 03 (três) veículos, sendo 02 (dois) por 
venda e 01 (um) por doação, conforme a seguir detalhado:  
 

Descrição 

Baixas Obs 

Tipo de 
Baixa 

Custo 
Histórico de 
Aquisição 

(CHA) 

Custo Atribuído 
por Avaliação a 

Valor Justo 
(CAVJ) 

Valor 
Residual 
do CHA  

(VR-CHA) 

Valor 
Residual 

do CAAVJ  
(VR-CAVJ) 

Depreciação 
Acumulada 

CHA 

Depreciação 
Acumulada 

CAVJ Total  
FIAT/Strada Working /Mod. 2014/2015 - Branco Banchida 
- Placa: OWD 9225 - Chassi: 9BD578141F7849419 Doação - (19.420,85) - (1.022,15) - 2.427,60 (18.015,40) (a) 

Voyage CL Urban /Mod-2015/2015 - Prata Egito - Placa: 
QGC 4083 - Chassi: 9BWB45U3FT120368 Venda - (25.290,90) - (1.331,10) - 3.372,16 (23.249,84)  

Gol TL/ Mod 2016 - Branco – Placa: QGN 3213/Chassi: 
9BWAB45UOGP119921 Venda (2.291,32) (20.287,33) (120,60) (1.067,75) 159,05 1.408,30 (22.199,65)  

Total  (2.291,32) (64.999,08) (120,60) (3.421,00) 159,05 7.208,06 (63.464,89)  
 

(a) Refere-se a doação do veículo “FIAT Strada Working 1.4 CS – Fab/Mod: 2014/2015 – Branco Banchisa – 
Placas: OWD-9225 – Chassi: 9BD578141F7849419 – Plaqueta Patrimonial: 000074”, no valor líquido final 
de R$ 18.015,40), realizada no dia 16.07.2021 para a Entidade beneficiária “Mitra Diocesana de Caicó” 
(CNPJ nº 08.070.468/0001-64). O referido veículo já estava cedido à Diocese de Caicó por Comodato 
desde o mês de junho de 2016. Com o fim do contrato de comodato, o qual possuía prazo de 05 anos, foi 
efetuada a doação do mesmo. 

Página 25 de 32

Este documento enviado por meio eletrônico, foi assinado digitalmente por Francisco Das Chagas Teixeira De Araujo e Sanete De 
Medeiros Felix. Para validação da(s) assinatura(s) vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8DA4-
060D-F991-EF25

mailto:seapac.estadual@seapac.org.br


 
 
 
 
 

 
Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários 
CNPJ: 70.035.209/0001-76 | Endereço: Rua Trajano Murta, 3317 – Candelária – Natal/RN – Brasil 
CEP: 59.065-290 

Website: www.seapac.org.br – E-mail: seapac.estadual@seapac.org.br – Telefone: 055 (84) 3211-4491 29 

 
NOTA Nº 8. RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS 

 

 
 

NOTA Nº 9. RECURSOS A EXECUTAR 
 

 

(a) SETHAS - Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2019 
 

Financiado pelo MDS, firmado em 10 de maio de 2019, com a finalidade de 
implantação de Tecnologia Social de acesso a água, no período de 10.05.2019 a 
31.12.2019, no valor total de R$ 1.638.436,26. Com data de término aditada para 
30.06.2021. Entretanto, houve um cancelamento contratual de parte dos recursos 
destinados ao projeto, no montante de R$ 1.146.905,38, em função do 
encerramento do prazo do contrato em 30.06.2021. O SEAPAC buscou outras 
formas de realizar um novo aditivo de prazo, mas como a SETHAS não tinha como 
reajustar o valor das tecnologias, o qual estava defasado, optou-se pela não 
prorrogação. O referido Projeto foi encerrado na data de 30.06.2021; 
 

(b) BNB FUNDENCI 2019.0002 
 

Financiado pelo BNB FUNDECI, o projeto Semeando Esperança no Alto Oeste 
Potiguar, firmado em 30 de maio de 2019, com a finalidade de aumentar a renda 
dos agricultores familiares do Território RN 1, com vigência de 24 meses, no 
período de 30.05.2019 a 29.05.2021, no valor total de R$ 260.497,92. Com data de 
término aditada para 30.03.2022; 
 

(c) SETHAS - Termo de Cooperação nº 005/2019 
 

Financiado através da Emenda Parlamentar nº 260, firmado em 23 de dezembro de 
2019, com a finalidade de implantação de Tecnologia Social de acesso a água, no 
período de 12 meses, de 23.12.2019 a 22.12.2020, no valor total de R$ 150.000,00. 
Com data de término aditada para 31.12.2021. O referido Projeto foi encerrado no 
período previsto, em 31.12.2021. 

Em Reais   31.12.2021 31.12.2020 

Recursos de Parcerias em Projetos – Com Restrição  - 1.077,74 

Recursos de Parcerias em Projetos – Sem Restrição  13,40 810,65 

Total  13,40 1.888,39 

Em Reais  31.12.2021 31.12.2020 

Projetos Nacionais    

SETHAS 012/2019 (a) - 1.146.247,67 

BNB FUNDECI 2019.0002 (b) 74,71 70.875,40 

SETHAS 05/2019 (c) - 4.578,63 

AP1MC/BNDES 058/2018 (d) - 33.009,63 

ELERA 10.401/2021 (e) 19.524,88 - 

SEMARH 001/2021 (f) 200.000,00 - 

PLATAFORMA +BRASIL Nº 917911/2021 (g) 496.447,38 - 

Subtotal  716.046,97 1.254.711,33 

Projetos Internacionais    

KZE MISEREOR (h) 599.304,17 1.694.557,55 

Subtotal  599.304,17 1.694.557,55 

    

Total  1.315.351,14 2.949.268,88 
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(d) AP1MC/BNDES nº 58/2018 

 
Termo de Contrato de Prestação de Serviço tem por objeto à execução do 
Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: 
Uma Terra e Duas Águas (P1+2), visando ampliar o acesso à água para a 
produção de alimentos em pequenas propriedades rurais do Semiárido brasileiro, 
através da implementação de 201 tecnologias sociais (cisterna calçadão, cisterna 
enxurrada e barreiro trincheira), a fim de contribuir, por meio do processo educativo, 
para a transformação social, a preservação, o acesso, o gerenciamento a 
valorização da água como direito essencial à vida e à cidadania, ampliando a 
compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema 
do Semiárido. A vigência inicial do Termo era de 23 (vinte e três) meses, a partir de 
15.03.2018 a 15.02.2020, prorrogada até 10.02.2021, com recursos no valor total 
de R$ 2.652.293,61. O referido Projeto foi encerrado no período previsto, em 
10.02.2021. 
 

(e) ELERA 10.401/2021 
 
Convênio de Cooperação Socioambiental n° 10401, firmado com a Geração Central 
Eólica Ventos de São Miguel S.A., em 30 de agosto de 2021, com a finalidade de 
implantação de Tecnologia Social de acesso a água, com vigência de 12 meses, de 
01.09.2021 a 31.08.2022, no valor total de R$ 99.891,44. 
 

(f) SEMARH 001/2021 
 
Financiado através da Emenda Parlamentar nº 97, firmado em 27 de dezembro de 
2021, com a finalidade de implantação de Tecnologia Social de acesso a água, com 
vigência de 27.12.2021 a 31.12.2022, no valor total de R$ 200.000,00. 
 

(g) PLATAFORMA +BRASIL Nº 917911/2021 
 
Financiado através da Emenda Parlamentar nº 40910007, firmado em 08 de 
novembro de 2021, com a finalidade de implantação de Tecnologia Social de 
acesso a água, com vigência de 08.11.2021 a 30.09.2022, no valor total de  
R$ 496.447,38. 
 

(h) MISEREOR KZE 
 
KZE MISEREOR Projeto nº 233-920-1013 ZG, aprovado em 11.01.2019 com a 
Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V.. No Contrato de Doação, foram 
orçados recursos no montante equivalente a até 878.000,00 (euros) para execução 
do programa "Arte de Conviver no Semiárido Potiguar", com o objetivo de 
desenvolvimento de populações no semiárido no RN em situação de 
vulnerabilidade social melhoram suas condições de vida e fortalecem sua resiliência 
aos efeitos das mudanças climáticas, a serem aplicados a partir de 01.04.2019, 
sendo 36 meses de projeto e 12 meses para documentação e prestação de contas. 
Com data de término aditada para 31.05.2022. 
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NOTA Nº 10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
10.1. Patrimônio Social 

 
O patrimônio social está representado pelo patrimônio inicial do SEAPAC, 
acrescido dos superávits apurados anualmente desde a data da sua constituição. 
No caso de dissolução, o seu patrimônio será transferido integralmente a outra 
entidade com o mesmo objeto social, registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, preferencialmente, vinculada a Província Eclesiástica 
de Natal – RN, mediante aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, com no 
mínimo dois terços de seus associados. 
 

10.2. Superávit / (-) Déficit Acumulado 
 
Está representado pelos resultados dos exercícios, enquanto a sua destinação ou 
transferência para o patrimônio social não é aprovada pela Assembleia Geral do 
SEAPAC. 
 
O resultado do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em 
conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com o disposto 
na Resolução CFC nº 2015/ITG2002(R1) – “Entidade Sem Finalidade de Lucros”, 
em especial no item 15 desta, que descreve que o superávit ou déficit do exercício 
deve ser registrado na conta do Patrimônio Social. 
 

10.3. Ajuste de Avaliação Patrimonial – AAP 
 
Refere-se ao registro dos valores oriundos do custo atribuído (deemand cost) aos 
bens integrantes do ativo não circulante imobilizado da Entidade, ocorrido no 
momento da adoção inicial às normas internacionais de contabilidade (IFRS), 
conforme segue: 
 

Em Reais 
 

Descrição 

31.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 

Saldo 
Líquido 

Custo Líquido de 
Aquisição 

Realização por 
depreciação 

Realização por 
baixa 

Saldo 
Líquido 

AVJ Sem Restrição      

  AVJ Moveis e Utensílios - 8.586,84 (885,72) - 7.701,12 

  AVJ Maquinas e Equipamentos  - 4.242,69 (349,92) - 3.892,77 

  AVJ Computadores e Periféricos  - 5.726,16 (828,00) - 4.898,16 

  AVJ Veículos  - 126.305,58 (14.443,46) (61.212,02) 50.650,10 

  AVJ Edificações  - 403.668,65 (8.065,32) - 395.603,33 

  AVJ Terrenos - 124.037,34 - - 124.037,34 

Subtotal - 672.567,26 (24.572,42) (61.212,02) 586.782,82 

      

AVJ Com Restrição      

  AVJ Maquinas e Equipamentos  - 285,26 (67,80) - 217,46 

  AVJ Computadores e Periféricos  - 8.573,00 (1.638,96) - 6.934,04 

Subtotal   8.858,26 (1.706,76) - 7.151,50 

      

Total  681.425,52 (26.279,18) (61.212,02) 593.934,32 
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NOTA Nº 11. SUBVENÇÕES PÚBLICAS 

 
A entidade recebeu recursos financeiros provenientes de contratos celebrados com 
órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas 
entre as partes, relacionadas aos objetivos estatutários da Entidade, sendo que estes 
valores são aplicados nas atividades previstas. A Instituição presta conta dos valores 
recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da entidade para 
quaisquer verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos da 
Resolução CFC nº 2017/NBCTG07(R2) – “Subvenção e Assistência Governamentais”. 
As receitas auferidas no período foram as seguintes: 
 

  2021 2020 

SETHAS 012/2019 412,67 464.782,73 

SETHAS 05/2019 4.576,44 146.999,59 

BNB FUNDECI 2019.2 71.387,19 155.205,46 

Total 76.376,30 766.987,78 

 
 

NOTA Nº 12. RECURSOS PRIVADOS NACIONAIS 
 
Durante os exercícios de 2021 e 2020, as receitas oriundas de recursos privados 
nacionais, depois de atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, estão a 
seguir relacionadas: 
 

Em Reais 2021 2020 

AP1MC/BNDES 0058/2018 282,94 82.734,58 

ELERA 10.401/2021 80.880,96 - 

Total 81.163,90 82.734,58 

 
 

NOTA Nº 13. RECURSOS INTERNACIONAIS 
 
Durante os exercícios de 2021 e 2020 receitas provenientes de recursos privados 
internacionais, depois de atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, 
estão a seguir relacionadas: 
 

Em Reais 2021 2020 

KZE/MISEREOR 233-920-1013 1.313.887,66 985.918,36 

Total 1.313.887,66 985.918,36 

 
 

NOTA Nº 14. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 
O SEAPAC recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas previstas no seu estatuto 
social, as quais estão contabilizadas em contas específicas, em conformidade com a 
Resolução CFC nº 2015/ITG2002(R1) – “Entidade Sem Finalidade de Lucros”. 
Informamos os valores das doações recebidas: 
 

Em Reais 2021 2020 

Pessoa Física 9.056,01 116,38 

Pessoa Jurídica - 33.027,56 

Total 9.056,01 33.143,94 
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NOTA Nº 15. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS 

 
15.1. Imunidade tributária e cumprimento do Art.14 do CTN 

 
O SEAPAC aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção 
e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu 
Estatuto Social; 
 
A Entidade não distribui excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, conforme previsto no 
seu Estatuto Social; 
 
O SEAPAC mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades que asseguram sua exatidão. 
 
O Conselho Diretor e o Conselho Fiscal da Entidade não são remunerados pelo 
exercício de suas funções. 
 
 

15.2. IRPJ, CSLL e COFINS 
 
O SEAPAC é uma entidade imune de recolhimento do Imposto de Renda da 
Pessoa Física-IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS. 
 
 

15.3. PIS 
 
O SEAPAC contribuiu para o Programa de Integração Social-PIS, com base no 
percentual de 1% sobre a Folha de Pagamento, até a competência 06/2018. O 
SEAPAC passou a gozar da imunidade do PIS a partir da competência 07/2018. 
 
 

15.4. Imunidade da quota patronal 
 
O SEAPAC obteve a imunidade da quota patronal em 04.08.2012, usufruindo a 
citada imunidade a partir de 09/2012. 
 
E a renúncia fiscal referente a Quota Patronal do INSS, RAT e Terceiros 
concedida no período de 01.01.2021 a 31.12.2021 importou no valor de  
R$ 234.754,16. 
 
A renúncia fiscal referente a Quota Patronal do INSS, RAT e Terceiros 
concedida no período de 01.01.2020 a 31.12.2020 importou no valor de  
R$ 262.976,57. 
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A renúncia fiscal referente a COFINS no período de 01.01.2021 a 31.12.2021 
importou no valor de R$ 42.689,04. 
 
A renúncia fiscal referente a COFINS no período de 01.01.2020 a 31.12.2020 
importou no valor de R$ 55.069,20. 
 
A renúncia fiscal referente ao PIS no período de 01.01.2021 a 31.12.2021 
importou no valor de R$ 8.772,84. 
 
A renúncia fiscal referente ao PIS no período de 01.01.2020 a 31.12.2020 
importou no valor de R$ 9.795,99. 
 
A seguir relacionados o cálculo da renúncia fiscal dos exercícios citados: 
 

Em Reais 2021 2020 

INSS   

    Patronal (20%) 186.503,59 209.098,62 

    RAT/FAP (1%) 8.772,83 9.795,99 

    Terceiros (4,5%) 39.477,74 44.081,96 

 234.754,16 262.976,57 
    

COFINS 42.689,04 55.069,20 

PIS 8.772,84 9.795,99 

Total 286.216,04 327.841,76 

 
 

NOTA Nº 16. CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS, GRATUIDADES 
E RENÚNCIA FISCAL 
 
O SEAPAC presta serviços de assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei  
nº 8.742/1993, com ênfase na defesa e garantia de seus direitos e executa programas e 
projetos sócio assistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer 
exigência de contraprestações dos seus usuários e sem discriminação de qualquer 
natureza, de acordo com o art. 38, parágrafos 1º e 2º, Inc. I, do Decreto nº 8.242/2014. 
 
O SEAPAC possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, 
válido até 13 de agosto de 2021, renovado tempestivamente em 30.07.2018, através do 
processo nº 71.000.031939/2018-00, concedido pelo Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome – MDS através do processo nº 71010.003088/2007-25. Desta 
forma, a entidade comprova sua condição de certificada, possuindo a imunidade das 
contribuições sociais uma vez que cumpre o art.29 da Lei nº 12101/2009, alterada pela 
Lei nº 12868/2013 e regulamentada pelo Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014. 
 
A Entidade cumpre com o disposto no Art. 12 da Lei 9.532/1997 e no Art. 29 da Lei  
nº 12.101/2009. 
 
As ações desenvolvidas pelo SEAPAC são condizentes com a Nota Técnica  
nº 03/2017/DRSP/SNAS/MDS, de 09.03.2017. 
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As gratuidades concedidas pela entidade, no exercício de 2021, através de seus 
Projetos Assistenciais, em atendimento a Lei nº 12.101/2009 alterada pela Lei  
nº 12868/13 e regulamentada pelo Decreto nº 8.242/2014, totalizam no exercício de 
2021 o montante de R$ 1.756.980,06; 
 
As gratuidades concedidas pela entidade, no exercício de 2020, através de seus 
Projetos Assistenciais, em atendimento a Lei nº 12.101/2009 alterada pela Lei 
 nº 12868/2013 e regulamentada pelo Decreto nº 8.242/2014, totalizam no exercício de 
2020 um montante de R$ 2.175.940,23; 
 
As gratuidades oferecidas ao seu público alvo são registradas e estão respaldadas em 
documentação hábil e respectivas planilhas de apuração. 
 
A renúncia fiscal usufruída no período de período de 01.01.2021 a 31.12.2021 importou 
no valor de R$ 286.216,04; e, de 01.01.2020 a 31.12.2020 importou no valor de  
R$ 327.841,76, conforme segue: 
 

Em Reais  2021 2020 

Gratuidades Concedidas 1.756.980,06  2.175.940,23 

Renúncia Fiscal 286.216,04 327.841,76 

Total 2.043.196,10 2.503.781,99 

 
Em Percentagem  2021 2020 

   

Da Gratuidade Concedida sobre o total da Renúncia Fiscal         613,86% 663,72%% 

 
 
 

Natal/RN, 18 de março de 2022. 
 
 
 
Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos  F & F Contabilidade S/S Ltda. 
Comunitários – SEAPAC CNPJ 02.020.461/0001-51 
CNPJ 70.035.209/0001-76 CRC/RN 146/0-9 
Francisco das Chagas Teixeira de Araújo Sanete de Medeiros Felix 
CPF 297.424.714-87 Contadora CRC 5.092/O-1 
Coordenador Estadual  
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