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ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO AO LAVRADOR E ASSISTÊNCIA AO MENOR DE 
TURMALINA – APLAMT 
 
Notas explicativas as demonstrações financeiras 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Valores expressos em reais) 

 
 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A APLAMT - Associação de Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina 
é uma sociedade civil, de objetivos filantrópicos, sendo reconhecida como de utilidade 
pública a nível municipal, estadual e federal. 
 
Tem por finalidade promover o crescimento humano e desenvolver a potencialidade de 
sua clientela infanto-juvenil, formando o cidadão consciente, através do atendimento às 
suas necessidades básicas. Conta com o apoio da comunidade, órgãos públicos e do 
ChildFund Brasil. Atende 1.501 crianças da comunidade carente do município de 
Turmalina e região, no estado de Minas Gerais. Os resultados obtidos em suas operações 
são reaplicados no seu próprio objetivo social. É regida pelo seu estatuto social e pela 
legislação aplicável às Entidades desta natureza 
 

 
2. BASE APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS  

 
2.1. Base de Apresentação 
 
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de 
Contabilidade, NBC ITG 2002 R1 Entidade sem finalidade de lucros aprovada pela 
Resolução 1.409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade alterada em 21/08/2015. 

 
2.2. Políticas contábeis 
 
a. Receitas e despesas  
 
As receitas oriundas de doações, subvenções e contribuições são registradas conforme 
determina a NBC ITG 2002 R1 (Entidades Sem Finalidades de Lucros), mediante 
documento hábil, quando da efetiva entrada dos recursos. Todas as demais receitas e 
despesas necessárias à manutenção de suas atividades são registradas pelo regime 
contábil da competência. As receitas de doações, subvenções e contribuições, recebidas 
para aplicação especifica, mediante constituição ou não de fundos, são registradas em 
contas próprias, segregadas das demais contas da Entidade.  
 
 
b. Estimativas e premissas contábeis  
 
As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de 
estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões e 
estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos 
podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. 
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c. Caixa e equivalentes de caixa  
 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de 
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Entidade considera 
equivalentes de caixa as aplicações financeiras que sejam de conversibilidade imediata em 
um montante conhecido de caixa e que são sujeitas a um insignificante risco de mudança 
de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de 
caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da contratação.  
 
 
d. Imobilizado  
 
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos 
impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. 
 A Entidade utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida 
útil de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de benefícios 
econômicos futuros. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada 
oportunamente e ajustada se necessário.  
 
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante 
da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o 
valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o 
ativo for baixado.  
 
 
e. Ativos e passivos não circulantes 
 
Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após doze 
meses subseqüentes a data base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, se aplicável, até a data 
do balanço. 
 
f. Reconhecimento dos trabalhos voluntários 
 
Os trabalhos voluntários (receitas e despesas), inclusive de membros integrantes dos 
órgãos da administração, no exercício de suas funções, são reconhecidos pelo valor justo 
da prestação dos serviços como se tivessem ocorrido os desembolsos financeiros. 
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3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

  
A posição de caixa e equivalentes de caixa, em 31 de dezembro, estava assim 
representada: 

 
 2019  2018 
    

Caixa – Subsídio  559  461 
Conta Corrente Banco do Brasil – Subsídio -  - 
Conta Corrente Banco do Brasil – Cont. de associados -  1.000 
Conta Corrente Banco do Brasil – Sedese 31.111  - 
(-)Cheques a Compensar  (967)  (2.787) 
 
Apl. Financeira Banco do Brasil - Subsídio 

 
16.792 

  
31.005 

Apl. Financeira Banco do Brasil - Superávit                     -  1.605 
Apl. Financeira Banco do Brasil – Cont. de associados 2.236  2.196 
Apl. Financeira Banco do Brasil – Sec. Est. Cultura 54.000  - 
Total  103.731  33.480 

 
      
As aplicações financeiras referem-se a aplicações efetuadas em certificados de depósitos 
Bancários, com remunerações atreladas ao CDI. Esses certificados podem ser 
resgatados a qualquer momento pela Entidade sem qualquer ônus. 
 
 
4. ADIANTAMENTOS  
 
A posição, de adiantamentos, em 31 de dezembro estava assim representada: 
 

 
 2019  2018 

    
 
Adiantamentos para férias 

  
2.333 

   
1.580 

Total 2.333  1.580 
 
 
 
5. RECURSOS A RECEBER 
 
A Associação de Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina firmou 
convênios com as empresas: 01) Montes Fresnos Florestas de Minas Ltda, 02) Sentinela 
Florestas de Minas Ltda, 03) Select Fund Reflorestamento e Exploração de Madeira Ltda, 
04) Global Fund Reflorestamento e Exploração de Madeira Ltda e 05) Vale do 
Jequitinhonha Silvicultura e Participações Ltda para a implementação do projeto Tocando 
em Frente: Música e Inclusão Social. 
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 2019  2018 
    
Recursos/Doações  
Montes Fresnos Florestas de Minas Ltda 

 
1.301  

 
- 

Sentinela Florestas de Minas Ltda 2.603  - 
Select Fund Reflorestamento e Expl. de Madeira Ltda 1.518  - 
Global Fund Reflorestamento e Expl. de Madeira Ltda 1.085  - 
Vale do Jequitinhonha Silvicultura e Partic. Ltda 3253   
 
Total de recursos a receber  9.760  - 

 
 
 
6. DESPESAS ANTECIPADAS 
 
As despesas antecipadas em 31 de dezembro de 2019 montavam em R$ 2.273 (R$ 3.735 
em 31/12/2018), relativas a prêmios de seguros a apropriar de bens utilizados pela 
entidade (R$ 1.626) e contratação de serviço de segurança eletrônica junto á Tróia 
Segurança - Jéssica Mainette Nantes Durães (R$ 647). 
 
 
7. IMOBILIZADO 

 
A composição do Imobilizado, em 31 de dezembro, estava assim representada: 
 
 
 Taxa de 

depreciação ao 
ano % 2019  2018 

     
     
Máquinas e equipamentos 10% 48.636  48.140 
Móveis e utensílios 10% 29.349  27.867 
Veículos 20% 123.313  123.313 
Computadores e periféricos 20% 14.926  14.969 
Instalações 10% 8.075  8.075 

  224.299  222.364 
Depreciação acumulada  (210.422)  (208.471) 
Total Imobilizado  13.877  13.893 
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Descrição
Taxa de 

depreciação
Saldo em 

31.12.2018 Baixas Adições
Transf./A

justes
Saldo em 

31.12.2019

Bens

Instalações 10% 8.075          -       -           -         8.075                
Veículos 20% 123.313      -       -           -         123.313            
Máquinas e equipamentos 10% 48.141        (885)     1.380        -         48.636              
Computadores e periféricos 20% 14.969        (43)       -           -         14.926              
Móveis e utensílios 10% 27.867        (298)     1.780        -         29.349              

Total Bens 222.365      (1.226)  3.160        -         224.299            
Depreciação

Instalações (3.687)         -       (808)         -         (4.495)               
Veículos (123.044)     -       (269)         -         (123.313)           
Máquinas e equipamentos (42.140)       886      (1.374)      -         (42.628)             
Computadores e periféricos (14.836)       43        (133)         (14.926)             
Móveis e utensílios (24.765)       298      (593)         -         (25.060)             

Total  Depreciação (208.472)     1.227   (3.177)      -         (210.422)           

Total  da conta 13.893        1          (17)           -         13.877              

 
 

A entidade não alterou a forma de utilização do seu imobilizado, como também, não 
identificou desgastes e quebra relevante inesperada, progresso tecnológico e mudanças 
nos preços de mercado que indicassem que o valor residual ou vida útil dos ativos 
necessitassem de modificação. 
 
 
8. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 
 
Os salários e encargos sociais apresentam a seguinte composição, em 31 de dezembro: 
 

 2019  2018 
Salários e ordenados e pagar -  - 
FGTS  1.340  1.147 
INSS  996  1.025 
PIS  
IRRF 

167 
107 

 143 
94 

Seguro de vida de funcionários  61  50 
TOTAL 2.671  2.459 
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9. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS  
 

Provisão de férias e encargos apresenta a seguinte composição, em 31 de dezembro: 
 
 

 
 2019  2018 
    
Provisão para férias 14.434  12.570 
FGTS sobre férias 1.155  1.005 
PIS sobre férias 144  126 
Total 15.733  13.701 

 
 
 
10. DFC`s (DESIGNATED FUND CERTIFICATE) A REPASSAR 

 
A entidade recebeu do ChildFund Brasil valores de DFC’s, presentes de padrinhos 
destinados à crianças (afilhados), os quais foram contabilizados em conta patrimonial do 
passivo circulante, conforme a seguir: 

 
 2019  2018 
Saldo anterior  24.635  20.975 
DFC’s recebidos destinados às Crianças 132.163  95.067 
DFC’s repassados às Crianças (155.816)  (91.332) 
DFC revertido à Entidade (154)  (75) 
Saldo a Repassar para crianças 828  24.635 
 

11. SUBVEÇÕES E DOAÇÕES A APROPRIAR 

A Entidade reconhece as subvenções governamentais e não governamentais quando há 
segurança de que cumprirá as condições estabelecidas pelos parceiros e de que a 
subvenção será recebida ou quando já foi recebida.  
 
O saldo de doações e subvenções a apropriar no passivo é proveniente do seguintes 
Termos de Fomento e de Convênios: 
 

01) Termo de Fomento Nº1481001442 firmado com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social para a realização de serviço de assistência social na 
esfera de proteção básica, visando fortalecimento de vínculos no valor de R$ 
34.999,92 assinado em 04/12/2019; 

02) Termo de Fomento Nº1271001745/2019 firmado com a Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo de Minas Gerais para a aquisição de instrumentos e acessórios 
musicais no valor de R$ 54.000,00 assinado em 20/12/2019; e  

03)  Termos de Convênios firmados com as empresas: 01) Montes Fresnos Florestas 
de Minas Ltda, 02) Sentinela Florestas de Minas Ltda, 03) Select Fund 
Reflorestamento e Exploração de Madeira Ltda, 04) Global Fund Reflorestamento 
e Exploração de Madeira Ltda e 05) Vale do Jequitinhonha Silvicultura e 
Participações Ltda para a implementação do projeto Tocando em Frente: Música e 
Inclusão Social no valor total de R$ 19.520,00 assinados em 01/07/2019.  
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Os valores estão apresentados em conformidade com a resolução do CFC n 1.305 de 
25/11/2010 e o NBC TG 07 – Subvenções e Assistências Governamentais. Em 31 de 
dezembro a Entidade possuía em seus livros os seguintes registros: 
 
 2019  2018 
    
Subvenções a apropriar – Estadual   
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social / Termo 
de Fomento Nº1481001442 

 
35.000  

 

Rendimentos em Aplicação Financeira -  - 
Valor realizado em 2019 (3.889)  - 
    
Total das subvenções a realizar 31.111  - 

 
 
 2019  2018 
    
Subvenções a apropriar – Estadual   
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas 
Gerais / Termo de Fomento Nº1271001745/2019  

 
54.000  

 

Rendimentos em Aplicação Financeira -  - 
Valor realizado em 2019 -  - 
    
Total das subvenções a realizar 54.000  - 

 
 
 
 2019  2018 
    
Recursos/Doações  
Saldo Inicial  

 
1.001  

 
 

Montes Fresnos Florestas de Minas Ltda 2.603  1.332 
Sentinela Florestas de Minas Ltda 5.205  2.615 
Southern Cone Florestas de Minas Ltda -  1.621 
Select Fund Reflorestamento e Expl. de Madeira Ltda 3.036  - 
Global Fund Reflorestamento e Expl. de Madeira Ltda 2.169  - 
Vale do Jequitinhonha Silvicultura e Part.Ltda 6.507  3.432 
Valor realizado em 2019 (10.672)  (7.999) 
Total de recursos de empresas a realizar 9.849  1.001 

 
 
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
O patrimônio social da Entidade, no montante de R$ 17.551 em 31 de dezembro de 2019 
(R$ 10.702 em 31 de dezembro de 2018), representa o montante inicial aportado para 
inicio das atividades da Entidade, sendo aumentado ou reduzido anualmente em função 
do superávit ou déficit apurado.  
Em 31 de dezembro de 2019 o superávit da entidade resultou, em R$ 6.848 (e déficit de 
R$ 9.220 em 2018). 
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13. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 
 
A Entidade recebeu doações e subvenções durante o exercício registradas em contas de 
receita da seguinte forma: 
 
 2019  2018 
    
Doações do ChildFund Brasil 322.403  261.492 
Subvenção e doações públicas  3.889  136.703 
Doações de Empresas e outras ONG´s 10.672  7.999 
Doações de associados e comunidade 60  900 
Total 337.024  407.094 
 
 
 
14. GRATUIDADES 
 
As gratuidades oferecidas à comunidade carente são registradas segregadamente por 
Custos e Despesas, excetuando-se as despesas com depreciação e Contribuições 
sociais-INSS Quota isenta, estando suportadas por documentação hábil 
 
A Entidade atende ao disposto no Decreto nº 8.242/2014 e Resolução nº 188, de 20 de 
outubro de 2005 e Lei 12.868 de 15/10/2013, tendo concedido gratuidades em 2019 no 
montante de R$ 340.523 (R$ 415.193 em 2018), conforme demonstrado a seguir: 
 
 
 2019  2018 
Despesas operacionais  382.055  460.672 
Contrib. sociais – INSS Quota Isenta (38.355)  (35.206) 
Despesas com depreciação 
 

(3.177)  
 

(10.273) 

Gratuidades 340.523  415.193 
 

 
 
15. SEGUROS  

 
Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade mantinha cobertura de seguro para bens móveis 
e para o prédio situado na Rua Paraíba, 430, bairro do Campo em Turmalina-MG, em 
montante considerado pela mesma suficiente para cobrir eventuais sinistros. 
 

 
16. ISENÇÃO DE TRIBUTOS - INSS 

 
A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2019, em função de a entidade 
possuir certificado de entidade de fins filantrópicos, está registrada em contas de 
resultado e totalizou R$ 38.355 (R$ 35.206 em 2018). 
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17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com base 
em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O 
uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter um 
efeito diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a 
Administração entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale 
aproximadamente a seu valor de mercado, conforme descrito abaixo. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, os principais instrumentos financeiros estão descritos a 
seguir: 

 
 Caixa e equivalentes de caixa - está apresentado ao seu valor de mercado, que 

equivale ao seu valor contábil. 
 
 
18. TRABALHO VOLUNTARIADO 
 
Os trabalhos voluntários do Grupo Governança e Grupo de Apoio foram mensurados com 
base nos valores praticados por esses profissionais no mercado. 
  
 
Grupo Governança 

Descrição 2019 
 

2018 

Quantidade de horas 376  340 

Valor h/h 30,28 
 

23,35 

Valor total - R$ 11.385 
 

7.939 

 
Grupo de Apoio 

Descrição 2019 
 

2018 

Quantidade de horas 144  160 

Valor h/h 4,65 
 

4,33 

Valor total - R$ 670 
 

693 

 
 
 
 
 

APLAMT 
Aparecida de Souza Jesus 

CI: MG-14.351.440 CPF 096.200.676-90  

 
José Santos Gomes Farias 

Contador – CRC/MG: 046.066/O-5 
                               

* * * * * * * * * * * * * * * 


