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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
Aos Administradores 
Tabôa Fortalecimento Comunitário 
Serra Grande Uruçuca - BA 

Examinamos as demonstrações contábeis da Tabôa Fortalecimento Comunitário 
(“Associação” ou “Tabôa”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do superávit do exercício, 
superávit abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.  

Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira 
da Tabôa Fortalecimento Comunitário em 31 de dezembro de 2019, o desempenho 
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis 

A Administração é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as normas e práticas contábeis aplicáveis 
as entidades sem fins lucrativos (NBC ITG 2002) e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou 
erro.  

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante independentemente se 
causada por fraude ou erro e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto possam influenciar dentro de uma perspectiva 
razoável as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.  
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:  

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

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

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; 

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

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros 
aspectos do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  

São Paulo, 28 de abril de 2020.  
 
Pemom Auditoria e Consultoria S.S. 

CRC 2 SP 030.181/O-6 
 
 
 
Henrique Silva Premoli 
Contador CRC 1SP-250.993/O-6  



TABÔA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - R$)

Ativo Notas 2019 2018 Passivos Notas 2019 2018

Circulante Circulante

Caixa e equivalente de caixa 5 1.770.456      1.405.151 Fornecedores - -             3.330

Créditos a receber 6 62.824        94.097 Obrigações sociais e tributárias 9 43.245        34.665

Outros créditos - 182.035      226 Obrigações com convênios e parcerias 10 1.567.920   1.033.515

2.015.314   1.499.474

1.611.165   1.071.510

Não circulante Patrimônio Social

Créditos a receber 6 89.876        44.150

Imobilizado e intangível 8 132.806      51.268 Superávit acumulado 12 626.830      523.382

222.681 95.418 626.830      523.382

Total do ativo 2.237.995 1.594.892 Total do passivo e patrimônio líquido 2.237.995   1.594.892

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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TABÔA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

Demonstrações do superávit

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - R$)

Notas 2019 2018

Doações recebidas 13 1.990.647 1.430.334    

Receita com serviços voluntários 18 15.000 10.500         

Receita com operações de crédito - - 33.294         

Resultado bruto 2.005.647 1.474.128    

Despesas com pessoal 14 (327.931) (265.056)      

Despesas administrativas e gerais 15 (998.117) (762.043)      

Despesas com projetos 16 (633.526) (309.100)      

Despesas com serviços voluntários 18 (15.000) (10.500)        

Depreciação e amortização - (11.873) (8.827)          

(1.986.447) (1.355.526)   

Superávit  antes do resultado financeiro 19.200 118.602       

Receitas financeiras 19 134.164 105.265       

Despesas financeiras - (49.916) (84.384)        

84.248 20.881         

Superávit  do exercício 103.448 139.483       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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TABÔA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

Demonstrações do superávit abrangente

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - R$)

2019 2018

Superávit do exercício 103.448  139.483  

Outros resultados abrangentes -          -          

Superávit do exercício 103.448  139.483  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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TABÔA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

Demonstrações das mutações do patrimônio social

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

(Valores expressos em Reais - R$)

Superávit /(déficit ) 

acumulado Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017 64 383.899 383.899

Superávit do exercício 139.483 139.483

Saldo em 31 de dezembro de 2018 523.382 523.382

Superávit do exercício 103.448 103.448

Saldo em 31 de dezembro de 2019 626.830 626.830

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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TABÔA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

Demonstração dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - R$)

2019 2018

Das atividades operacionais

Superávit/déficit do exercício 103.448 139.483       

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas

pelas atividades operacionais

   Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) 14.455 12.844         

   Depreciação e amortização 11.873 8.300           

Ajustes das disponibilidades geradas 129.776 160.627       

Decréscimo/(acréscimo) em ativos

Contas a receber (28.907)          44.126         

Outros créditos (181.809) -                   

(Decréscimo)/acréscimo em passivos

Fornecedores  (3.330)            661              

Obrigações sociais e tributárias 8.580             (5.612)          

Obrigações com convênios e parcerias 534.405         739.907       

Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes 328.939 779.082       

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 458.715 939.709       

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Imobilizado líquido (93.411) (12.672)        

Caixa líquido/(aplicado) nas atividades de investimento (93.411) (12.672)        

Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 365.305 927.037       

Caixa e equivalentes de caixa

     No início do exercício 1.405.151 478.114       

     No final do período 1.770.456 1.405.151     

Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 365.305 927.037       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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TABÔA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO 
 
Notas explicativas às demonstrações contábeis encerradas em  
31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Valores expressos em Reais – R$) 
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1. Contexto operacional 

A Tabôa Fortalecimento Comunitário (“Tabôa” ou “Associação”) é uma 
associação civil sem fins lucrativos fundada em 30 de outubro de 2014, 
estabelecida no Distrito de Serra Grande, Uruçuca, Bahia, na Rua Osvaldo 
Ribeiro, nº 351.  
 
Iniciou sua atuação em abril de 2015 em Serra Grande e comunidades do 
entorno do Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC). 
 
A Associação tem como propósito fortalecer comunidades do Sul da Bahia pelo 
acesso a conhecimentos, recursos financeiros e o estímulo à cooperação para 
que pessoas, negócios e organizações realizem seu potencial rumo à 
sustentabilidade.  
 
A Associação quer promover o protagonismo de atores locais para que possam 
liderar o desenvolvimento econômico e social em harmonia com os recursos 
ambientais locais.  
 
A Associação espera que ao fortalecer a sociedade civil e os empreendimentos 
locais e sua transição para a sustentabilidade contribuirá para a dinamização 
econômica e social garantindo a preservação ambiental e gerando prosperidade 
e qualidade de vida para todos os atores do território. 

2. Bases de preparação e apresentação das demonstrações contábeis 

2.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

2.2. Base de mensuração 

As demonstrações contábeis são preparadas com base no custo histórico 
com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo. 

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$) que é a 
moeda funcional e de apresentação da Associação.  
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2.4. Estimativas contábeis 

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Associação 
use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. 
Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem provisão para 
redução ao valor recuperável de ativos, provisão para contingências e 
mensuração de instrumentos financeiros.  
 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. 

2.5. Aprovação das demonstrações contábeis 

As demonstrações contábeis de 2019 foram aprovadas pela Administração 
da Associação e sua emissão foi aprovada em 09 de março de 2020. 

3. Principais práticas contábeis adotadas 

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas 
contábeis e o exercício de julgamento por parte da Administração da Tabôa no 
processo de aplicação das políticas contábeis não havendo, todavia, áreas ou 
situações de maior complexidade que requerem maior nível de julgamento ou 
estimativas significativas para as demonstrações contábeis. 
 
Os critérios adotados para a elaboração das demonstrações contábeis 
consistem basicamente em: 

 
a. Caixa e equivalentes de caixa 

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

 
b. Instrumentos financeiros 

 
A Administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
mensurados ao Valor Justo por meio do Resultado (VJR) e Custo Amortizado 
(CA). A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos.  
 
A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no 
reconhecimento inicial. 
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Instrumentos financeiros derivativos  
 
Durante os exercícios de 2019 a Associação não operou com instrumentos 
financeiros derivativos. 
 
c. Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) 

 
O critério utilizado pela Associação está descrito na Nota Explicativa n° 6.   
d. Imobilizado e intangível 

 
O imobilizado e intangível são mensurados pelo seu custo histórico, menos 
depreciação e amortização acumulada conforme taxas mencionadas na Nota 
Explicativa n° 8. 
 
e. Provisões 

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

 
f. Apuração do superávit (déficit) 

 
Os recursos provenientes de doações e contribuições são reconhecidos como 
receita durante o exercício por ocasião do seu efetivo ingresso. 
 
As demais despesas e receitas são reconhecidas pelo regime de competência 
de exercícios. 

 
g. Benefícios a empregados 

 
A Tabôa não mantém planos de pensão, previdência privada ou qualquer outro 
plano de aposentadoria para os empregados e dirigentes. E também não 
mantém plano de benefícios a dirigentes e empregados na forma de planos de 
bônus ou de participações. 

4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores incluindo expectativas 
de eventos futuros. 
 
Durante o exercício de 2019 não foram identificados eventos ou premissas que 
pudessem apresentar riscos significativos de causarem um ajuste relevante nos 
valores contábeis dos ativos da Associação. 
 

  



TABÔA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO 
 
Notas explicativas às demonstrações contábeis encerradas em  
31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Valores expressos em Reais – R$) 

13 
 

5. Caixa e equivalentes de caixa 

 31/12/2019 31/12/2018 
Fundo fixo 646 303 
Conta movimento 1.214 13 
Aplicações financeiras  1.768.596 1.404.835 
 1.770.456 1.405.151 

 
As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários 
(CDB's) com rendimentos prefixados e pós-fixados e fundos de investimento em 
renda fixa ambos de liquidez imediata. 

6. Créditos a receber 

Compostos por empréstimos cedidos para projetos na região da Bahia para 
financiar o estímulo à cooperação para que pessoas, negócios e organizações 
realizem seu potencial rumo à sustentabilidade.  
 
Em 31 de dezembro de 2019 os saldos dessas contas eram compostos da 
seguinte forma: 

 
Por vencimento 31/12/2019 31/12/2018 

À vencer 97.761 83.545 
Vencidas   
0-30 42.290 44.536 
31-60 13.362 11.568 
61-90 6.373 5.509 
91-180 4.317 3.775 
181> 41.464 27.726 
 205.567 176.659 
   
PCLD (52.867) (38.412) 
 152.700 138.247 
   
Circulante 62.824 94.097 
Não circulante 89.876 44.150 

 
Com esta iniciativa é cedido o empréstimo com juros de aproximadamente 1% 
a.m.. 
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A abertura da PCLD é conforme a seguir: 
 

Idade dos créditos Taxa de risco 31/12/2019 31/12/2018 
0-30 10% 4.229 4.454 
31-60 20% 2.672 2.314 
61-90 30% 1.912 1.653 
91-180 60% 2.590 2.265 
180> 100% 41.464 27.726 
  52.867 38.412 

7. Instrumentos financeiros 

a) Ativos financeiros mensurados pelo Custo Amortizado (CA) 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
Caixa e equivalentes de caixa (Nota Explicativa nº 5) 1.770.456 1.405.151 
Créditos a receber (Nota Explicativa n° 6) 152.700 138.247 
 1.923.156 1.543.398 

 
b) Passivos financeiros mensurados pelo Custo Amortizado (CA) 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
Fornecedores - 3.330 
Obrigações sociais e tributárias (Nota Explicativa nº 9) 43.245 34.665 
Obrigações com convênios e parcerias (Nota 
Explicativa nº 10) 1.567.920 1.033.515 
 1.611.165 1.071.510 

8. Imobilizado e intangível 

Em 31 de dezembro de 2019 os saldos dessas contas são compostos da 
seguinte forma: 
 

 
% 

Depreciação Custo 
Depreciação 
acumulada 

31/12/2019 
Valor líquido 

31/12/2018 
Valor líquido 

Móveis e utensílios 10% a.a 16.637 (8.667) 7.970 9.634 
Máquinas e equipamentos 10% a.a 6.055 (1.932) 4.123 4.525 
Equipamento de informática 10% a.a 70.353 (20.547) 49.806 36.118 
Instalações 10% a.a 790 (237) 553 790 
Software 20% a.a 32.134 (1.305) 30.829 201 
Veículos 20% a.a 42.160 (2.635) 39.525 - 
  168.129 (35.323) 132.806 51.268 

 
A movimentação do imobilizado e intangível pode ser assim demonstrada: 
 
 31/12/2019 31/12/2018 
No início do exercício  51.268 46.896 
Aquisições/doações 93.410 12.672 
Depreciação e amortização do exercício (11.873) (8.300) 
No fim do exercício 132.805 51.268 
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9. Obrigações sociais e tributárias 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
Provisão trabalhista s/férias 34.456 26.727 
INSS a recolher 6.493 1.738 
Provisão trabalhista s/encargos sociais 301 1.565 
FGTS 1.416 - 
COFINS a recolher - 1.459 
Outros 579 3.176 
 43.245 34.665 

10. Obrigações com convênios e parcerias 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
Ministério Público do Estado da Bahia 1.059.780 938.715 
Circuito Agroecológico 67.961 94.800 
Teresa Bracher 92.830 - 
João Moreira Salles e Branca V. Moreira Salles 198.422 - 
Pórticos 48.576 - 
Instituto Arapyau 80.600 - 
Outros 19.751 - 
 1.567.920 1.033.515 

11. Passivos contingentes 

Não há quaisquer processos de natureza trabalhista, civil ou tributária em aberto 
envolvendo a Tabôa em 31 de dezembro de 2019.  
 
Os riscos de eventuais passivos contingentes existentes são provisionados se e 
quando materializados. 

12. Patrimônio social 

(a) Patrimônio social 
 
Em caso de dissolução da Associação, ajustados todos os compromissos 
creditícios seu patrimônio social remanescente será destinado em benefício de 
uma ou mais entidades congêneres, preferencialmente com a mesma finalidade 
institucional.  
 
As beneficiárias deverão ser escolhidas na Assembleia Geral de dissolução. 
A Associação no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 registrou um 
superávit acumulado no montante de R$ 626.830 (superávit de R$ 523.382 em 
dezembro de 2018). 
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13. Doações recebidas 

A Tabôa manteve as seguintes fontes de recursos para manutenção de suas 
atividades: 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
Instituto Arapyau 348.260                   523.931  
Instituto Ibirapitanga 411.191 - 
Instituto Humanize 258.109 - 
Pórticos 259.650 - 
João Moreira Salles e Branca V. Moreira Salles 234.071          403.788  
Ministério Publico do Estado da Bahia 188.776 329.013 
Teresa Bracher 156.720 - 
Doações PF 26.605            19.041  
João e Branca Oficina Gastronômica  30.000            30.000  
Circuito Agroecológico -          112.378  
Outras doações 77.265 12.183 
 1.990.647 1.430.334 

14. Despesas com pessoal 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
Salários e ordenados 148.155 94.323 
INSS e FGTS 123.122 89.007 
Benefícios a funcionários 50.028 75.820 
IRRF Funcionários 6.626 5.906 
 327.931 265.056 

15. Despesas administrativas e gerais 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
Despesas com capacitações à comunidade 334.967 184.315 
Serviços de consultoria e assessoria (a) 325.186 277.852 
Viagens e representações 11.900 36.047 
Limpeza e conservação 5.726 26.847 
Material de consumo 27.452 10.985 
Aluguel de imóveis 12.800 12.000 
Serviços contábeis 15.800 6.274 
Sistemas de informações gerenciais 51.633 72.063 
Telefonia 12.479 12.770 
Demais despesas sociais 36.343 19.360 
Combustíveis e lubrificantes 4.353 2.919 
Internet 10.908 6.339 
Despesas bancárias 16.469 2.773 
Material de escritório 10.108 3.327 
Treinamento e desenvolvimento 11.465 6.798 
Taxas de serviços e fretes 2.134 1.603 
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 31/12/2019 31/12/2018 
Impostos, taxas e contribuições 32.995 4.504 
Comunicação e publicidade 6.523 37.765 
Outras despesas administrativas 11.583 4.164 
Manutenção de equipamentos 2.465 2.295 
Serviços advocatícios  31.500 22.500 
Energia elétrica 1.293 910 
Água e esgoto 1.781 939 
Locação de veículos 16.455 5.347 
Seguros 3.799 1.347 
 998.117 762.043 

(a) A despesa de natureza Serviços de Consultoria e Assessoria é composta 
em sua maioria por notas fiscais emitidas pela Diretoria executiva da 
Taboa que representa aproximadamente 70% do saldo apresentado.  

 O estatuto da Entidade permite a contratação de diretores nesta 
modalidade. 

16. Despesas com projetos 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
Projetos de Meio Ambiente (a) 328.731  10.000  
Projetos Arapyau (a) 82.504  126.588  
Projetos de Cidadania (b) -  41.400  
Projetos Villa Nova Itacaré 74.875  33.340  
Projetos Mutirões (l) -  18.257  
Festival de Gastronomia (h) 111.609  18.103  
Projetos Mulher (g)  -  15.150  
Projetos Água (i) -  3.300  
PESC (f) -  2.062  
Projeto Fundo Sócio Ambiental (j) -  1.500  
Projetos de Esporte (d) -  700  
Projetos de Educação (c) -  288  
Projetos de Saúde (e) 21.352 - 
PCLD (Nota Explicativa nº 6) 14.455 38.412 
 633.526 309.100 

 
(a) Projetos do Meio Ambiente 
 
Projetos cujo foco era o de ajudar na conservação ou valorização socioambiental 
da região (plantas, animais, rios, nascentes, conhecimentos tradicionais, entre 
outros). 
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(b) Projetos de Cidadania 
 
Projetos que contribuam para garantia de direitos (questões de gênero, violência 
doméstica, segurança, racismo, homofobia, estatuto da criança e do 
adolescente, idosos, acessibilidade, entre outros), a melhoria de serviços 
públicos e o conhecimento da gestão municipal. 
 
(c) Projetos de Educação 
 
Projetos incluídos nesta base tiveram como meta proporcionar atividades 
coletivas e cooperativa permitindo a comunidade vivenciar e promover trocas de 
experiências, saberes, aprendizados e práticas que auxiliem a mudança de 
comportamento frente as questões sociais e ambientais. 
 
(d) Projetos de Esporte 
 
Projetos vinculados ao fortalecimento e ampliação de práticas esportivas aos 
jovens da comunidade, construindo uma relação de respeito com a natureza, 
desenvolvendo valores para atuarem no coletivo de maneira solidária. 
 
(e) Projetos de Saúde 
 
Os projetos do tema saúde tiveram como finalidade a promoção e atenção à 
saúde através de ações que visam a melhoria da saúde física (corpo) e/ou 
psicológica (mente) de pessoas ou comunidade. 
 
(f) Projeto Parque Estadual Serra do Conduru (PESC) 
 
O projeto de apoio à gestão do PESC teve sua execução iniciada em setembro 
de 2016 após a formalização do instrumento de financiamento firmado entre o 
Arapyaú e a Tabôa Fortalecimento Comunitário.  
Tem como objetivo geral fornecer apoio financeiro a gestão do PESC visando 
atender as demandas de manutenção da Sede do Parque a partir do 
engajamento dos vigilantes, bem como promover projeto de comunicação 
comunitária e suporte a fiscalização ambiental, seja no seu interior ou mesmo no 
entorno. 
 
(g) Projetos Mulher 
 
Os projetos que beneficiam mulheres são realizados por uma equipe composta 
preferencialmente por um mínimo de 70% de mulheres.  
 
Atuam com enfrentamento de discriminações múltiplas em: 
 
 Posições de exclusão política, econômica, social e cultural;  
 Contribuem para a organização social das mulheres;  
 Promovam o direito da mulher e o ativismo social (exemplos: envolvimento 

em lutas por direito da mulher, participação em causas comunitárias);  



TABÔA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO 
 
Notas explicativas às demonstrações contábeis encerradas em  
31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Valores expressos em Reais – R$) 

19 
 

 Combatem a violência contra mulher;  
 Estimulam o protagonismo do gênero;  
 Articulação e empoeiramento da mulher. 
 
(h) Festival de Gastronomia 
 
Apoio ao Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande. Resultado da 
construção coletiva e do envolvimento de muitas.  
 
A Tabôa após exercer o papel de incubação do projeto atua como apoiadora e 
patrocinadora. 
 
O evento contou novamente com aulas-show, vivências, degustação de pratos 
típicos, praça de alimentação, feira de artesanato, shows musicais, atividades 
artísticas, produtos da agricultura familiar e rodas de conversas com 
personagens do lugar.  
 
Para os visitantes esteve à disposição, além de hospedagens nos hotéis e 
pousadas os serviços de leito e café da manhã que integram a iniciativa Gente 
do Conduru - Rede de Turismo de Base Comunitária.  
 
(i) Projetos Água 
 
Os projetos com tema água tem por finalidade colaborar na melhoria dos 
recursos hídricos, compartilhar saberes sobre tecnologias sociais que impactem 
na vida dos usuários, dos recursos hídricos e auxiliar a ampliação da consciência 
ambiental dos mesmos. Ainda disso, realizam ações de educação ambiental 
envolvendo a comunidade.  
 
(j) Projeto Fundo Social Ambiental 
 
Projeto de doação anuidade 2018, destinado a contribuição para o 
funcionamento da Rede de Filantropia para a Justiça Social. 
 
(l) Projetos Mutirões 
 
A realização de mutirões tem por objetivo estimular a capacidade criativa, 
solidária e inteligência coletiva da comunidade para a solução de problemas 
locais.  
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Também objetiva fortalecer e valorizar a cultura e saberes locais. Envolveu cerca 
de 200 pessoas durante 3 dias de atividades e resultou em 4 ações de melhorias 
de espaços, de uso comum em Serra Grande: 
 
 Limpeza da beira da represa; 
 Melhoria e limpeza de trilha do cemitério para a praia do Pompilho (tradição 

de pescadores e surfistas locais); 
 Criação de deck para lavadeiras e oficina de sabão biodegradável; 
 Melhoria da trilha utilizada para praia do pé de serra. 

17. Aspectos fiscais 

(a) A Associação é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, assim 
definido em seu estatuto social e atende aos requisitos da legislação sendo 
isenta do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) considerando o cumprimento cumulativamente 
das condições estabelecidas nos artigos 12 e 15 da Lei nº 9.532 de 10 de 
dezembro de 1997; 

(b) Em relação à contribuição social para Programa de Integração Social (PIS), 
a Entidade está sujeita ao recolhimento da contribuição calculada sobre a 
folha de salários à alíquota de 1% conforme disposto no artigo 13 da Medida 
Provisória nº 2.158-35 de 24 de agosto de 2001. 

18. Valor justo dos trabalhos voluntários 

Os trabalhos voluntários identificados pela Administração como tendo sido 
prestados nos exercícios de 2019 e de 2018, bem como os seus valores 
justos podem ser assim descritos: 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
Conselho Fiscal 2.700 1.350 
Conselho Administração 6.300 3.150 
Presidente 6.000 6.000 
 15.000 10.500 

 
Esses valores foram reconhecidos na demonstração do resultado na rubrica de 
Receitas com serviços voluntários, com contrapartida em despesas 
administrativas. 
 
O valor justo dos trabalhos voluntários descritos acima foi determinado a partir 
do valor que a Associação estaria disposta a pagar a um terceiro para que ele 
prestasse o mesmo serviço prestado pelo voluntário.  
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Nesse sentido a Administração fez sua melhor estimativa de valor justo com base 
em informações do próprio prestador de serviço, uma vez que, em geral ele 
também presta o mesmo serviço para outras entidades, mas com remuneração, 
e/ou com base em informações de mercado especialmente no caso de prestação 
de serviços para a qual há um mercado ativo e maduro onde as informações 
sobre o custo de serviços é amplamente divulgado ou de fácil obtenção sempre 
considerando o porte e complexidade das operações da Associação. 

19. Receitas financeiras 
 31/12/2019 31/12/2018 

Juros sobre aplicações financeiras 127.556 105.265 
Outras receitas financeiras 6.608 - 
 134.164 105.265 

20. Seguros 

Em 2019 a Tabôa contratou junto à Caixa Econômica Federal de Seguro 
Empresarial com cobertura de R$ 180.000 com vigência até 22/02/2021 e com 
a seguinte composição: 
 
 R$ 150.000 - incêndio/raio/explosão; 
 RS 15.000 - danos elétricos; 
 R$ 15.000 – roubo de máquinas, móveis e utensílios. 

21. Eventos subsequentes 

21.1. COVID-19 

A Taboa avaliou a natureza e a extensão da exposição operacional e 
financeira aos reflexos do surto provocado pelo Covid-19 e considerou os 
possíveis impactos nas demonstrações financeiras, em particular a 
avaliação da continuidade operacional pela administração e a necessidade 
de divulgações adicionais para refletir incertezas e julgamentos 
desencadeados pelos impactos relacionados com essa pandemia. 
 
Dada as negociações com os provedores de recursos da Taboa e o fluxo 
positivo de captações dos últimos meses a Administração concluiu que as 
demonstrações financeiras não sofrerão impactos negativos para o ano de 
2020, pois está sendo instituição beneficiária de doações para atuar no 
auxílio e amparo a população e empreendedores regionais que foram 
atingidos pela crise econômica causada pelo Covid-19. 

 


