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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
1. CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE
A Organização Fraternidade sem Fronteiras (FSF), constituída em 17 de novembro de 2009
e inscrita no CNPJ sob o nº 11.335.070/0001-17, com sede e foro no município de Campo
Grande/MS, na Rua Praia da Pituba, 53, Jardim Autonomista, CEP: 79.022-491, é uma
Organização não Governamental (ONG), sem fins lucrativos, que tem por finalidades a
promoção e assistência social, compreendendo a proteção a família, maternidade, a
infância, a adolescencia e a velhice; amparo a crianças e adolescentes carentes; incentivar
o voluntariado; estimular parceria e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais;
promover o desenvolvimento econômico e social, colaborando no combate a pobreza e
estreitar os laços de solidariedade e fraternidade entre todas as pessoas e nações.
Atualmente a instituição desenvolve projetos na Africa e no Brasil, utilizando-se de recursos
provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas. A maior parte dos recursos são
aplicados em projetos na Africa.
1.1.

PROJETOS NA ÁFRICA

Projeto Moçambique:
A fome e a sede assolam milhares de pessoas em Moçambique/África. Sem outra
alternativa, chegam a ficar dias sem comer. A maioria delas são crianças que perderam os
pais. Sozinhas, elas travam uma luta diária pela sobrevivência: trabalham em troca de
comida e consomem água suja.
Nas aldeias moçambicanas, um milhão de pessoas sofrem com a fome e consomem água
suja. A maioria são crianças órfãs de pais mortos pelo HIV e malária. Trabalham em troca
de um prato de comida e não vão à escola.
As pessoas chegam a ficar até 3 dias sem nenhuma refeição e andam quilômetros para
conseguir 20 litros de água não potável. Há regiões em que não chove regularmente há 14
anos. Em meio a tanta necessidade, estamos nos unindo para acolher e mudar essa
realidade através de ações que visam diminuir e/ou eliminar tais vulnerabilidades.
- Acolhimento: Acolhemos crianças das aldeias moçambicanas que viviam na extrema
miséria, a maioria delas órfãs de pais mortos pelo HIV. Em ambiente de incentivo à vivência
fraterna, recebem alimentação, cuidados com a saúde, orientação à higiene, participam de
atividades pedagógicas, recreativas e culturais.
- Educação e Fraternidade: As crianças frequentam o centro de acolhimento em horário
alternativo ao da escola. Muitas foram matriculadas, pela FSF, depois que entraram no
projeto. Antes, precisavam trabalhar para conseguir se alimentar.
- Cultura: A dança e a música são fortes expressões da cultura africana. Nos centros de
acolhimento, incentivamos a arte como fonte de alegria à vida. Crianças e jovens formam
grupos, ensaiam coreografias, cantam e se apresentam, contagiando a todos em momentos
de boas-vindas e confraternização.
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- Estudo para Jovens: As primeiras crianças que chegaram ao projeto, hoje são jovens e
continuam sendo acolhidos pela FSF. Os padrinhos dão a eles a oportunidade de seguir
com os estudos - nas aldeias, as aulas vão só até a 6° classe. Os jovens recebem auxílio
para transporte até a cidade, matrícula e material escolar. Especiosa Marge é uma das
primeiras crianças acolhidas e hoje está na Universidade.
- Capacitação para o Trabalho: Nos centros de acolhimento, os jovens também participam
de cursos de capacitação para o trabalho através do Sonhar sem Fronteiras, que
profissionaliza e capacita acolhidos do projeto. Eles aprendem a cultivar a terra, a fazer
artesanato com material local, corte e costura, batik (pintura em tecido) e outros. Assim, vão
conquistando autoestima, confiantes em um bom futuro.
- Padaria FSF: Um bem para todos: Com a ajuda de apoiadores, implantamos uma padaria
no centro de acolhimento da aldeia Muzumuia. A iniciativa gerou trabalho para adultos,
oportunidade de aprender um ofício para os jovens e a comunidade teve acesso ao pão, por
menor valor e mais perto.
- Trabalhadores contratados: A FSF contrata trabalhadores locais para atender as tarefas do
centro de acolhimento - cozinheiros, educadores sociais, auxiliares administrativos e outras
funções. Algumas pessoas da comunidade são contratadas temporariamente para trabalhar
em obras dos centros de acolhimento.
- Idosos: Muitos idosos das aldeias moçambicanas moram sozinhos e têm dificuldades para
se locomover. Amparamos, construindo casinhas novas para eles e jovens, acolhidos pela
FSF, levam alimentação aos vovôs e vovós que não conseguem andar.
- Água para África: Perfuramos poços artesianos profundos, vencendo camadas de rochas,
para ofertar água limpa e em abundância à comunidade das aldeias. Mães com os filhinhos
nas costas andavam quilômetros até a beira do rio seco, para cavar pocinhos e retirar dali
alguns litros de água não potável e atender todas as necessidades da família.
- Cultivo nas Aldeias: A chegada da água permitiu o início do plantio agroecológico, visando
a autossustentação alimentar do projeto. No centro de acolhimento de Muzumuia, o cultivo
sustentável, em fase piloto, já dá os primeiros frutos e a colheita vai para os pratos das
crianças. Jovens, filhos de agricultores, aprendem a produzir aproveitando s recursos da
natureza, e as crianças participam de atividades de educação ambiental.
- Padrinhos da causa visitam o Projeto: A Fraternidade sem Fronteiras organiza caravanas
de padrinhos da causa, que custeiam as próprias despesas e vão à Moçambique, na África,
conhecer o trabalho humanitário. São médicos, dentistas, educadores, artistas, profissionais
liberais - voluntários que se unem para conhecer a realidade e ajudar nas tarefas de
acolhimento às famílias.
- Unidade Modelo: Mantemos 24 centros de acolhimento nas aldeias de Moçambique
localizados dentro de uma área que abrange 700 quilômetros, indo de Barragem, próximo a
Maputo, a Chicualacuala, na fronteira com Zimbábue. Na aldeia Muzumuia, implantamos a
estrutura modelo para os centros de acolhimento. Tem cozinha, salas de aula, banheiros,
padaria, salas para cursos profissionalizantes. O objetivo é levar a mesma estrutura para
todos os centros de acolhimento. Em algumas unidades, ainda precisamos de cozinhas,
banheiros, salas, para oferecer condições adequadas aos trabalhadores e melhor acolher as
crianças.
- Projetos Pilotos: Na unidade modelo, em Muzumuia, são desenvolvidos projetos pilotos
com a possibilidade de se estenderem para os demais centros de acolhimento. Entre as
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ações de caráter piloto, de iniciativa de voluntários, estão curso de flauta, aulas de capoeira
e ensino à distância.
Projeto Madagascar:
Chegamos à ilha de Madagascar, em fevereiro de 2017, e encontramos famílias vivendo na
extrema miséria, sofrendo com a fome e a sede, sem também um mínimo de higiene. Sem
acesso à água, as crianças tomam banho só quando chove e metade delas tem desnutrição
aguda. As famílias vivem em casa muito precárias e a falta de higiene e desnutrição grave
acarretam doenças como a teníase, neurocisticercose, bicho do pé, entre outras.
Acolhemos aproximadamente 3 mil pessoas, oferecendo alimentação, água limpa e
cuidados com a higiene. Inserimos 357 crianças na escola e - juntos - voluntários, padrinhos
e apoiadores, construímos a Cidade da Fraternidade. Em meio a tanta necessidade,
estamos nos unindo para acolher e mudar essa realidade através de ações que visam
diminuir e/ou eliminar tais vulnerabilidades.
- O primeiro centro de acolhimento: Abrimos dois centros de acolhimento na cidade de
Ambovombe. No primeiro, onde também funciona a sede da FSF, em Madagascar,
acolhemos as criancinhas que viviam nas ruas, pedindo migalhas. Elas recebem refeição,
cuidados com a higiene, participam de atividades de recreação e culturais. Nenhuma das
crianças acolhidas frequentava a escola. Confeccionamos pastas, compramos material
escolar, uniformes e matriculamos as 357 crianças.
- Campo da Paz: Junto com voluntários e a comunidade construímos, em área doada de 45
mil metros quadrados, o segundo centro de acolhimento da FSF, o Campo da Paz. Estamos
atendendo 2500 pessoas por dia, crianças e mães, principalmente. As famílias recebem
alimentação, bebem água limpa, escovam os dentes, tomam banho e lavam suas roupas.
- Centro Nutricional: Construímos na unidade Campo da Paz, um centro de atendimento à
saúde, implantamos farmácia e médicos voluntários intensificam o atendimento à
comunidade durante as caravanas que acontecem de 3 em 3 meses. Montamos no local,
um centro nutricional e com a dedicação de profissionais da saúde, estamos reanimando a
vitalidade de crianças, com severa desnutrição.
- Atendimento Odontológico: Muitas crianças de Ambovombe não sabiam o que era uma
escova de dentes. Arrecadamos escovas de dentes e pastas, instruímos crianças e mães
sobre noções básicas de escovação e formamos multiplicadores locais para orientar a
comunidade. Montamos dois consultórios odontológicos e o trabalho amoroso de dentistas
voluntários está abrindo sorrisos em Madagascar.
- Cidade da Fraternidade: Cem famílias que antes viviam em casinhas absolutamente
precárias passaram a morar na Cidade da Fraternidade. Em área doada de 45 mil metros
quadrados, o projeto inclui cem moradias, perfuração de poço artesiano, oficinas de trabalho
e cultivo sustentável. A comunidade é incentivada a perceber sua própria capacidade para a
conquista da autoestima e a vivenciar valores que cultivam a paz.
- Escola Danilo Farias: Ajudamos a manter a Escola Danilo Farias, nascida de um sonho de
solidariedade do bailarino Danilo Farias. Em visita à ilha, ele viu a necessidade das crianças
e decidiu mudar de País e de vida para ajudar. Uniu esforços e abriu a escola, possibilitando
o estudo regular a crianças do norte da ilha. A Fraternidade tornou-se parceira dessa
iniciativa e, juntos, estamos construindo novas salas, ampliando as oportunidades de estudo
para crianças e jovens.
Projeto Malawi:

Entidade: Organização Fraternidade sem Fronteiras
CNPJ: 11.335.070/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 0004
Número do Livro: 008

O campo de refugiados de Dzaleka, no Malawi/África, existe há 26 anos e tem cerca de 51
mil refugiados e malauianos em situação de vulnerabilidade, pessoas que vivem em casas
minúsculas e precárias, sofrem com a falta de saneamento básico, de água potável e a
escassez de alimentos. Sem oportunidades, muitas crianças e jovens não têm acesso à
comida e educação.
Aos poucos, através de um trabalho em comunidade, estamos apresentando a eles a
proposta de convivência e sentindo a resposta do coração de cada um. O trabalho de
formação da comunidade está sendo coordenado por um coração naturalmente atraído por
Malawi. A voluntária Clarissa, tomada pelo sentimento de renúncia e devoção ao próximo,
promoveu as primeiras realizações para as pessoas do lugar e por inspiração chegou até a
Fraternidade sem Fronteiras.
Compramos o terreno e o desafio que nos convida a ação neste momento é o de construir a
estrutura. O projeto arquitetônico idealizado aspira fazer da Nação Ubuntu modelo de cultura
transformador das realidades de refugiados hoje no mundo. As construções foram
realizadas em sua grande maioria e o centro de acolhimento já esta a todo vapor.
As crianças tem acesso a escola, livros e professores. Há o plantio de hortaliças, jardim e
incentivo ao cuidado com a natureza.
Viabilizando o empreendedorismo eles aprendem a fabricar biocarvão - a energia que vem
da natureza, proporciona renda e não agride a saúde. A solução chegou em julho de 2018 a
Madagascar, na Cidade da Fraternidade - onde são produzidos diariamente 1500 briquetes e agora (Dezembro de 2018) ao Malawi, ofertada com amor pelos voluntários e recebida
com interesse e dedicação pelos trabalhadores.
Projeto Congo:
A República Democrática do Congo vive uma das piores crises alimentares do planeta, são
mais de 21 milhões de pessoas que sofrem com desnutrição sendo que 43% delas são
crianças menores de 5 anos que passam fome e muitas estão nas ruas órfãs e
abandonadas.
São crianças órfãs vivendo em um mundo de violência e vulnerabilidade pelas ruas de
Bukavu, Goma e outras localidades da República Democrática do Congo. Todos os dias,
elas lutam para sobreviverem ao medo, com fome e esperando ser vistas com amor.
Milhares estão desamparadas pelos conflitos instalados no país e o seu apadrinhamento
pode transformar esta realidade e devolver um novo futuro a elas!
Nosso trabalho se iniciou no final de 2021 e tem como o objetivo de acolher crianças órfãs
em situação de extrema vulnerabilidade pelas ruas da República Democrática do Congo,
principalmente nas cidades de Bukavu e Goma. Iniciamos a ação administrando um centro
de acolhimento para oferecer alimentação, moradia, educação, assistência médica e
segurança para crianças órfãs, mães e gestantes das consequências de conflitos armados
no país.
Projeto Senegal (Apoio a ONG Chemin du Furtur):
Estima-se que pelo menos 30 mil meninos não tenham um lar em toda a região de Dakar, a
capital do Senegal. Segundo a ONU, este é o maior fenômeno de crianças de rua do
mundo.
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Para ajudar a mudar a vida desses jovens, um grupo de voluntários implantou o orfanato
Chemin du Futur (Caminho para o Futuro), um lar que oferece afeto e educação.
A Fraternidade sem Fronteiras apoia o projeto desde 2016, e hoje o orfanato é mantido
pelos padrinhos que contribuem mensalmente com a causa. A rotina é de disciplina e, além
da escola e cuidados com a saúde, inclui música, esporte e capacitação para o trabalho.
Cultivamos uma horta no local e, em 2017, implantamos uma granja, com o objetivo de
tornar o projeto autossustentável e também transformar a avicultura em formação
profissionalizante para os jovens. Estamos trabalhando, unidos, para que as atividades
rentáveis como essa prosperem e ajudem a acolher mais meninos de rua.
1.2.

PROJETOS NO BRASIL

Projeto Brasil um Coração que Acolhe:
Quando uma crise imigratória bate à porta, temos duas opções: ou fechamos as fronteiras
ou abrimos o nosso coração. A Fraternidade sem Fronteiras convidou a todos para acolher
os imigrantes venezuelanos e, juntos, lançarmos ao mundo uma mensagem de paz.
Chegamos à fronteira em outubro de 2017 e, com a ajuda de voluntários, apoiadores e
padrinhos, construímos um centro de acolhimento, onde as famílias recebem alimentação,
orientação para serviços de saúde e educação, têm aula de português e dividem
responsabilidades nos cuidados com o ambiente. Enquanto estão acolhidas pela FSF, em
Boa Vista, elas esperam a oportunidade de recomeçar em outra cidade brasileira.
De abril a outubro de 2019, mais de 300 venezuelanos foram interiorizados no Brasil através
do projeto Brasil, um coração que acolhe, da Fraternidade sem Fronteiras (FSF). Muitas
histórias lindas de recomeços e conexões foram vividas e compartilhadas. Voluntários de
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia e de tantos outros estados
receberam de braços abertos nossos irmãos.
Precisamos ir além e o coração é a nossa força.
Mais de 100 famílias aguardam, no Centro de Acolhimento da FSF, em Roraima, por uma
oportunidade de começar nova vida no Brasil.
Aperfeiçoamos o processo e agora o tempo de adaptação está menor: seis meses. Um
voluntário ficará responsável por acompanhar acolhidos e acolhedores, tanto a distância
quanto presencialmente.
Projeto Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel:
A Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel é formada por meninos e meninas da periferia
de Campo Grande. Eles têm aulas em locais parceiros do projeto, duas vezes por semana.
À medida que evoluem, passam a integrar a Orquestra. O contato com a música desperta
para novos valores, transforma. As aulas acontecem hoje em três polos, nos bairros Jardim
Tayaná, Noroeste e Centro.
Os instrumentos que já integram o projeto são violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo,
flautas transversal e barroca e clarinete. Atualmente são 4 professores, 1 monitor e 52
alunos.
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Nossa meta, nesta fase do projeto, é ampliar a oportunidade para 300 jovens. Idealizamos
implantar o polo de metais com aquisição dos instrumentos: trompete, trombone, trompa,
euphonium e tuba. Será necessário contratar mais professores e expandir para 10 polos de
aula.
A Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel apresenta-se em eventos empresariais, de
entidades de classe, órgãos públicos, em instituições de educação e beneficentes. As
apresentações geram experiências gratificantes aos jovens e emocionam o público.
Projeto Fraternidade na Rua:
O projeto Fraternidade na Rua atua de forma expansiva na criação, manutenção e
ampliação de diversas frentes de trabalho na transformação de pessoas em situação de rua
no Brasil.
- Campo Grande/MS: A unidade I da Clínica da Alma atende 350 pessoas. Auxiliando no
tratamento gratuito e recuperação de dependentes químicos, que estavam em situação de
rua.
- Uberlândia/MG (Apoio a ONG Fraternidade na Rua Uberlândia CNPJ 39.805.344/0001-03
criada por voluntários sobre os preceitos da FSF): A construção da Unidade II da Clínica da
Alma visa oferecer acolhimento e tratamento gratuito para recuperação de dependentes
químicos. Além de capacitação e reinserção no mercado de trabalho.
- São Paulo/SP (Filial da FSF inscrita no CNPJ de nº 11.335.070/0003-89): O polo de São
Paulo/SP oferece aluguéis sociais para famílias que ficaram desempregadas e desabrigadas
durante a pandemia da Covid-19. E, também, auxílio na capacitação profissional, para a
busca por uma fonte de renda.
- Rio de Janeiro/RJ (Apoio a ONG Associação Fraternidade na Rua CNPJ 40.127.725/000160 criada por voluntários sobre os preceitos da FSF): A implantação do Centro de
Acolhimento Referência para pessoas em situação de rua oferece triagem e
acompanhamento individual. Alguns dos serviços oferecidos são: Alimentação, corte de
cabelo, capacitação, reinserção no mercado de trabalho, atendimento médico, psicológico e
odontológico e muito mais!
Projeto Microcefalia (Apoio a ONG IPESQ):
Um trabalho que une ciência e amor, em Campina Grande, na Paraíba. As crianças
recebem o tratamento que precisam no Centro de Atendimento Integral das crianças com
microcefalia, do Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (IPESQ).
Uma equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeutas, psicólogos, médicos, atendem as
crianças, oferecendo às famílias a chance do tratamento adequado.
A fraternidade abraçou a causa, que nasceu do coração e da dedicação da médica e
pesquisadora Adriana Melo. Ela é responsável pela descoberta da relação entre o zika vírus
e a microcefalia.
Projeto Retratos de Esperança (Apoio a ONG Retratos de Esperança):
No Brasil, especialmente no sertão da Bahia, há diversas famílias que além de sofrerem
com a seca, vivem isoladas e lidam a escassez de alimento. Muitas dessas famílias moram
em casas de pau a pique\taipa à luz de candeeiro.
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Estruturas sem cozinha ou banheiros apropriados e que desabam pedaços com a chuva. O
projeto Retratos de Esperança atua no sertão e demais regiões em extrema pobreza na
Bahia, oferecendo doações pontuais, e proporcionando atendimento em diversas áreas,
aulas de reforço escolar, arte e música.
Em Canudos, vem construindo a Vila Esperança, substituindo casas de taipa por novos
lares, investindo em ações educacionais e culturais. O sonho é oferecer qualidade de vida à
comunidade carente, através da distribuição de água, saneamento básico, educação e
geração de renda.
Mensalmente através das Caravanas para o Sertão, voluntários de todo o país ingressam
nessa missão fraterna de transformar histórias de sofrimento em um recomeço de
esperança.
Projeto Jardim das Borboletas (Apoio a ONG Jardim das Borboletas):
Crianças diagnosticadas com uma doença rara chamada Epidermólise Bolhosa recebem
tratamento e cuidados especiais na ONG Jardim das Borboletas em Caculé, na Bahia. A
doença que atinge a pele, é grave, não contagiosa e incurável, deixando feridas sensíveis
até mesmo a água. A Fraternidade sem Fronteiras (FSF) abraçou essa iniciativa para ajudar
na manutenção desse trabalho cheio de amor e esperança.
Hoje, o apadrinhamento proporcionará a essas crianças a chance de uma melhor condição
de vida, através da compra de remédios e curativos de alto custo.
Uma caixa do curativo de silicone indicado para o tratamento, no tamanho 20x50cm que
vem com quatro folhas custa no Brasil R$ 2250 e nos Estados Unidos $119. Uma criança
usa em média uma caixa por dia, totalizando assim 30 caixas por mês, cerca de R$67.500.
Em 2018, a ONG Jardim das Borboletas gastou mais de R$ 948 mil com 23 borboletas
acolhidas entre os meses de março e dezembro.
Fora os medicamentos, as crianças precisam de roupas e uma melhor qualidade de vida no
quesito moradia.
Juntos, queremos proporcionar para todas essas borboletas a melhor vida possível, repleta
de cuidado, sorrisos, amor e fé que dias melhores estão por vir.
2. BASE

DE

APRESENTAÇÃO

E

PREPARAÇÃO

DAS

DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios e normas
contábeis emanados do Conselho Federal de Contabilidade, levando-se em conta as
questões específicas aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, aplicando-se de
forma subsidiárias os aspectos previstos na legislação societária brasileira, naquilo que for
pertinente. Na elaboração dessas demonstrações contábeis foram realizadas estimativas
por parte da administração, dentre essas, a estimativa de vida útil dos bens integrantes do
ativo imobilizado bem como a razoabilidade da provisão para devedores duvidosos, o que
pode ocasionar variações entre o real e o estimado.
a) Documentação Contábil
Encontram-se disponíveis todos os documentos que envolveram a escrituração contábil da
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entidade, para esclarecimentos que possam surgir e que se façam necessários. Esses
documentos estão disponíveis fisicamente na sede da Fraternidade sem Fronteiras e em
formato digital.
b) Demonstração dos Resultados Abrangentes
As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo divulgadas, uma vez que a
entidade não apurou transação que envolva registro em outros resultados abrangentes que
impactam o resultado do exercício findo em 31/12/2021.
3. POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos
os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. A prática contábil adotada é o
princípio da competência. Foram atendidas as normas do Conselho Federal da
Contabilidade. Os valores nas demonstrações financeiras são apresentados em moeda
corrente do País (R$).
a) Balanço Patrimonial
Ativo Circulante
Estão apresentados por ordem de liquidez, sendo as contas do Ativo Circulante com liquidez
de curto e curtíssimo prazo e o grupo do Ativo não Circulante com liquidez de longo prazo
ou contas de natureza permanente. Quanto a realização das contas foram observados e
incluídos, quando aplicável os seus respectivos rendimentos e as variações.
Disponível
O Ativo Disponível da entidade é composto pelas contas de caixa e equivalentes de caixa,
que compreendem os saldos do caixa, contas correntes bancárias, aplicações financeiras
(acrescidas de rendimentos, quando aplicável) até a data do encerramento do Balanço em
31/12/2021, respeitando o princípio da competência.
O Disponível é composto pelos seguintes saldos:
Conta Contábil
CAIXA – BRASIL
CONTAS CORRENTES SEM RESTRIÇÃO - BRASIL
CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - BRASIL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO BRASIL
TOTAL

2020 (R$)
0,20
21,00
0,00
1.495.478,28

2021 (R$)
116,06
41,00
0,00
6.090.917,22

1.495.499,48

6.091.074,28

O saldo de aplicações financeiras representam 99,99% do total do disponível, isso ocorre
devido as aplicações automáticas das contas correntes e dos valores não recolhidos de
imposto de renda sobre as remessas de recursos para os projetos no exeterior, no qual
através do processo de pedido isenção fiscal de nº 5007355-32.2019.4.03.6000 obteve-se
uma liminar suspendendo o recolhimento do respectivo tributo.
A FSF adota uma postura prudente perante a liminar obtida. Destarte optou em manter os
valores do tributo não recolhido em contas de aplicações até que o processo seja finalizado.
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Logo se houver êxito o valor será revertido para os projetos sociais da FSF, se não houver
êxito o valor será destinado para o recolhimento do Imposto de Renda.
Contas a Receber
O Contas a Receber é composto por valores a receber de processadoras de pagamentos
utilizadas para recebimento de doações dos padrinhos da Fraternidade sem Fronteiras.
Após o recebimento dos valores pelas processadoras esses são transferidos para as contas
correntes da entidade. No exercício de 2021 nenhuma processadora passou com saldo em
aberto a transferir.
As processadoras utilizadas no exercício de 2021 foram:
- Bin – Fd do Brasil Soluções de Pagamento
- Paypal do Brasil Serviços de Pagamento
- PagSeguro Internet S.A
- Trackmob Soluções Digitais S.A
Adiantamentos a Colaboradores
Referem-se a adiantamentos salariais, de férias e outros concedidos a funcionários, cujo
reconhecimento das despesas ocorrerá no exercício seguinte, apropriados no Balanço em
respeito ao princípio contábil da competência, exigido pela Resolução 1.409 do CFC - ITG
2002/2012 (R1).
Adiantamentos a Fornecedores
Referem-se a antecipações efetuadas a fornecedores cujo reconhecimento das despesas
ocorrerá em exercício seguinte, apropriados no Balanço em respeito ao princípio contábil da
competência, exigido pela ITG 2002 (R1).
O saldo em aberto no exercício de 2021 foi de R$5.125,00.
Tributos a Recuperar
A entidade encontra-se com ação judicial (5007355-32.2019.4.03.6000) para o não
pagamento de Imposto de Renda sobre as remessas de recursos ao exterior para utilização
nos projetos sociais. Os valores pagos de Imposto de Renda no exercício 2020 estão
listados na conta de Imposto de Renda a Recuperar – Ação Judicial e totalizam o valor de
R$738.146,83. Não houveram pagamentos no exercício de 2021.
Valores a Apropriar
Referem-se aos valores de remessas de recursos aos projetos sociais da Fraternidade sem
Fronteiras no exterior. Após o envio dos recursos ao exterior os valores são utilizados nos
projetos sociais durante o mês. Ao final de cada mês é realizado a contabilização mensal
das entradas e saída, gerando assim o balancete mensal do projeto social. Com o balancete
em mãos é realizado o rateio das despesas apropriando assim o repasse com as despesas
do projeto no grupo de despesa Ações no Exterior.
Ativo não Circulante
No Ativo não Circulante estão registrados os valores a receber cujo vencimento ultrapassa o
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exercício subsequente e os ativos de natureza permanente. A entidade não possui valores a
receber que ultrapasse o exercício subsequente, contudo possui ativos de natureza
permanente.
Imobilizado
O imobilizado se apresenta com os valores ao custo de aquisição, formação ou construção.
As depreciações são calculadas de acordo com o método linear dos valores utilizados, com
base em taxas que levam em conta o tempo de vida útil estimado dos bens.
Atualmente a FSF apresenta os seguintes saldos de Imobilizado:
Imóvel: R$1.200.000,00
Móveis e Utensílios: R$105.248,00
Máquinas e Equipamentos: R$45.271,13
Computadores e Periféricos: R$202.930,49
Veículos: R$43.000,00
Instrumentos Musicais: R$6.200,00
Passivo Circulante
Estão representados por ordem de exigibilidade. Os valores desse grupo são demonstrados
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações incorridas até a data do Balanço Patrimonial.
Fornecedores do Brasil
Compreende as obrigações a curto prazo junto a fornecedores no Brasil utilizados nas
atividades operacionais da entidade. A contabilização foi realizada por fornecedor e com o
documento fiscal válido que acobertou a operação.
Em 31/12/2021 o saldo de fornecedores em aberto foi de R$23.317,00 conforme abaixo:
Fornecedor
Planet Ind. Com. De Confecções Ltda
M M Souza Contabilidade Ltda
SL Comércio e Representações Ltda
Oi S.A
Auto Posto Abel Galinhas Ltda
Alprint Comunicação Visual Ltda
Companhia de Aguas e Esgotos de Roraima - CAER
Roraima Energia S.A
Rodrigo Ferreira Gaspar
Drogaria Alencar e Puleo Ltda
Omar Alexander Henriquez Mast
Pex Online Ltda
Encanto Comercio Online Eireli
TOTAL

Valor (R$)
3.167,00
8.500,00
423,73
294,20
1.262,70
2.887,50
163,27
3.207,01
1.122,50
249,59
150,00
633,50
1.256,00
23.317,00

Provisões s/ Folha de Pagamento
Foram apropriados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do
encerramento do Balanço Patrimonial, incluindo os valores correspondentes a Férias, 13º
Salário, INSS, FGTS e PIS.
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Patrimônio Líquido
As modificações e composição do Patrimônio Líquido estão expressas na Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, constituído de bens, direitos e obrigações de
qualquer espécie e por "superávit" e "déficit" ocorridos durante os exercícios, que são
empregados integralmente nos objetivos sociais da entidade. O valor do Superávit ou Déficit
do exercício será transferido para a conta de Fundo Patrimonial no primeiro dia do exercício
seguinte ao fechamento do Balanço anual.
b) Demonstração do Resultado
Receitas sem Restrição
As Receitas sem Restrição para o exercício de 2021 totalizaram o valor de R$19.022.348,38
(dezenove milhoes e vinte e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e oito
centavos). A Receita é proveniente de doações de pessoas físicas e jurídicas, campanhas e
eventos, caravanas assistênciais e apadrinhamentos (que são os contribuintes mensais da
FSF que apadrinham os projetos) e doações.
As principais fontes dessa receita são os Apadrinhamentos que representam 63,18% das
Receitas sem Restrição no exercício vigente.
Deduções das Receitas
Como a maior parte das receitas são recebidas via processadores de pagamentos, esses
processadores cobram da Fraternidade sem Fronteiras taxas e tarifas pela prestação de
serviços.
A entidade controla mensalmente e individualmente tais valores e busca a redução do
mesmo através de estratégias de redução de custos e outros. Dessa forma há maior
otimização dos recursos recebidos pelos doadores e padrinhos.
Após recebido nas processadoras de pagamentos os recursos são transferidos pelo valor
líquido nas contas de banco. Contabilmente faz o registro separado desses recursos para
trazer transparência e clareza quanto ao real valor doado, com base nos príncipios e
normais contábeis.
Receitas Financeiras
São rendimentos brutos auferidos pela entidade em decorrência de aplicações financeiras,
rendimentos de poupança, descontos obtidos e outros. Totalizando o valor de R$123.866,79
(cento e vinte e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) para o
exercício de 2021.
Despesas Operacionais
As Despesas Operacionais se referem aos gastos incorridos durante o exercício 2021 para
a execução da finalidade social da entidade. Estão contemplados desde os valores gastos
para manter a estrutura administrativa até os gastos com projetos no Brasil e no Exterior. No
exercício 2021 os gastos operacionais totalizaram o valor de R$15.061.908,13 (quinze
milhões sessenta e um mil novecentos e oito reais e treze centavos).

Entidade: Organização Fraternidade sem Fronteiras
CNPJ: 11.335.070/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 00012
Número do Livro: 008

Despesas Administrativas
São os valores incorridos na gestão da Organização, no exercício 2021 totalizaram o valor
de R$995.901,34 (novecentos e noventa e cinco mil novecentos e un reais e trinta e quatro
centavos). Os gastos administrativos representam 5,23% do total de Receitas sem Restrição
para o mesmo período. Quanto aos valores adminstrativos dos projetos sociais, esses foram
alocados dentro dos próprios projetos.
Despesas Tributárias
Referem-se as despesas de tributos municipais, estaduais e federais incorridos na gestão
da Organização, totalizando o valor de R$49.163,42 (quarenta e nove mil cento e sessenta e
três reais e quarenta e dois centavos).
Despesas Financeiras
As Despesas Financeiras são compostas por juros passivos, multas e juros sobre atrasos de
pagamentos e despesas bancárias. As despesas com multas e juros sobre atrasos de
pagamentos representam o maior impacto na totalidade desses gastos. As despesas
financeiras para o período totalizam o valor de R$50.768,65 (cinquenta mil setecentos e
sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).
Despesas com Projetos
Tais despesas foram dividas em despesas com projetos no Brasil e projetos no Exterior. Os
maiores gastos se referem aos projetos no exterior que se concentram principalmente em
Moçambique, Malawi, Madagascar e Congo. As despesas desses projetos foram
contabilizadas com base nos gastos ocorridos nos projetos e registrados contabilmente em
moeda local. A partir dos registros contábeis de cada projeto foram elaborados balancetes
que deram base para a distribuição das despesas do projeto conforme a realidade do
trabalho social local.
c) Aplicação dos Recursos
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em
conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e
assistência em projetos no Brasil e no Exterior.
d) Distribuição de Resultados
A instituição não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados ou doadores, sob qualquer forma ou pretexto, eventuais excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, aplicando-se integralmente na consecução do seu objetivo social.
4. DEMAIS INFORMAÇÕES
a) Contratos de parceria, subvenção e doação que estiveram ativos no exercício
fiscal de 2021:
No exercício fiscal de 2021 a entidade apresentou contratos de parceria em que a FSF envia
recursos financeiros a outras instituições sem fins lucrativos. O objetivo dos contratos é
trazer segurança jurídica a operação, respeitando a autonomia patrimonial de cada ONG,
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estabelecer regras quanto a utilização dos recursos e demais questões.
Não houve nenhum contrato de subvenção ou parceria governamental.
b) Processos fiscais em curso com pedido de isenção de tributos.
Foi ajuizado em 03/09/2019 contra a União Federal – Fazenda Nacional o processo número
5007355-32.2019.4.03.6000, em que a Organização Fraternidade Sem Fronteiras requer a
isenção do Imposto de Renda sobre valores que envia ao exterior com o intuito de doações
as Ações Humanitárias. O processo encontra-se em fase de recurso, sendo que a
antecipação de tutela foi deferida e a sentença julgada procedente ao pedido da
Organização.
c) Eventos subsequentes à data do encerramento do exercício 31/12 que tenham,
ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados
futuros da entidade.
Não foram identificados eventos subsequentes à data do ecerramento do exercício 31/12
que tenham, ou possam vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados
futuros da entidade.

5. COVID 19
A administração da Instituição vem acompanhando atentamente as notícias acerca do vírus
Covid-19, assim como as reações dos mercados em razão da expectativa de
desaquecimento da economia global. O impacto total da pandemia de COVID-19 ainda se
encontrava em constante evolução na data deste relatório. Desta forma, é incerta a
magnitude que a pandemia terá sobre a condição financeira da Entidade, liquidez e
resultados futuros das operações.
A Instituição espera que as providências tomadas pelas autoridades sanitárias e de saúde
sejam suficientes para reter a expansão do vírus no âmbito regional e global.
Dada a evolução diária da pandemia de COVID-19 e as respostas globais para reduzir sua
propagação, a Entidade não pode estimar os efeitos da pandemia de COVID-19 em seus
resultados operacionais, condição financeira ou liquidez para o exercício de 2021.
A administração da Entidade está alerta e agindo de forma a assegurar sua sustentabilidade
econômico-financeira, adotando medidas de contenção de gastos, otimização de recursos e
minimização dos potenciais impactos financeiros, além daquelas voltadas à preservação da
saúde dos colaboradores.
Campo Grande - MS, 31 de dezembro de 2021.
_______________________________________
Wagner Moura Gomes
Presidente
CPF: 554.936.021-72
______________________________________
Marcos Miranda Souza
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-092487/O-7
CPF: 070.472.566-52
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