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NOTA 01  CONTEXTO OPERACIONAL 

O Instituto Reação é uma Associação Civil, sem fins lucrativos, com atuação preponderante no âmbito da 
assistência social,  certificada como entidade beneficente de assistência social pelo Ministério da Cidadania, 
tem por objetivo a promoção do desenvolvimento humano e a inclusão social e fomento ao esporte, tendo 
por finalidade estatutárias; Promover, apoiar, favorecer e divulgar atividades de assistência social, visando 
à proteção da infância e adolescência, através do desenvolvimento de projetos de caráter social, recreativo, 
educativo e esportivo; Favorecer o desenvolvimento da igualdade de oportunidade entre as pessoas, 
mediante a elaboração e participação em programas e projetos educacionais e esportivos junto às 
comunidades, destinados prioritariamente às camadas menos favorecidas da população; Realizar e/ou 
apoiar eventos, campanhas, concursos, programas, projetos e ações destinadas a promover e difundir os 
objetos do Instituto Reação; Promover a ética, a paz, a cidadania, o voluntariado, os direitos humanos e 
demais valores sociais relativos ao desenvolvimento dos objetivos do Instituto Reação.  

 
O Instituto Reação tem como missão promover o desenvolvimento humano através do esporte e da 
educação e transformar o conceito de responsabilidade social em ação na vida do maior número de 
pessoas, integrando diferentes classes sociais pelo esporte. 

 
A ideia de criar o Instituto Reação surgiu em 2000, quando o Diretor Presidente Flavio Canto, seu técnico 
Geraldo Bernardes, Eduardo Soares e outros amigos começaram a se movimentar para pensar em alguma 
contribuição consistente para uma mudança no mundo. Em 2003, resolveram formalizar o Instituto e criar 
o estatuto. Com o passar dos anos o Instituto Reação foi crescendo, tanto em atendimento, quanto em 
gestão. Aos poucos, o Instituto percebeu que para ampliar seu impacto social precisava estruturar melhor 
a organização e ter um planejamento estratégico. Aperfeiçoaram os procedimentos financeiros, passaram 
por auditorias e implementaram um sistema de monitoramento de alunos em parceria com a IBM. Hoje 
contam com uma diretoria e um conselho totalmente voluntários, consultoria externa e mais de 50 
colaboradores. 
 
 
NOTA 02  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2020, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei nº 
11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/1976 em relação aos aspectos relativos à elaboração e 
divulgação das demonstrações contábeis. 
 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, 
características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/2011 (NBC TG), que trata da 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 
1.376/2011 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem 
Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos 
componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações 
mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. 
 
 
NOTA 03  FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/2011 (ITG 
2000) 
 
A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio 
de processo eletrônico.  
 
O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo 
documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem 
fatos e a prática de atos administrativos.  
 
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e 
estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e transmitidas através da ECD (Escrituração Contábil 
Digital) e transmitidas a Receita Federal do Brasil (RFB) via digital, sendo dispensada a sua autenticação 
de acordo com o parágrafo único, artigo 6º da IN RFB n° 1.774, de 22 de dezembro de 2017. 
 
A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e 
outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. 
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A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, 
definidas na legislação, na técnica- tidade mantém em boa 
ordem a documentação contábil. 
 
 
NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 
 
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Conforme determina a Resolução do CFC nº. 1.296/10 (NBC TG 03)  Demonstração dos Fluxos de Caixa 
e Resolução CFC nº 1.376/2011 (NBC TG 26)  Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores 
contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem 
como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade 
imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor; 
 
b) Aplicações de Liquidez Imediata: 
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos 
rendimentos pró-rata até a data do balanço; 
 
c) Imobilizado/Intangível: 
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da 
depreciação/amortização calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 09 e leva 
em consideração vida útil e utilização dos bens Resolução CFC nº. 1.17720/09 (NBC  TG 27). Outros 
gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do 
imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido;
 
d) Passivos Circulantes: 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. 
Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, 
a moeda e o risco de cada transação.  Provisões Uma provisão é reconhecida em decorrência de um 
evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido 
para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores 
estimativas do risco envolvido; 
 
e) Prazos:  
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados 
como circulantes; 
 
f) Provisão de Férias e Encargos:  
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço; 
 
g) Provisão de 13º Salário e Encargos:  
Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o 
pagamento até a data do balanço; 

 
h) As Despesas e as Receitas:  
Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência; 
 
i) Apuração do Resultado: 
O resultado foi apurado segundo o regime de competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre 
os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado; 
 
j) Estimativas Contábeis:  
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer 
que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. 
Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, 
as Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Desvalorização de Estoques, 
Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em 
razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as 
premissas pelo menos anualmente.  
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NOTA 05  REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS 
 
A Entidade, com o objetivo de avaliar as consequências de eventuais mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda do valor recuperável 
dos seus ativos, está empreendendo ações para revisão dos respectivos valores contábeis líquidos em 
relação ao seu valor justo. 
 
Até o encerramento do presente exercício, tais consequências não foram identificadas e assim não se fez 
necessário constituir provisões para recuperação de ativos imobilizado e intangível do exercício financeiro 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
 
 
NOTA 06  AJUSTE A VALOR PRESENTE (Resolução do CFC nº 1.151/2009) 
 
As contas de Ativos e Passivos Circulantes estão apresentadas pelo valor de custo ou de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas e são registrados em valor 
presente. Não foram identificados casos com a necessidade de ajuste a valor presente. 
 
 
NOTA 07  ATIVO CIRCULANTE  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 
Este grupo está assim demonstrado: 
 

Caixa e Equivalentes de Caixa  31.12.2020  31.12.2019

Caixa 1   992,46    252,51

Banco Conta Movimento   101.829,66    1.044,11

Bancos - Recursos com Restrições   380.729,03    20.498,58

Aplicações Financeiras 2  3.581.775,12    2.569.417,17

Aplicações Financeiras - Recursos com Restrições 3  2.410.228,25   5.241.599,22

Bancos e Aplicações - Recursos a Disponibilizar  15.944.406,38   10.984.658,79

Total em Caixa e Equivalentes de Caixa  22.419.960,90   18.817.470,38

 
1-Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/2010 (NBC TG 03)  Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC 
nº 1.376/2011 (NBC TG 26)  Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam 
moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez 
de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
 
2-As aplicações financeiras em moeda nacional correspondem a quotas de fundo de investimentos e possui liquidez imediata sem 
perda dos juros transcorridos quando dos resgates e estão classificados como títulos para negociação. Estão demonstradas pelos 
valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. O fundo aplica seus recursos em títulos de 
renda fixa emitidos exclusivamente pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil em emissões de empresas e bancos 
classificados como baixo risco pela área de crédito do gestor.  A entidade também possui aplicações financeiras dos seus recursos 
para custear suas despesas administrativas e operacionais nos termos de seu Estatuto devidamente aprovado pelo Ministério 
Público. 
 
3- O Instituto Reação possui contas poupanças de valores destinados aos pagamentos relacionados a Projetos, sendo esses 
recursos considerados como recursos de utilização restrita por parte da Entidade.  
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NOTA 08  OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 
 
Este grupo é composto pelos adiantamentos e impostos a recuperar, cujo período de vigência beneficia o 
exercício seguinte e estão representados pelos seus respectivos valores nominais. 
 

Outros Ativos Circulantes  31.12.2020  31.12.2019

Adiantamentos   340,81    30.094,93

Outros Créditos  9.300,21  9.107,90

Impostos a Recuperar/Compensar  3,40   16,27

Total em Outros Ativos Circulantes   9.644,42   39.202,83
 
 
NOTA 09  ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO, INTANGÍVEL) 
 
Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos 
da depreciação/amortização do período, conforme taxas definidas pela legislação vigente, originando o 
valor líquido contábil.  
 

CUSTO 
Máquinas e 

Equipamentos 
 Benfeitorias 

em Imóveis 
 Computadores 

e Periféricos 
 Móveis e 

Utensílios 
 Equipamentos 

Esportivos 
 

Benfeitorias em 
Imóveis de 
Terceiros 

 Total 

                          

Taxa Depreciação % aa 10%   10%   20%   10%   10%   10%   

Em 31 de dezembro 2019 35.015,95    730,00    37.097,45    355.211,02    143.020,15    165.750,28  736.824,85  

Adições 1.718,95         22.008,63    12.976,04        101.137,40  137.841,02  

Baixas                         

Em 31 de dezembro 2020 36.734,90    730,00    59.106,08    368.187,06    143.020,15       266.887,68  874.665,87  

                          

Depreciação Acumulada                        

Em 31 de dezembro 2019 (11.907,97)   (730,00)   (6.020,13)   (59.232,93)   (26.874,45)   (4.892,47)  (109.657,95) 

Depreciação  (3.644,80)      (11.365,20)   (36.598,73)   (14.301,96)   (26.157,60) (92.068,29) 

Baixas                         

Em 31 de dezembro 2020 (15.552,77)   (730,00)   (17.385,33)   (95.831,66)   (41.176,41)   (31.050,07) (201.726,24) 

                          

Imobilizado Líquido                         

Em 31 de dezembro 2019  23.107,98         31.077,32    295.978,09    116.145,70    160.857,81  627.166,90  

Em 31 de dezembro 2020  21.182,13          41.720,75    272.355,40    101.843,74           235.837,61  672.939,63 

 
CUSTO   Software 

      
Taxa Depreciação % aa 20% 
Em 31 de dezembro 2019 3.444,41 
Adições   33.815,61 
Baixas    

Em 31 de dezembro 2020 37.260,02 
     

Amortização Acumulada   

Em 31 de dezembro 2019 (3.444,41) 
Amortização   (1.189,71) 
Baixas   - 
Em 31 de dezembro 2020 (4.634,12) 

 
  



 
 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

Valores expressos em reais 
 

16 

NOTA 10  PASSIVO CIRCULANTE  

 
Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-
empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. 
 
 
NOTA 11  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR  

 
Correspondem aos registros de valores relativos às obrigações trabalhistas e respectivos encargos sociais 
e impostos sobre a folha de pagamento, e que a Entidade apenas repassa aos Órgãos Governamentais.
 
Obrigações Trabalhistas  31.12.2020  31.12.2019 

Salários a Pagar 107.130,96  92.860,49

13º Salário a Pagar 0,70  0,22

IRRF sobre Folha a Recolher 19.783,00  23.300,46

PIS sobre Folha a Recolher 1.989,11  2.778,59

INSS a Recolher 21.089,13  21.337,98

FGTS a Recolher 22.783,42  21.688,29

Total de Obrigações Trabalhistas 172.776,32  161.966,03
 
 
NOTA 12  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR 
 
Correspondem aos registros de valores relativos aos encargos tributários de serviços de terceiros e que a 
Entidade apenas repassa aos Órgãos Governamentais. 
 

Obrigações Tributárias 31.12.2020  31.12.2019 

ISS Recolher 208,50   1.397,00

IRRF a Recolher  794,11   561,42

PIS/COFINS/CSLL 2.491,67   1.791,55

INSS de Terceiros   455,00

Total de Obrigações Tributárias  3.494,28   4.204,97
 
 
NOTA 13  PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS  
 
Estão calculadas com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até a data do balanço e incluem os 
encargos sociais correspondentes. 
 

Provisões Sociais 31.12.2020  31.12.2019 

Provisão de Férias 46.576,11   72.800,75

Provisão de FGTS S/Férias  13.260,01   10.364,73

Provisão de PIS S/Férias 1.657,56   1.294,12

Total de Provisões Sociais  61.493,68   84.459,60
 
 
NOTA 14  PROJETOS 
 
Estão demonstrados no grupo Ativo Circulante  conta Recursos com Restrições e no grupo Passivo 
Circulante  conta Projetos a Realizar obrigações com Projetos celebrados pelo Instituto Reação. São 
recursos financeiros provenientes de Projetos/Convênios firmados com órgãos governamentais ou privados 
e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a 
Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando a respectiva 
documentação à disposição para qualquer fiscalização. 
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Projetos 31.12.2020  31.12.2019 

Projeto Olímpico IV 169,55  169,55

Projeto Olímpico V 37.814,76  37.630,46

Projeto Deodoro 691,26  687,86

Projeto Olímpico VII 1.810.235,46  3.920.560,18

Projeto Escola de Judô + Educação 1.189,92  1.186,82

Projeto Escola de Judô + Educação II 25.606,08  1.331.505,09

Projeto Olímpico VIII 4.370.066,74  4.395.541,77

Projeto Escola de Judô + Educação III 3.038.178,72   3.069.352,24

Projeto B.V Financeira 168.385,05  406.170,42

Projeto INVEPAR -  3.233,68

Projeto Escola de Judô + Educação Cuiabá 1.040.192,25  1.034.650,00

Projeto Escola de Judô + Educação IV 3.674,324,17  2.437.290,94

Projeto Furnas -  14.948,00

Projeto Escola de Judô Cuiabá II 904.000,00  -

Projeto Olímpico IX 3.453.714,13  -

Projeto BV Financeira São Paulo 800.000,00  -

Projeto Escola de Judô São Paulo 379.180,62  -

Projeto Vencendo Juntos  Stone 21.710,68  -

Total de Projetos a Realizar 19.725.459,39   16.652.927,01
 

-se a nomenclaturas internas alusivas a Escola de Judô, não se 
trata de educação formal regida pela Ministério da Educação.  
 
NOTA 15  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
O Patrimônio Líquido de R$ 3.072.928,69 (R$ 2.406.056,48 em 2019) compreende os Resultados de 
Exercícios Anteriores, Ajustes de Exercícios Anteriores e o Resultado do Período, que em 2020 apurou 
superávit de R$ 666.872,21 (R$ 287.985,66 em 2019). 
 
 
NOTA 16  DO RESULTADO DO PERÍODO 
 
O Superávit do Período de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências 
legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002  Entidade Sem Finalidade 
de Lucro e suas revisões. 
 
 
NOTA 17  DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 
Eventualmente a Entidade recebe doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, conforme 
demonstrado abaixo: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 
Doações Recebidas Pessoa Jurídica 1.251.678,13  705.827,38

Doações Recebidas Pessoa Física 845.571,97  1.116.316,22

Total de Doações  2.097.250,10  1.822.143,60
 
 
NOTA 18  RECEITA DE PROJETOS E OUTRAS RECEITAS 
 
18 a. - Receita de Projetos  
 
Trata-se de receitas restritas dos nossos parceiros para aplicação no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, bem como, nas oficinas de esporte que perfazem as ações deste serviço, a 
seguir detalhado; 
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 31.12.2020  31.12.2019
Projeto Social Olímpico VII 2.164.597,77  2.333.594,72
Projeto Japão  -  5,85
Faixa Preta  1.321.250,59  1.276.256,14
Projeto B.V Financeira 237.785,37  393.829,58
Projeto Invepar 19.998,93  25.963,28
Projeto Furnas 2.767,34  52,00

Total de Receitas 3.746.400,00  4.029.701,57
 
 
18b - Outras Receitas  

Trata-se de reversão de provisões trabalhistas ou de receitas eventuais percebidas nos exercícios, 
conforme detalhado abaixo; 

 31.12.2020  31.12.2019

Reversão de Provisão de férias  84.459,60  93.607,84

Doação de Imobilizado Pessoa física  9.687,00  9.687,00

Total de Receitas 94.146,60              103.294,84 
 
 
NOTA 19  APLICAÇÕES DE RECURSOS 
 
A Entidade aplicou todos os seus recursos em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu 
Estatuto Social demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 
 
 
NOTA 20  DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) 
 
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 
que aprovou a NBC TG 13  Adoção Inicial da Lei 11.638/07 e MP 449/08, e também, com a Resolução do 
CFC nº 1.296/2010 que aprovou a NBC TG 03  Demonstração dos Fluxos de Caixa e alterações. 
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.  
 
 
NOTA 21  DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA) 
 
A Demonstração do Valor Adicionado foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.138/2008 
que aprovou a NBC TG 09  Demonstração do Valor Adicionado. 
 
 
NOTA 22  IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
 
O Instituto Reação é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea 
parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 
9.532/2007, Lei nº 11.096/2005, Lei nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014. 
 
 
NOTA 23  REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
 
A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário 
Nacional (CTN).  
 
O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e 
esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser 
comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual 
transcrevemos: 
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a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 
b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 
c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão. 
 
 
NOTA 24  DESPESAS GERAIS 
 

Despesas Gerais 31.12.2020  31.12.2019

Despesas com Eventos 4.589,08   19.123,98

Despesas com Materiais para expediente, escritório e uso e 
consumo. 

88.939,25   210.568,83

Despesas com assistidos - apoio ao deslocamento dos 
atendidos, alimentação, roupas e material de uso pessoal nas 
oficinas.  

1.044.664,92   979.430,00

Despesas com Manutenção -  1.388,55

Despesas com Deslocamento  despesas com viagens e 
condução em geral.  

27.823,09  167.845,25

Outras Despesas Gerais- energia elétrica, correio, telefone, 
alimentação, material didático e uniformes. 

141.613,93  377.268,50

Total Despesas Gerais  1.307.630,27   1.755.625,11

 
 
NOTA 25  TRABALHO VOLUNTÁRIO: 
 
Os trabalhos voluntários são realizados por profissionais técnicos no atendimento direto aos atendidos, bem 
como, dos 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. 
 

  31.12.2020  31.12.2019 

Voluntários  Profissionais técnicos           115.200,00            115.200,00 

Voluntários - Órgãos da Administração           127.649,84            109.014,25 

Total Receitas e Despesas   242.849,84   224.214,25

 
 
NOTA 26  ORIGEM DOS RECURSOS: 
 
Para o desenvolvimento das atividades sócio assistenciais, o Instituto Reação conta com doações 
espontâneas da pessoas físicas e jurídicas, bem como, receitas vinculadas aos nossos projetos. Sendo 
todas as atividades integralmente gratuitas, não havendo sob hipótese alguma contraprestação dos 
usuários.  
 
 

 NOTA 27  DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 

a) Tipificação dos projetos sociais e aplicação dos recursos 
   
A Entidade em atendimento a Resolução do CNAS nº. 109/2009 e Decreto No. 6.308/2007 tipificou suas 
atividades executou suas ações, projetos e programas, sendo o atendimento forma continuada, gratuita a 
todos os usuários e relacionados com o desenvolvimento (objetivos institucionais) em situação de 
vulnerabilidade de risco social e pessoal de assistência social conforme quadro:   
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Nome do serviço Público--Alvo Atendido 
Quantidade de 

pessoas 
atendidas 

Recursos 
Financeiros 
Envolvidos

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Para 
Crianças e Adolescentes. - Polo 
Rocinha 

Crianças e adolescentes de 6 à
15 anos e de 15 à 17 anos-
Encaminhados pela Rede 

Socioassistencial e demanda 
espontânea. 

572
1.936.464,60

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Para 
Crianças e Adolescentes. - Polo 
Jacarepaguá 

Crianças e adolescentes de 6 à 
15 anos e de 15 à 17 anos-
Encaminhados pela Rede 

Socioassistencial e demanda 
espontânea

473
1.601.307,27

Serviço De Convivência E 
Fortalecimento De Vínculos 
SCFV - Polo Rocha Miranda

Crianças e adolescentes de 6 à 
15 anos e de 15 à 17 anos-
Encaminhados pela Rede 

Socioassistencial e demanda 
espontânea

386
1.306.775,06

Oficinas de Judô- Articuladas 
com o SCFV - Polo Pequena 
Cruzada 

Crianças e adolescentes entre 06 
e 15 anos e entre 15 e 17 anos

114 385.938,75

Oficinas de Judô Articuladas com 
o SCFV - Tubiacanga 

Crianças e adolescentes entre 06 
e 15 anos e entre 15 e 17 anos

96 325.001,05

Total 1641 5.555.486,73

Rio de Janeiro/RJ, 31 de dezembro de 2020.


