RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Administradores e Conselheiros do
CENTRO FEMINISTA 8 DE MARÇO CF8
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do CENTRO FEMINISTA 8 DE MARÇO CF8, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado do período, das
mutações do patrimônio líquido 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 do CENTRO FEMINISTA 8 DE MARÇO CF8 em 31 de
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às entidades sem fins lucrativos ITG 2002 (R1).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, aplicáveis às
entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)). Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
contábeis
omos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002
(R1)), 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. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de à
Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar à Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
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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,
aplicáveis às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)), 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 obtivemos 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 da Entidade;
Avaliação 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 Empresa.
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 Empresa a não mais se
manterem 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 governança 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.
Mossoró RN, 04 de fevereiro 2022.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(EM REAIS)
2021

2020

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Fundo Fixo Recursos sem Restrição
Banco c/ Movimento Recurso sem Restrição
Banco c/ Movimento Recurso com Restrição
Aplicações Financeiras Recursos sem Restrição
Aplicações Financeiras Recursos com Restrição

-

Créditos a Receber
Antecipação de Convênios

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Bens sem Restrição
Bens com Restrição
(-) Depreciação Acumulada

(

194

-

154

12.302
85.901
613.163
711.560

43
690.457
707.609
1.398.263

810.456
496.892
1.307.348

28.617
1.002
29.619

934.773
360.386
424.048
871.111
2.890.019

833.149
412.431
354.119
891.461
2.319.343

)(

)

PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas
Recursos de Parceria em Projetos
Recursos de Convênios a Executar
Outras Obrigações

46.603
810.460
941.085
29.549
1.827.697

63.523
28.572
735.874
1.884
829.853

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimonial Social
Superávit (Déficit) do Exercício

(

1.729.537
667.215
1.062.322
2.890.019

)(

2.120.706
631.216
1.489.490
2.319.343
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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
(EM REAIS)
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO

2021
RECEITA OPERACIONAL
Receitas com Restrição
Projetos Nacionais
Projetos Internacionais
Receitas sem Restrição
(-) Impostos Incidentes s/ Receita
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS

(

OUTRAS RECEITAS
Receita Venda de imobilizado
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Atividades de Assistência Social
Despesas Projetos Nacionais
Despesas Projetos Internacionais
Despesas Recursos sem Restrição
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS

2020

1.065.435
827.837
97.146
54.342
1.936.076

18.223
18.223

1.952.319

1.252.069

827.837
1.046.390
2.869.133

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO
Despesa de Depreciação
TOTAL DE DESPESA COM DEPRECIAÇÃO

(
(

83.808
83.808

RESULTADO FINANCEIRO
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS LÍQUIDAS
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO

(
(

361
361

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

(

16.243
16.243

(
(
(
(

BENEFÍCIOS OBTIDOS GRATUIDADES

)

994.906

)
)
)
)

667.215

558.924
654.360
820.105
2.033.389

)
)
)
)

) (
) (

64.278
64.278

)
)

)
)

4.377
4.377
210.004

)

(

631.216
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)

(
(
(
(

333.768

(

558.924
654.360
56.961
36.399
1.233.846

)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(EM REAIS)

Superávit ou
Déficit do
Exercício

Patrimônio
Social
Saldos em 31 de dezembro de 2019

1.956.063

Transferência Resultado Exerc. Anterior

(

(

106.891 )

TOTAL
1.849.172

106.891 )

106.891

Aquisição de Imobilizado

151.918

-

151.918

Ajuste de Exercicio Anterior

119.616

-

119.616

Superávit (Déficit) do Exercício

-

(

631.216 ) (

631.216 )

(

631.216 )

Saldos em 31 de dezembro de 2020

2.120.706

Transferência Resultado Exerc. Anterior

(

-

1.489.490

631.216 )

631.216

-

Aquisição de Imobilizado

-

-

-

Ajuste de Exercicio Anterior

240.047

-

240.047

Superávit (Déficit) do Exercício

-

(

667.215 ) (

667.215 )

(

667.215 )

Saldos em 31 de dezembro de 2021

1.729.537

1.062.322
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
(EM REAIS)
31.12.2021

31.12.2020

CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (Déficit) do exercício
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
Depreciação
Ganho (líquido) venda de bens do ativo imobilizado
Aplicação no Imobilizado
Ajuste de Exercicio Anterior

(Aumento) / Redução no ativo circulante
Adiantamento de Atividades
Recursos de Parcerias em Projetos

Aumento / (Redução) no passivo circulante
Obrigações Trabalhistas Encargos Pessoal
Outras Obrigações
Recursos de Parceria em Projetos
Convênios a Executar

TOTAL DO CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Venda de Bens
Aplicações no Imobilizado

(

-

64.278
1.777
-

(

240.047
305.195 )

(
(
(

781.839 ) (
495.890 ) (
1.277.729 ) (

26.108 )
1.002 )
27.110 )

(

16.920 ) (
27.665
781.888
205.211
997.844

1.686 )
1.884
26.059
119.932
146.189

(

585.079 ) (

326.467 )

(
(

(

240.324 )
240.324 )

151.918
151.918
686.703 ) (

1.398.263
711.560
(

119.616
445.545

101.624 ) (
101.624 ) (

-

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

631.216 )

83.808
38.165

CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Doações de Bens

TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

667.215 ) (

686.703 ) (

414.873 )
1.813.136
1.398.263
414.873 )
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
1. CONTEXTO OPERACIONAL
1.1 Natureza Jurídica
O CENTRO FEMINISTA 8 DE MARÇO, também reconhecido pela sigla: CF8, é uma associação de direito
privado, com fins não econômicos, constituído pela Assembleia Geral realizada em 11 de março de 1993,
regendo-se por seu Estatuto Social e demais disposições legais a si aplicáveis. O CF8 tem foro e sede social no
município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, situada na Rua Dionísio Filgueira, 519, Centro,
Mossoró/RN, CEP: 59.610-090, e endereço eletrônico: cf8@cf8.org.br A área de atuação será,
prioritariamente, o Semiárido Brasileiro, podendo abranger todo o Território Nacional, tendo prazo de duração
por tempo indeterminado e o exercício social e financeiro coincidirá com o ano civil.
1.2 Títulos Públicos de Qualificação e Reconhecimento Público
- Reconhecimento como entidade de Utilidade Pública Municipal através da Lei 940/95, de 17/03/1995.
- Reconhecimento como entidade de Utilidade Pública Estadual através da Lei nº 6.808, de 31/07/1995.
- O Ministério da Justiça reconheceu o CF8 - como uma entidade de Utilidade Pública Federal, publicado
no D.O.U., em 19/01/2005.
- O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS concedeu ao Centro Feminista 8 de Março CF8, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, através do processo
71010.003544/2006-56, com validade de 02/10/2007 a 01/10/2010.
Renovação do CEBAS protocolada em 29/0/2010, através do processo nº 71000.096327/2010-05, deferido,
com início da certificação em 02/10/2010 e término da certificação em 01/10/2015, conforme Parecer
Técnico nº 1513/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, de 19/12/2014, publicado no D.O.U. em 22/12/2014, item
96 da portaria decisão SNAS.
Renovação do CEBAS protocolada em 25/09/2015, através do processo de nº 71000.112936/2015-15,
deferido, com início da certificação em 02/10/2015 e término da certificação em 01/10/2018, através da
Portaria SNAS 39/2016, data da decisão: 03/06/2016, publicação da Portaria SNAS no D.O.U. em
06/06/2016, item 28 da portaria decisão SNAS.
Renovação do CEBAS protocolada em 03/09/2018, através do processo de nº 71000.042548/2018-11,
deferido, com início da certificação em 02/10/2018 e término da certificação em 01/10/2021, através da
Portaria SNAS 318/2018, data da decisão: 08/11/2018, publicação da Portaria SNAS no D.O.U. em
12/11/2018, item 1 da portaria decisão SNAS.
Renovação do CEBAS protocolada em 04/08/2021, através do processo de nº 235874/0145937/2021, em
análise técnica, aguardando decisão e publicação da Portaria SNAS no D.O.U.
- Credenciado como Entidade no Programa de Cisternas, em renovação solicitada em 06/11/2018 através do
Protocolo 001945.0000043/2018, deferido em 21/12/2018.
- Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Mossoró em 03/11/2004, renovado e
atualmente com vigência de 09/06/2021 a 09/06/2022;
- Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de João Câmara, em 24/08/2018, com vigência
por tempo indeterminado.
- Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Apodi, em 03/09/2018, com vigência por
tempo indeterminado;

- Inscrição dos serviços no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Caraúbas, em 11/10/2018, com
vigência por tempo indeterminado;
- Inscrição dos serviços no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Upanema, em 12/11/2021, com
vigência por tempo indeterminado;
- Inscrição dos serviços no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Baraúna, em 17/12/2018, com
vigência por tempo indeterminado;
- Inscrição dos serviços no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Afonso Bezerra, em 19/12/2018,
com vigência por tempo indeterminado.
- Inscrição dos serviços no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Pedro Avelino, em 12/12/2018
com vigência por tempo indeterminado;
- Inscrição dos serviços no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Assu, em 22/02/2019 com
vigência por tempo indeterminado;
- Inscrição dos serviços no Conselho Municipal os Direitos da Criança e Adolescente de Mossoró atestado de
funcionamento Protocolo 0034/2007.
1.3 Das Finalidades
O CF8 tem por finalidade preponderante: promover e apoiar iniciativas de defesa e garantia de direitos de
populações em situação de vulnerabilidade e risco social, prioritariamente, as mulheres, do campo e da cidade.
O CF8 tem por finalidades específicas:
I Executar programas, projetos e ações globais que promovam a autonomia das mulheres, possibilitando sua
integração e participação em todos os aspectos da vida econômica, política, social e cultural;
II Contribuir com a elaboração e a execução de políticas públicas direcionadas as mulheres e as populações
em situação de vulnerabilidade e risco social;
III Promover intercâmbio e firmar convênios com organismos internacionais, nacionais e municipais,
públicos ou particulares, visando implementar políticas e programas direcionados as mulheres e populações
em situação de vulnerabilidade e risco social;
IV Realizar parcerias com os movimentos sociais, feminista e de mulheres, nacional e internacional, visando
a construção da autonomia e a superação de todas as formas de opressão;
V Prestar assistência técnica e extensão rural ao público da agricultura familiar e mulheres trabalhadoras
rurais;
VI Executar programas, projetos e ações de fortalecimento da produção agroecológica, da economia feminista
e solidária e da convivência com o semiárido.
2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas, no que for pertinente, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as Normas Brasileiras de Contabilidade, os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em
especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, e
suas alterações em 21/08/2015, que passou a ser ITG 2002 (R1), seguindo as práticas contábeis descritas na
nota explicativa nº 4.

3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000)
A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de
processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do município de Mossoró-RN. A documentação contábil da Entidade é
composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil,
sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa
ordem.
4. PRINCÍPIOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS
4.1

São os seguintes princípios e práticas contábeis adotados na elaboração das demonstrações
contábeis.
Moeda Funcional
As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Entidade.
Registros Contábeis
Os registros contábeis são segregados por financiadores / programas / projetos;

4.2 Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
São representados por fundo fixo de caixa, recursos em contas bancárias de livre movimentação e por
aplicações financeiras cujos saldos não diferem significativamente dos valores de mercado, com até 90
(noventa) dias da data de aplicação ou considerados em liquidez imediata ou conversíveis em um
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais
são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas de balanços, que
não excedem o seu valor de mercado ou de realização.
Recursos de Parceria em Projetos
São os recursos transferidos entre projetos custeados por fontes diferentes, registrados no ativo e no
passivo.
Demais ativos circulantes
Os demais ativos circulantes estão apresentados pelos seus valores de custo ou de realização.
4.3 Ativo Imobilizado
O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzindo da depreciação, calculada pelo método linear,
mediante a aplicação de taxas que leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº
1.177/09 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, conforme descritos na Nota 7.

4.4 Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas
Representado pelas obrigações com empregados, obrigações sociais e os valores vinculados a
consignação, são calculadas às alíquotas definidas pela legislação em vigor, considerando as bases mensais
de incidência, e estão consideradas no resultado.
Recursos de Projetos a Executar
Estão registrados nesta rubrica, os recursos disponibilizados pelos financiadores nacionais e/ou
internacionais dos convênios, termos de parceria ou contratos ainda não utilizados, e que serão
executados no exercício subsequente.
Recursos de Parceria em Projetos
Os adiantamentos a pagar entre projetos, no passivo circulante, e os adiantamentos entre projetos, no
ativo circulante, estão representados por transferências provisórias entre recursos financeiros próprios e
de projetos.
Demais Passivos Circulantes
Os demais passivos circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.
4.5 Prazos
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados
como circulantes.
4.6 Impostos e Contribuições
Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, o CF8 goza do benefício de isenção do pagamento de
tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 167 a 174 do Regulamento de
Imposto de Renda e aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26/03/1999, e artigo 195 da Constituição Federal.
As obrigações tributárias registradas no balanço patrimonial da Entidade estão relacionadas aos impostos
retidos na fonte sobre serviços de terceiros.
4.7 Apuração do Resultado
As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio da competência. As receitas são
registradas, conforme determina a ITG 2002(R1)
através de
comprovantes de recebimentos, avisos bancários, recibos e outros documentos e as despesas são
apuradas através de notas fiscais e recibos que estejam em conformidade com as exigências legais e fiscais.
As doações de terceiros são reconhecidas como receitas quando efetivamente recebidas.
Os recursos de convênios, termos de parceria e contratos são registrados em contas do passivo circulante
projetos a executar, como contrapartida das contas bancárias vinculadas, sendo reclassificados para as
contas de receitas operacionais quando efetivamente utilizados, simultaneamente com o reconhecimento
das despesas realizadas, isto é, a receita é reconhecida ao longo do período necessário e confrontada com
as despesas correspondentes.

4.8 Estimativas Contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer
que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas
contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo
imobilizado, a provisão para redução ao valor recuperável e a provisão para contingências, se aplicável. 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.
4.9 Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Empresa se torna parte
das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente
registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor
justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua
mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada
tipo de classificação de ativos e passivos financeiros em: (I) ativos e passivos financeiros mensurados ao
valor justo por meio do resultado, (II) investimentos mantidos até o vencimento, (III) empréstimos e
recebíveis e (IV) disponível para venda.
O principal ativo financeiro reconhecido pela Entidade é: caixa e equivalentes de caixa. Os principais
passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: fornecedores.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
R$
2021
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

2020

194
12.302
699.064
711.560

6. CRÉDITOS A RECEBER

R$
2021

Adiantamento de Atividades
Recursos de Parcerias em Projetos

154
43
1.398.066
1.398.263

810.456
810.456

2020
50
28.567
28.617

7. IMOBILIZADO

A seguir detalhamos a composição desta rubrica contábil.
R$
Saldo em
31.12.2020
Imóveis
Benfeitoria em Imóveis
Obras em andamento
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Computadores e Periféricos
Veículos
(-) Depreciação acumulada
Total Imobilizado

(

681.499
35.194
56.268
91.157
94.677
286.785
1.245.580
354.119 ) (
891.461

Aquisições
2021

Baixas e
transferências

-

-

6.316
2.620
12.837
79.851 (
101.624 (
83.808 )
17.816 (

52.044 )
52.044 )
13.879 (
38.165 )

Saldo em
31.12.2021
681.499
35.194
62.584
93.777
107.514
314.592
1.295.159
424.048 )
871.111

8. PROJETOS A EXECUTAR
8.1 PROJETOS PÚBLICOS
O valor dos saldos dos contratos, convênios e termos de parceria recebidos do Poder Público a executar foram
assim distribuídos:
Recursos Públicos
Fundação José Augusto
SETHAS
FBB Projeto N° 17.295
FBB Projeto N° 17.738
FBB Projeto N° 20.764
TOTAL

2021
78.881
64.567
42.677
186.125

2020
5.888
200.515
19.842
74.360
300.605

8.2 PROJETOS INTERNACIONAIS
O valor dos saldos dos recursos recebidos de Projetos Internacionais foi assim distribuído:
Recursos Internacionais
União Europeia 2021
União Europeia 2017
TOTAL

TOTAL DE PROJETOS A EXECUTAR

2021

2020

754.960
754.960

435.269
435.269

941.085

735.874

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
O patrimônio social está representado pelo patrimônio inicial do Centro Feminista 8 de Março, acrescido dos
superávits e subtraído dos déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição.
Superávit/Déficit
Está representado pelos resultados dos exercícios, enquanto a sua destinação ou transferência para o
patrimônio social não é aprovada pela Assembleia Geral do Centro Feminista 8 de Março.
O Déficit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências
legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que
descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social, após a
deliberação da assembleia geral.
10. APLICAÇÕES DOS RECURSOS
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto
Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimonias.
11. DOAÇÕES
Durante o exercício de 2021 recebemos doações no total de R$ 967,00 (de Pessoa Física) e em 2020 recebemos
doações no total de R$ 150,00 (de Pessoa Jurídica).
12. ORIGEM DOS RECURSOS
Valores correspondentes as entradas de recursos durante os exercícios, conforme créditos nos extratos
bancários, acrescidos de suas receitas financeiras.
ORIGEM
Públicos
SETHAS TC 01/2020
Privados
ATER
FBB 17.295
FBB 17.378
FBB 20.764
Projetos Internacionais
ACTIONAID
União Europeia 2017
União Europeia 2021

2021
740.864
740.864

2020
145.430
145.430

70.302
207.269
11.504
35.495
324.570

392.613
20.879
413.492

43
823.931
3.863
827.837
1.893.272

101.957
552.402
654.359
1.213.283

13. SUBVENÇÕES PÚBLICAS
A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de contratos celebrados com órgãos públicos, com o
objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes, relacionadas aos objetivos
estatutários da Entidade, sendo que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A Instituição presta
conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da entidade para quaisquer
verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos da Resolução CFC nº 1.305/2010 que
aprovou a NBC T 19.4 Subvenção e Assistência Governamentais.

14. COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2020 a entidade possuía a cobertura de seguro dos veículos, conforme detalhado
abaixo:
Bem
01 VW/GOL CITY MB C/ AR CONDICIONADO, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FAB/MOD:
2015/2016, BRANCO CRISTAL, CHASSI: 9BWAA45U3GP004667, PLACA OWG 4754
01 VW/GOL TL C/ AR CONDICIONADO, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FAB/MOD:
2017/2017, CHASSI: 9BWAG45U6HP121627, BRANCO CRISTAL PLACA QGT - 7863
01 PEUGEOUT
EXPERT EUROLAO MICROONIBUS, AR CONDICIONADO,
HIDRÁULICA, FAB/MOD: 2020/2020, CHASSI: 9V8VBBHXGLA003470, BRANCO,
PLACA RGG8A95
01 STRADA C/ AR CONDICIONADO, 2 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FAB/MOD:
2021/2022, CHASSI: 9BD281A22NYW75914, BRANCA, PLACA RGL2H77

Seguradora
MAPFRE
Bradesco
Bradesco
TÓKIO
MARINE

15. CONTINGÊNCIAS
Em 31 de dezembro de 2021 a entidade não está envolvida em nenhuma ação cível, fiscal, tributária ou
trabalhista, sejam estas de natureza ativa ou passiva.
16. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS
O Centro Feminista 8 de Março é uma entidade imune de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social COFINS;
O Centro Feminista 8 de Março é uma entidade imune do Programa de Integração Social
começou a usufruir da imunidade em janeiro de 2019.

PIS, e

O Centro Feminista 8 de Março obteve a isenção da quota patronal em 02/10/2007.
17. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS
17.1 GRATUIDADES CONCEDIDAS
As gratuidades concedidas pela Entidade, no exercício, através dos seus Projetos de Assistência Social, em
atendimento a Lei 12.101/2009 e regulamentada pelo Decreto 7.237/2010, totalizam em 2021 um montante
de R$ 2.389.480,57, e em 2020 um montante de R$ 1.211.438,36.
As gratuidades oferecidas ao seu público alvo são registradas no grupo de contas Benefícios Concedidos
Gratuidades, estando respaldadas em documentação hábil, relatórios e planilhas.
Destacamos que todos os atendimentos e atividades realizados aos beneficiários de todos os projetos foram
gratuitos, sem contraprestação do beneficiário, independente da origem da receita ser própria, pública,
privada ou internacional.
A Entidade cumpre com o disposto no Art. 12 da Lei 9.532/1997 e no Art. 29 da Lei 12.101/2009.
As ações desenvolvidas pelo CF8 são condizentes com a Nota Técnica nº 03/2017/DRSP/SNAS/MDS, de
09.03.2017.
17.2 ISENÇÕES USUFRUÍDAS
17.2.1 Isenções INSS, SAT e Terceiros
O Centro Feminista 8 de Março obteve a renúncia fiscal referente a Quota Patronal INSS, SAT e Terceiros
concedida no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 importou no valor de R$ 269.206,60 e durante 2020 no
valor de R$ 167.351,91.

17.2.2 Isenções COFINS
O Centro Feminista 8 de Março obteve a renúncia fiscal referente a COFINS concedida no período de
01/01/2021 a 31/12/2021 importou no valor de R$ 54.342,30, e no período de 01/01/2020 a 31/12/2020
importou o valor de R$ 36.398,50.
Demonstramos o valor das isenções usufruídas nos correntes anos:
R$
2021
INSS
Quota Patronal (20%)
RAT/ FAT (1,00%)
Terceiros (4,50%)
TOTAL INSS
COFINS
TOTAL COFINS
PIS
TOTAL PIS
TOTAL ISENÇÕES USUFRUÍDAS

2020

212.853,69
10.245,98
46.106,93
269.206,6

132.955,62
6.253,87
28.142,42
167.351,91

54.342,30

36.398,50

10.219,22
333.768,12

6.253,87
210.004,28

Gratuidade Concedida......................................R$ 2.389.480,57
Renúncia Fiscal Ufrufruída.............................R$ 333.768,12
% da Gratuidade Concedida s/ a Renúncia Fiscal Usufruída: 715,91 %
18. DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN
O CF8, na consecução de seus fins sociais, observará o seguinte:
Aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus fins institucionais, no Território Nacional;
Aplica suas rendas, subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas;
Suas dirigentes estatutárias, conselheiras, sócias ou associadas, instituidores e benfeitores ou terceiros
não recebem quaisquer vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título em
razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
Não distribui eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, isenções de qualquer natureza, sob qualquer forma
ou pretexto.
Mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades legais e
capazes de assegurar a sua exatidão.
Mossoró (RN), 31 de dezembro de 2021.
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