ESCOLA DE GENTE - COMUNICAÇÃO EM INCLUSÃO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1 - Contexto Jurídico
Fundada no ano de 2002, a Escola de Gente - Comunicação em Inclusão (Escola de Gente) é uma
associação civil sem fins lucrativos e sem finalidade econômica, com sede e foro na cidade do Rio
de Janeiro/RJ, Brasil, titulada pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), de caráter social e cultural, com atuação nacional e internacional, não
religiosa, não político-partidária, e com tempo de duração indeterminado.
2 - Missão Institucional
A missão institucional da Escola de Gente é: “Transformar políticas públicas em políticas inclusivas
para que pessoas com e sem deficiência, principalmente aquelas que vivem em situação de
pobreza, exerçam seus direitos humanos desde a infância”.
3 - Perfil do Impacto
De 2002 a 2019, a Escola de Gente sensibilizou diretamente para a causa da Inclusão mais de 500
mil pessoas em 19 países das Américas, Europa, Oceania e África, e em todas as regiões do Brasil,
por meio de seus projetos, programas e ações. Referência nacional e internacional na promoção
de reflexões e ações que tratem os direitos humanos na perspectiva da acessibilidade e da inclusão,
a Escola de Gente trabalha para que as leis e as políticas públicas se tornem práticas
cotidianas inclusivas, principalmente para a população que tem deficiência e vive na pobreza, um
dos grupos mais marginalizados do planeta, segundo a ONU.
4 - Contexto Operacional
A Escola de Gente atua simultaneamente em duas frentes. Na primeira, idealiza e desenvolve,
presencial ou virtualmente, projetos educacionais, sociais e culturais, gratuitos e acessíveis, em
distintos territórios pelo país. Na segunda, dedica-se a uma forte, reconhecida e persistente
incidência, principalmente no campo das leis e das políticas públicas federais, para que todos os
direitos de pessoas com deficiência, e desde a primeira infância, sejam contemplados em qualquer
instância, sem exceções - o chamado advocacy. Nas duas frentes, o desafio é provar que atender
às necessidades específicas de pessoas com deficiência jamais é um custo, e sim um investimento
inadiável para a sustentabilidade das nações e do planeta.
5 - Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil; são apresentadas com a observância das disposições da Lei nº 6.404/76 e contemplam as
determinações das normas do Conselho Federal de Contabilidade, dentre elas a NBC – ITG 2002
(R1) – Entidade sem finalidade de lucros, notadamente nos princípios de relevância, materialidade,
confiabilidade, prudência, integralidade e comparabilidade.
A administração da Escola de Gente optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual
se encontra regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange às questões ética
e profissional.
As demonstrações financeiras da entidade são submetidas anualmente a processo de auditoria
externa.
As demonstrações financeiras refletem e espelham a realidade da entidade em todos os seus
aspectos econômicos, financeiros e patrimoniais relevantes.

É adotado o regime de competência em atendimento à Norma Brasileira de Contabilidade – NBC
ITG – 2002.
As contas identificadas como recursos “Com Restrições” (Receitas e Despesas) são valores a
realizar no exercício seguinte e gastos incorridos no presente exercício oriundos de contratos
firmados com órgãos públicos e outros financiadores de projetos específicos da instituição, sendo
assim identificados, pois a realização desses valores deve ocorrer em sua totalidade, respeitando
as condições contidas nos contratos firmados, não configurando recursos livres para uso da
instituição em outras atividades que não aquelas contempladas nesses contratos.
6 - Principais Práticas Contábeis
(a) Apuração do Resultado
As receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o regime de competência dos
exercícios.
(b) Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo seu custo de aquisição acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço, que são calculados com base na taxa efetiva de
aquisição e registrados no resultado como receitas financeiras e, quando aplicável, ajustados
ao valor de mercado.
(c) Ativo Circulante e Não Circulante
São apresentados pelo valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as
variações monetárias e os rendimentos auferidos. Os ativos circulantes e não circulantes são
demonstrados pelo valor presente, quando aplicável.
(d) Passivo Circulante e Não Circulante
Estão demonstrados pelos valores conhecidos e/ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos incorridos. Quando aplicável, os passivos circulantes e não
circulantes são registrados pelo valor presente.
(e) Imobilizado e Intangível
O imobilizado e o intangível estão registrados pelo custo de aquisição. A depreciação e
amortização dos bens são calculadas pelo método linear, com base na vida útil estimada.
(f) Redução do valor recuperável
Neste exercício, a administração entende que não existem indícios de desvalorização do
conjunto de bens que compõem o ativo imobilizado e o intangível da Escola de Gente. Desta
forma, não foram efetuados ajustes decorrentes do valor de recuperação dos ativos, conforme
determina a resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.292/10 – NBC TG 01
– Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

7 - Disponibilidades - Institucional
São compostas pelos saldos das seguintes contas:
Disponibilidades - Institucional
Banco do Brasil Conta 13.365-5
Total

2019
13.958,06
13.958,06

2018
133.175,93
133.175,93

8 – Disponibilidades - Dispêndios dos Projetos
Os saldos em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018 são compostos pelos saldos
das seguintes contas, conforme demonstrado abaixo:
Disponibilidades Vinculadas
Banco do Brasil Conta 13.365-5
(Projeto Porticus)
Banco do Brasil Conta 40.894-8 Incentivo Fiscal
(Projeto III Mostra de Teatro Acessível – PRONAC
175722)
Banco Bradesco Conta 26.111-4
(Projeto Cultura Acessível)
Total

2019
125.971,83

2018
0,00

18.164,20

1.973,70

0,00

65.649,17

144.136,03

67.622,87

9 - Contas a Receber – Vinculados a Projetos
De acordo com o regime de competência, esta rubrica é representada por valores a receber
oriundos de Patrocínios e TAC(s) – Termo de Ajustamento de Conduta. Suas composições em
2019 e 2018 são as seguintes:
Valores a Receber – Vinculados a Projetos
Patrocínio Tecon Salvador S/A
Patrocínio Eadi Santo André Terminal de Cargos Ltda
TAC – MPT Núcleo Corporativo
TAC - MPT TIM
Total

2019
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00

2018
27.758,95
52.241,05
12.144,33
0,00
92.144,33

10 – Gastos com Advocacy e Campanhas
São valores registrados a título de despesas com projetos custeados com recursos próprios da
Escola de Gente, sem previsão de entradas de recursos. Em 2019, os gastos foram registrados nas
despesas sem restrições e o saldo de 2018 foi baixado contra o Patrimônio Social como Ajuste de
exercícios anteriores. Os saldos são os seguintes:
Gastos – Institucional
Advocacy e Campanhas
Total

2019
0,00
0,00

2018
154.020,70
154.020,70

11 – Imobilizado Intangível
Os ativos imobilizado e intangível são registrados pelo custo de aquisição, deduzidos das
depreciações e amortizações calculadas pelo método linear com base nas taxas mencionadas e
que levam em consideração a vida útil de utilização dos bens. Outros gastos são capitalizados
apenas quando há aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro
tipo de gasto, quando incorrido, é reconhecido no resultado como despesa. A depreciação ou
amortização dos ativos de longa vida considera a melhor estimativa da administração sobre a
utilização dos ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário econômico e/ou no
mercado podem requerer a revisão dessas estimativas de vida útil.

12 – Provisão para Contas a Pagar Com e Sem Restrições
Em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto era
demonstrado por:
Valores a Pagar
Fornecedores Diversos
Obrigações Fiscais
Provisão de Férias
Total

2019
17.445,69
1.003,83
9.578,36
28.027,88

2018
3.542,40
0,00
9.210,36
12.752,76

13 – Projetos em Execução
Os recursos são oriundos de patrocínios/doações. Tais patrocínios/doações foram aplicados em
projetos específicos com prestação de contas até o final do ano de 2018. Em 2019, o saldo de 2018
foi baixado contra o “superávit do exercício”.
Projetos em Execução
III Mostra de Teatro Acessível
Cultura Acessível – ICMS e LR
Núcleo Corporativo Brasfels – MPT
Formação Os Inclusos e os Sisos – Edital MinC
TIM - MPT (*)
Total

2019
18.164,20
0,00
0,00
0,00
250.000,00
268.164,20

2018
87.004,00
65.636,00
138.847,00
20.000,00
0,00
311.486,68

(*) Conforme mencionado na Nota 8, o projeto assinado em 18/12/2019, entrará em execução a
partir de março/2020.
14 – Patrimônio Líquido
O patrimônio social compreende a dotação inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuído
dos déficits ocorridos nos exercícios. O resultado do exercício é incorporado ao Patrimônio Social
em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução CFC 926/01
– NBC T 10.19 – Entidades sem finalidades de lucros – item 10.19.2.7, a qual descreve que o
superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do exercício
enquanto não aprovado pela Assembleia Geral de Associados e, após a sua aprovação, deve ser
transferido para a conta do Patrimônio Social.
15 – Receitas Institucionais
Notas Fiscais Prestações de Serviços (Institucional)
Data
26/06/2019
05/08/2019
19/08/2019
02/12/2019
Total

Nº da Nota Fiscal
133
134
135
136

Projeto
III Mostra de Teatro Acessível
III Mostra de Teatro Acessível
III Mostra de Teatro Acessível
Fundação Itaú para Educação e Cultura

Valor
115.000,00
15.000,00
20.000,00
1.140,00
151.140,00

16 – Outras Receitas
Instituto Arredondar (doação)
Copa Airlines (devolução)
Saveiros Camuyranos (doação)
Outras
Total

28.933,89
2.800,00
25.000,00
876,26
57.610,15

17 – Despesas com Pessoal sem Restrições
Referem-se a despesas com o pagamento de salários, encargos e benefícios sociais da equipe da
Escola de Gente custeadas com recursos próprios, perfazendo um valor total de R$ 13.625,39.
18 – Outras Despesas Operacionais sem Restrições
Referem-se a despesas custeadas com recursos próprios da Escola de Gente nas atividades de
fortalecimento institucional, perfazendo um valor total de R$ 38.839,53.
19 – Despesas Administrativas sem Restrições
Incluem as despesas administrativas em geral, custeadas com recursos próprios da Escola de
Gente. Incluem-se nessas despesas: material de escritório, material permanente, material de
consumo, assessoria contábil, tabelionatos, correios, armazenagem, aluguel, internet, telefonia,
website, informática, assessoria jurídica, aluguel de equipamentos, perfazendo um valor total de R$
62.099,24.
20 – Despesas de Representações sem Restrições
Despesas custeadas com recursos próprios da Entidade em atividades de representação em
reuniões, encontros e eventos relevantes para a causa da organização. Incluem as despesas com
logística, produção de materiais e de participação nesses eventos, perfazendo um valor total de R$
33.849,41.
21 – Receitas com Patrocínio Direto
Porticus
Fundação Tupy
UHG
Praxair/LInde
Total

319.370,40
12.000,00
16.000,00
127.623,02
474.993,42

22 – Receitas com Patrocínio Incentivado
MRS Logística
Banco Itaú
Saveiros Camuyranos
White Martins
Reversão Incentivo Não Utilizado
Total

150.000,00
400.000,00
63.216,10
100.000,00
(18.164,20)
695.051,90

23 – Receitas com Termo de Ajustamento de Conduta – MPT
TAC MPT – Núcleo Corporativo
Total

60.901,04
60.901,04

24 – Despesas com Pessoal
Incluem as despesas com salários, encargos e benefícios sociais dos projetos executados com
recursos oriundos das fontes elencadas nos itens 21, 22 e 23 acima, perfazendo um valor de R$
92.198,84.

25 – Despesas Operacionais com Projetos
São valores registrados a título de despesas operacionais dos projetos executados com recursos
oriundos das fontes descritas nos itens 21, 22 e 23 acima, perfazendo um valor de R$ 987.385,67.
III Mostra de Teatro Acessível
Advocacy
Campanha É Criminoso Discriminar
Teatro Acessível 2018
Campanha Talk It Easy
Cultura Acessível
Núcleo Corporativo Brasfel MPT
Praxair/Linde 2019
Strengthening of the agenda of children
Total

650.908,34
87.869,55
25.456,72
40.239,07
656,88
53.880,11
79.000,52
484,97
48.889,51
987.385,67

26 – Custos Administrativos
Referem-se a valores registrados a título de custos administrativos dos projetos executados com
recursos oriundos das fontes elencadas nos itens 21, 22 e 23 acima, perfazendo um valor de R$
358.135,29.
III Mostra de Teatro Acessível
Advocacy
Campanha É Criminosa Discriminar
Teatro Acessível 2018
Campanha Talk It Easy
Cultura Acessível
Núcleo Corporativo Brasfel MPT
Praxair/Linde 2019
Arredondar
Strengthening of the Agenda of Children
Total

96.498,33
60,00
1.456,00
4.900,00
32,00
2.460,72
87.099,05
20.121,31
14.975,83
130.532,05
358.135,29

27 – Ajuste de Exercícios Anteriores - Projetos
Considerando que em 2019 os projetos com restrições foram contabilizados nas contas de Receitas
e Despesas, conforme Demonstração do Resultado do Exercício, os valores contabilizados até
31/12/2018 foram encerrados,de acordo com as Notas Explicativas 09 e 12 (R$ 154.020,70 –
Advocacy e R$ 311.486,68 – Projetos em Execução), chegando ao ajuste líquido de R$ 157.465,98.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2020
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