REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CHAPECO
Findas em 31 de Dezembro de 2020
NOTA N. º 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CHAPECO-SC é uma pessoa jurídica de direito
privado, entidade sem fins lucrativos, fundada no dia 11 de agosto de 1982, com sede na

cidade de Chapeco, Estado de Santa Catarina, na Rua Assis Brasil, 372-E, Bairro Maria
Goretti, que tem como principal atividade prestar serviços de educação e esclarecimento
sobre o câncer, promover exames preventivos para diagnóstico precoce do câncer feminino,
possibilitar o encaminhamento e acompanhamento assistencial que se fizer necessário e
realizar o acolhimento de crianças e mulheres com câncer.
NOTA Nº 02 – RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência, sendo originarias de
contribuições voluntarias de pessoas físicas e pessoas jurídicas, bem como recebimentos da
prefeitura mediante conveio com o SUS. A entidade mensurou as contribuições de voluntários
com base em valores similares que seriam pagos se tais serviços fossem prestados a título de
oneroso. Assim tais receitas foram reconhecidas mensalmente a medida que os serviços gratuitos
foram sendo prestados
NOTA Nº 03 – POLITICA CONTABIL
A Escrituração Contabil, mensuração, reconhecimento, bem como as respectivas demonstrações
contábeis foram realizadas dentro do que determina a ITG 2002(R1) e subsidiariamente, quando
aplicável através da NBC TG 1000(R1).
NOTA N.º 04 – RENUNCIA FISCAL
A entidade teve como objeto de renúncia fiscal os seguintes tributos: Imposto de Renda,
Contribuição Social, Cofins, PIS, INSS, IPTU e IPVA.
NOTA Nº 05 – CONTRATOS
A entidade possui convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Chapeco/Fundo Municipal
de Saúde, habilitada através do Edital 06/2020, contrato nº176/2020 de 12 de agosto de 2020,
para a contratação de serviços para realização de diagnóstico dos exames de Colo de Útero
coletados pela Rede Básica de Saúde.
NOTA Nº 06 – RECURSOS COM APLICAÇÃO VINCULADA
O recurso financeiro será destinado e aplicado para toda demanda que envolve a realização da
coleta e o exame citológico
NOTA N.º 07 – DEMONSTRAÇOES CONTABEIS
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Foram elaboradas, segundo previsto na ITG 2002(R1), as seguintes demonstrações contábeis
comparativas:
- Balanço Patrimonial- BP;
- Demonstração do Resultado do Período- DRP;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL;
- Demonstração dos fluxos de Caixa – DFC.
NOTA Nº 08 – IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO

O imobilizado está registrado pelo custo histórico deduzido da depreciação acumulada. Os bens
são depreciados pelo método linear, aplicáveis de acordo com a taxa correspondente a cada tipo
de bem.
NOTA Nº 09 - TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIMET)
Ao final do período foi realizada a análise sobre a recuperabilidade dos Ativos e com base na
experiência da administração, todos os ativos foram considerados recuperais pelo uso ou pela
venda.
NOTA Nº 10 – RECEITAS DA ENTIDADE
A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas.
E, recursos financeiros advindos de Convênio firmado com o Fundo Municipal de Saúde de Chapecó.
No ano de 2020, a entidade recebeu as seguintes receitas:
a) Pessoa Física:
R$ 127.580,56
b) Convênio Município Chapecó/FMS/SUS R$ 218.850,56
c) Doações Rec. Pessoa Jurídica
R$ 49.712,15
d) Projeto Repasse Poder Judiciário(Fórum)
R$
4.165,38
e) Doações – Horas Voluntariado
R$ 29.426,40
f) Repasse – Ministério do Trabalho
R$ 26.511,00
g) Receitas – Outubro Rosa
R$ 11.340,00
A receitas decorrentes da campanha Outubro Rosa – venda de Camisetas e acessórios, está vinculada
as Receitas de Campanha, de que trata o Capitulo VI, Art. 52º do Estatuto Social da Entidade.
NOTA Nº 11 – SEGUROS CONTRATADOS

A entidade mantem um seguro contra incêndios, queda de raio, explosão, danos elétricos, roubo,
mais a cobertura adicional de vendaval.
A vigência da apólice de seguro é de 17/09/2020 a 17/09/2021 e a importância segurada é de
R$1.595.000,00 da HDI Seguros S/A.
NOTA Nº 12 – GRATUIDADES PRATICADAS

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos Exames Preventivos
coletados na Sede da Entidade, para diagnóstico precoce do câncer, totalizam um montante de 6.711
exames gratuitos.
A Rede Feminina de Chapecó, como todas as entidades e empresas do segmento econômico ou não
do mundo, passaram pela situação da Pandemia do Covid 19, razão pela qual tivemos que fazer muitas
adaptações nos setores de trabalho. No ínterim, fomos forçados a nos adaptar, pois ficou fechada por
um período, por força de Lei Federal. Diante disso aderimos aos planos que foram oferecidos pelo
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Governo Federal, entre eles: a redução dos salários e da jornada de trabalho dos colaboradores,
também foi necessário fazer algumas demissões nesse período. Isso explica o baixo número de coletas
do exame Papanicolau na entidade e na Rede Básica de Saúde, e o baixo número de hospedagens de
pacientes com câncer na Casa de Apoio.
No período que a entidade ficou fechada, foram feitas e entregues doações, entre elas: sabão caseiro,
máscaras, roupas e calçados, roupas de banho e cama, alimentos, entre outros, para famílias carentes

.

e portadores de câncer de nosso município
Em 2020 a entidade também doou 51 próteses mamárias externas e 141 perucas.

NOTA Nº 13 – Casa de Apoio à Criança e a Mulher com Câncer
Em 2020 a Casa de Apoio ofereceu 1.060 pernoites, entre elas 186 foram para crianças e 874
para mulheres e acompanhantes. Foram servidos um total de 1.559 almoços, sendo 186 para
crianças e 1.373 para mulheres e acompanhantes.
NOTA N.º 14 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Além da Pandemia do Covid 19, a entidade não registrou nenhum outro evento subsequente
relevante que demande publicação em notas explicativas ou outras providências previstas na
legislação em vigor.
Chapecó/SC, 30 de Abril de 2021.
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