
ASSOCIAÇÃO COLORINDO A VIDA
CNPJ Nº 09.112.341/0001-23

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM  (em reais)
ATIVO

Nota Explicativa 31/12/2016 31/12/2015

Circulante  1.543.696  1.331.759 

Caixa e equivalentes de caixa 4  1.464.555  1.253.904 
Contas a receber  5.000  -   
Adiantamentos 5  4.844  -   
Outros créditos  6.874  -   
Estoques 6  40.436  61.025 
Despesas do exercício seguinte  21.988  16.829 

Não Circulante  2.955.565  3.029.416 

Depósitos judiciais  8.960  -   
Investimentos  -    3.044 
Imobilizado 7  2.937.458  3.023.696 
Intangível  9.147  2.676 

TOTAL DO ATIVO  4.499.261  4.361.175 
PASSIVO

Nota Explicativa 31/12/16 31/12/15

Circulante  3.597.191  3.879.589 

Fornecedores  13.297  9.554 
Obrigações tributárias 8  455  422 
Obrigações trabalhistas 9  98.537  171.978 
Contas a pagar  164.745  2.277 
Recursos de convênios 10  3.269.974  3.677.089 
Subvenções a realizar  24.995  18.269 
Provisão para contingências 11  25.189  -   

Patrimônio líquido 13  902.070  481.586 

TOTAL DO PASSIVO  4.499.261  4.361.175 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(em reais)

 2.016  2.015 

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado líquido ajustado

Superávit/Déficit do exercício  432.418  301.239 
Depreciações e amortizações  227.852  212.704 
Ajustes de exercícios anteriores  (11.934)  109.745 

 648.336  623.688 
Acréscimos e decréscimos do Ativo Circulante 
e Não Circulante

Contas a receber  (5.000)  539.844 
Adiantamentos  (4.844)  8.439 
Outros créditos  (6.874)  -   
Estoques  20.590  (61.025)
Depósitos judiciais  (8.960)  -   
Despesas antecipadas  (5.159)  (1.370)

 (10.246)  485.888 
Acréscimos e decréscimos do Passivo 
Circulante e Não Circulante

Fornecedores  3.742  4.121 
Obrigações trabalhistas  (73.441)  (65.582)
Obrigações tributárias  32  (78)
Recursos de convenios  (407.114)  (193.635)
Subvenções  a realizar  6.726  18.269 
Provisão para contingências  25.189  -   
Outras contas a pagar  162.468  2.277 

 (282.398)  (234.628)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  355.691  874.948 

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições do imobilizado e intangível  (174.399)  (177.943)
Baixas de bens do imobilizado  26.314  353.505 
Aumento/redução de investimento  3.044  (107)

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  (145.041)  175.455 

AUMENTO (REDUÇÃO)  DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA  210.650  1.050.403 

Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício  1.253.904  203.501 
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício 1.464.555 1.253.904 

AUMENTO (REDUÇÃO)  DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA  210.650  1.050.403 

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 

(em reais)
      
      

 
Nota 

Explicativa 31/12/16  31/12/15
      

RECEITAS    3.143.167   2.893.896 
      
     Sem restrição    2.129.023   2.108.315 
     Receitas com doações    242.294   271.397 
     Receitas de  eventos    80.498   68.317 
     Receitas  com lojas & bazar    8.709   4.990 
     Receitas  compensatórias    469.300   269.061 
     Receitas  Mc  dia feliz    15.598   (129)
     Receitas  com campanhas e vendas 
de produtos    1.286.755   1.491.547 
     Outras receitas não operacionais    25.468   2.626 
     Outras receitas eventuais    402   507 
      
     Com restrição    1.014.144   785.581 
     Receitas com projetos e campanhas 15   1.014.144   785.581 
     
DESPESAS    (2.744.214)  (2.586.666)
      
      Custos das atividades sociais 16   (267.201)  (172.296)
      Despesas  com pessoal 17.1   (1.090.126)  (1.283.629)
      Despesas  com ocupação 17.2   (338.729)  (262.685)
      Despesas  gerais e administrativa 17.3   (348.972)  (382.668)
      Despesas  tributária    (2.035)  (3.623)
      Despesas  compensatórias    (469.300)  (269.061)
      Depreciações e amortizações    (227.852)  (212.704)
      
      
RESULTADO FINANCEIRO    33.465   (5.991)
      
      Receita financeira 18   47.881   7.953 
      Despesas  financeira 18   (14.416)  (13.944)
      
SUPERÁVIT  DO EXERCÍCIO    432.418   301.239 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(em reais)

 Fundo 
institucional

Déficit 
acumulado Total

Saldo em 31 de dezembro de 2014  400.000  (329.398)  70.602 
Ajustes de exercícios anteriores  -    109.745  109.745 
Déficit do exercício de 2015  -    301.239  301.239 
Ajustes de avaliação patrimonial  -    -    -   
Saldo em 31 de dezembro de 2015  400.000  81.586  481.586 
Ajustes de exercícios anteriores  -    (11.934)  (11.934)
Superavit do exercício de 2015  -    432.418  432.418 
Ajustes de avaliação patrimonial  -    -    -   
Saldo em 31 de dezembro de 2016  400.000  502.070  902.070 
1.Contexto Operacional A Associação Colorindo a Vida é uma entidade 
civil, de caráter beneficente, assistencial e filantrópico sem fins econômicos, 
constituída em 21 de agosto de 2007, com sede na cidade de Belém do Pará e 
tem por objetivo social  oferecer de forma gratuita, hospedagem, alimentação 
temporária e assistência as famílias dos pacientes e crianças e adolescentes 
com câncer,  propiciando a melhora da autoimagem e da autoestima das 
crianças e adolescentes em tratamento do câncer, desenvolver  atividades 
que visam a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, com 
ações educativas que julgar relevantes. A instituição foi declarada de utilidade 
pública pelas autoridades estaduais e municipais conforme Decreto Lei 7.606, 
de 27 de março de 2012 e Lei Ordinária nº 8865 de 17 de agosto de 2011. 
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, entidade sem finalidade de lucros e aplicáveis 
às pequenas e médias empresas as quais abrangem a Interpretação Técnica 
Geral ITG 2002, legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e 
as Interpretações emitidas pelo CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
e CFC-Conselho Federal de Contabilidade. Todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis, e apenas essas informações, estão 
sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração 
da Entidade; A autorização para a conclusão destas demonstrações contábeis 
foi dada pela administração em 13 de março de 2017. 3. Principais práticas 
contábeis As principais políticas contábeis adotadas pela Associação são 
descritas abaixo e têm sido aplicadas de maneira consistente nos períodos 
apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Apuração do resultado 
– receitas e despesas São apropriadas com base no regime de competência e 
estão suportadas por documentos que atendem as exigências legais e fiscais. 
b) Caixa e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes incluem caixa, contas 
bancárias e aplicações de liquidez imediata e com baixo risco de variação no 
valor de mercado, e são mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
de curto prazo. A rentabilidade das aplicações financeiras é reconhecida no 
resultado do exercício quando incorrida. c) Outros ativos e passivos Um ativo 
é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. Os valores referentes a passivos com fornecedores e aos encargos 
sociais e trabalhistas encontram-se demonstrados pelos seus valores originais.
Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização 
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, 
são demonstrados como não circulante. d) Outros ativos e passivos Um ativo 
é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. Os valores referentes a passivos com fornecedores e aos encargos 
sociais e trabalhistas encontram-se demonstrados pelos seus valores originais.
Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização 
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, 
são demonstrados como não circulante. e)Imobilizado É registrado ao custo 
de aquisição, formação ou construção, deduzido do valor da depreciação 
acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear e com base em taxas 
que levam em consideração a vida útil econômica estimada dos bens. Um 
item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda 
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor 
líquido de venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração 
de resultados no exercício em que for incorrido. f) Imunidade tributária Por 
ser uma entidade sem fins lucrativos, a Associação está isenta do pagamento 
de imposto de renda e da contribuição social, conforme estabelece a alínea c, 
do inciso VI, do parágrafo 150 da Constituição Federal. Conforme as leis nº 
9.715 de 26 de novembro de 1998 e nº 9.718 de 28 de novembro de 1998, as 
entidades sem fins econômicos que tenham empregados, contribuirão para o 
PIS com uma alíquota de 1% incidente sobre a folha de pagamento. g) Moeda 
de apresentação A moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras da Associação é o real. h) Demonstração do fluxo de caixa As 
demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto 
e estão apresentadas de acordo com a NBC TG 1000 (contabilidade para 
pequenas e médias empresas) – Seção 7 – Demonstração dos fluxos de caixa.
4. Caixa e equivalentes de caixa 

2016 2015

Bancos conta movimento - nota (a)    86.498      105.159   
Aplicações financeiras - nota (a)      575.536        77.336   
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição    662.034      182.495   

Caixa - nota (a) 9.017 1.217
Bancos conta movimento - nota (b)       215.421         98.412   
Aplicações financeiras- com restrição - nota (b)     578.083       971.781   
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição 802.521    1.071.409   

1.464.555 1.253.904
a) Os caixas e equivalentes de caixa de curto prazo são de alta liquidez e 
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, sujeitos a riscos 
insignificantes de mudança de valor, livres de qualquer restrição quanto ao uso 

por parte à instituição. (b) Os caixas e equivalentes de caixa de curto prazo são de 
alta liquidez e prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, sujeitos 
a riscos insignificantes de mudança de valor. As aplicações são remuneradas 
taxa fixa que variam de 85% a 94% do CDI pelo prazo de máximo de até 1.548 
dias, disponível para movimentação a qualquer movimento. Os recursos são 
provenientes de campanhas McDia Feliz ocorrida entre os anos de 2015 e 2016 
acrescidos de repasses pontuais que o Instituto Ronald McDonald encaminha para 
suprir gastos com projetos apoiados na luta contra o câncer infantil.
5. Adiantamento Diversos

2016 2015
Adiantamento a empregados 4.844 -
Total dos adiantamentos a empregados 4.844 -
6. Estoques

2016 2015
Alimentos 10.613 25.400
Câmara frigorifica 8.107 1.861
Central 9.437 21.814
Despensa - 51
DML 4.716 4.766
Loja & Bazar 997 6.175
Câmara de resfriamento 4.266 -
Rouparia 2.300 958
Total 40.436 61.025
A Associação registra as entradas de materiais, produtos e mantimentos seja ele 
adquirido com recursos próprios e/ou por doações em contas de estoques.
7. Imobilizado 7.1.  Imobilizado com restrição

2016 2015
Taxa Custo  Depreciação Saldo Saldo

  Anual Aquisição  Acumulada Líquido Líquido
Moveis e Utensílios 10% 236.031 (108.483) 127.548 148.071 
Maquinas e equipamentos 10% 127.702 (60.089) 67.613 76.570 
Veículos 20% 122.000 (15.611) 106.389 24.407 
Edifício e Benfeitorias 4% 10.300 (495) 9.805 15.908 
Instalações 10% 1.540 (36) 1.504 -   
Equipamentos informática 20% 51.903 (34.393) 17.510 9.194 

549.476 (219.107) 330.369 274.150
7.2. Imobilizado sem restrição

2016 2015
Taxa Custo  Depreciação Saldo Saldo

anual Aquisição  Acumulada Líquido Líquido
Terreno 400.000                  -   400.000 400.000
Edifício e 
Benfeitorias 4% 2.568.985        (463.595) 2.105.390 2.206.697
Veículos 20% 232.500        (154.381) 78.119 124.579
Moveis e Utensílios 10% 25.773            (2.477) 23.296 18.270
Maquinas e 
equipamentos 10% 285                  (1) 284               -   

3.227.543        (620.454) 2.607.089 2.749.546

2016 2015
Custo  Depreciação Saldo Saldo

Aquisição  Acumulada Líquido Líquido
 

Total 3.777.019        (839.561) 2.937.458 3.023.696
O ativo imobilizado da Associação tem o uso restrito à assistência as crianças com 
câncer. A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir: 
Contas 2015 Adições Baixas 2016
Moveis e Utensílios 232.965 3.066 -   236.031 
Maquinas e equipamentos 124.182 3.520 -   127.702 
Veículos 84.000 122.000 (84.000) 122.000 
Edifício e Benfeitorias 23.900 10.300 (23.900) 10.300 
Instalações -   1.540 -   1.540 
Equipamentos informática 35.903 16.000 -   51.903 
Total Sem restrição 500.950 156.426 (107.900) 549.476 

Terreno 400.000 -   -   400.000 
Edifício e Benfeitorias 2.567.585 10.500 (9.100) 2.568.985 
Veículos 232.500 -   -   232.500 
Maquinas e equipamentos -   285 285 
Moveis e Utensílios 18.804 6.969 -   25.773 
Total com restrição 3.218.889 17.754 (9.100) 3.227.543 

Total Custo 3.719.839 174.179 (117.000) 3.777.018 
8.Obrigações Tributárias 

2016 2015
ISS a recolher 399 102
IRRF a recolher 14 75
RPCC a recolher 42 245
Total 455 422
Obrigações trabalhistas

2016 2015
Salários a pagar 2.537 52.097
Rescisões trabalhistas - 11.601
INSS a recolher 10.200 2.682
FGTS a recolher 6.133 7.388
IRRF a recolher – 0561/588 2.343 1.956
Autônomos 5.226 1.304
GRFC a recolher - 6.863
Contrib.Assistencial 35 -
PIS s/folha de pagamento 985 1.245
Provisão de férias 71.078 86.842
Total 98.537 171.978

Os valores de provisões trabalhistas foram determinados com base na remuneração 
mensal dos colaboradores e o número de dias de férias a que já tenham direito, 
bem como, os encargos sociais incidentes sobre esses valores. 
10. Recursos de convênio. Convênios e subvenções

2016 2015
Campanha MC dia feliz 2016 123.955 -
Campanha Mc dia Feliz 2015 - 126.475
Total 123.955 126.475
Convênios e projetos

2016 2015
Convênio - Instituto Ronald McDonald 2.582.093 2.731.276
Programa diagnóstico precoce - 21.234
CO 08/2015 - Telemarketing - 154.484
Projeto sustentabilidade - 643.620
CO 2.016 Instituto Ronald McDonald 23.774 -
CO163/2016 540.152 -
Total 3.146.019 3.550.614
Total do grupo 3.269.974 3.677.089
Decorrente da doação condicional e atendendo a clausulas dos convênios 
firmados entre a Associação para com o Instituto Ronald McDonald’s, os valores 
em caixa e equivalentes de caixa geram uma obrigação da Associação para com 
o convênio, que ao longo do ano de 2017, serão realizadas pela Associação, 
visando o desenvolvimento das atividades assistenciais que se propõe a realizar. 
11. Contingências É constituída pela Administração de acordo com a avaliação 
de risco elaborada pela assessoria jurídica na data do balanço, nos processos de 
natureza trabalhistas, que a Associação figura como ré.  A Associação consoante 
NBC TG 25 só contabiliza as perdas prováveis, cujos montantes estão assim 
representados: 
Descrição 2016 2015
Trabalhistas 25.189 -
Total 25.189 -
A Associação não possui outras ações judiciais de natureza trabalhista e cíveis. 12. 
Isenção usufruída. Em atendimento ao Decreto nº 7237 de 20 de julho de 2010 
e a Lei 12.101 de 17 de novembro de 2009, demonstramos a seguir, os valores 
relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o 
exercício:
Descrição 31/12/2016
Ordenados e salários. 722.227,38
(*) Percentual de contribuição (a) 26,50%
Subtotal (a) 191.390,23
Serviços prestados por pessoa física 61.808,67
Percentual de contribuição devida (b) 20%
Subtotal (b) 12.361,73
Total devido caso a entidade não gozasse de isenção (a) + (b) = 203.751,53
13. Patrimônio Líquido O patrimônio social da Associação é composto pelas 
doações dos instituidores acrescido do superávit apurado em cada exercício. 14. 
Receitas sem restrição  Os valores que compõe as receitas sem restrição são 
decorrentes de doações recebidas através de alimentos, materiais e em espécie, 
feitas por pessoas físicas e jurídicas, podendo ser também decorrente de eventos, 
campanhas realizadas pela instituição, ou ainda venda de produtos. As receitas 
financeiras são decorrentes dos rendimentos das aplicações financeiras. 15. 
Receitas com restrição

2016 2015
Convênio IRM – Doação de campanhas 1.014.144 720.492
Outras receitas de convênios - 65.089
Total 1.014.144 785.581
Receitas auferidas por meio dos contratos de assistência entre a Associação e 
Instituto Ronald McDonald.
16. Custos das atividades sociais 

2016 2015
Custo telemarketing - 234
Custo de produtos 251.674 18.370
Outros custos 15.527 153.692
Total 267.201 172.296
Os valores evidenciados a título de custos referem-se à utilização de recursos 
recebidos para custeio de projetos e na obtenção de novos recursos.
17. Despesas gerais e administrativas  17.1 Despesas com pessoal

2016 2015
Salário 600.851 705.714
Indenizações 117.598 27.657
INSS sobre salários - 184.764
FGTS sobre salários 57.093 63.316
PIS sobre salários 6.636 8.857
13º e férias 124.906 129.778
INSS sobre 13º e férias - (2.367)
FGTS sobre 13º e férias 4.705 4.344
Autônomos 61.809 71.848
Despesas com benefícios 116.528 89.718
Total 1.090.126 1.283.629
17.2 Despesas com Ocupação

2016 2016
Aluguéis          6.100        15.300 
Seguro do imóvel               -            1.680 
Condomínios               -            4.096 
Outros impostos e taxas             673             426 
Energia elétrica       113.820        92.047 
Agua e esgoto             596             501 
Telefones fixo/móvel        60.449        53.940 
Mensalidade internet             189               90 
Material de copa e cozinha          2.169               -   
Agua mineral             120               -   
Gás          6.285          4.920 
Gêneros alimentícios        10.747             731 
Taxis          4.311          4.589 
Honorários contábeis        22.373        20.910 
Conservação e limpeza          5.632          1.580 
Manutenção Predial       102.704        60.565 
Demais despesas com ocupação          2.561             711 
Total       338.729       262.086 
17.3 Despesas gerais e administrativas

2016 2015
Viagens e hospedagens        31.497        33.609 
Comunicação e publicidade        23.532          6.764 
Com veículos        77.388        64.567 
Com transporte               -               956 
Bens de pequeno valor             464          3.043 
Material de escritório          2.663          1.242 
Cartório/impressos/cópias          1.955          4.018 
Correios e malotes             735             731 
Auditoria assessoria externa          8.194        19.172 
Honorários advocatícios               -                 -   
Outros serviços de terceiros PJ e PF       152.312       212.281 
Suprimento de informática        17.324        11.425 
Manutenção softwares          4.830          3.887 
Outras despesas administrativas        28.079        20.973 
Total       348.972       382.668 
As despesas gerais e administrativas referem-se aos gastos com pessoal 
administrativo, serviços de terceiros, manutenção de sistemas, seguros e outras 
despesas administrativas. 18. Resultado financeiro. Receitas financeiras

2016 2015
Rendimento s/aplicações financeiras 45.753 4.516
Atualização monetária ativa 26 44
Descontos obtidos 2.102 3.393
Total 47.881 7.953
Despesas financeiras

2.015
Juros pagos (2.087) (1.435)
Despesas bancárias (11.759) (12.385)
IOF (451) (124)
Outras despesas financeiras (119) -
Taxa diversas - -
Total (14.416) (13.944)
Resultado financeiro 33.465 (5.991)
19. Seguros Para atender as medidas preventivas adotadas permanentemente, a 
Associação efetua a contratação de seguros em valor considerado suficiente para 
a cobertura de eventuais sinistros.

Associação Colorindo a Vida Francisco dos Reis Landim
CNPJ: 09.112.341/0001-23 CPF: 640.630.628-72

Rachel Lucena Gribel Contador
Diretora Presidente CRC nº. 1SP 110546/O-7

CPF nº 136.809.272-15


