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Peruíbe, 02 de Maio de 2019. 

 

Notas Explicativas 

 

I – Contexto Operacional 

A Ong Vida & Surf, fundada em 15 de Dezembro de 2013, tem como objetivo apoiar e 

desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e 

do meio ambiente, através das atividades de educação profissional, especial, ambiental, 

esportiva e cultural. A dedicação às atividades configuram-se mediante a execução direta de 

projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, 

humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio à outras 

organizações sem fins lucrativos e à órgão do setor publico e privados que atuem em áreas afins. 

No exercício em análise, foram atendidos uma média de 40 estudantes dos 05 aos 17 

anos, duas vezes por semana, em todo o período de contra turno escolar, afastando-os assim, de 

situações de risco e favorecendo aqueles que se encontram em vulnerabilidade social, 

diminuindo a possibilidade das ofertas do tráfico de drogas e do crime.  

 

II – Ativo Não Circulante 

Imobilizado: Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição 

menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico 

inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido 

pela entidade, excluindo custos de financiamentos. A depreciação dos ativos é calculada com 

base no método linear para alocação de custos, menos o valor residual durante a vida útil, que é 

estimada como segue: • Máquinas e equipamentos - 10 anos; 

  

IV – Critérios de apuração da receita e despesa. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios 

fundamentais de contabilidade e preceitos previstos na legislação especifica aplicável às 

entidades sem fins lucrativos. 

 

V – Os Recursos de Aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de tais 

recursos; 

A maior parte do recurso financeiro advém de uma herança destinada à ONG. Existem 

também algumas empresas que colaboram com valores mensais.  

 

IX – Despesas; 

As despesas demonstradas, referem-se única e exclusivamente para a realização dos 

projetos, tanto na atividade meio quanto na atividade fim. 
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