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Coordenadores da 
PASTORAL DA PESSOA IDOSA da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB 
Curitiba - PR  

(1) Examinamos o Balango PatrimoniaL da PASTORAL DA PESSOA IDOSA da Conferencia 

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, levantado em 30 de setembro de 2005, e a res-

pectiva Demonstragao do Resultado, correspondente ao exercicio findo naquela data, ela-

borados sob a responsabilidade de sua Administragao. Nossa responsabilidade e de emitir 

urn Parecer sobre essas Demonstragoes Contabeis. 

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo corn as Normas de Auditoria que requerem 

que o exame seja realizado corn o objetivo de comprovar a adequada apresentagao das 

Demonstragoes Contabeis ern todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames 

compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, conside-

rando a relevancia dos saldos, o volume de transagoes, o sistema contabil e de controles in-

ternos da Entidade; (b) a constatagao, corn base em testes, das evidencias e dos registros 

que suportam os valores e as informagOes contabeis divulgados; e (c) a avaliagao das prati-

cas e das estimativas contabeis mais representativas adotadas pela Administragao da Enti-

dade, bem como da apresentagao das Demonstragoes Contabeis tomadas em conjunto. 

(3) Ern nossa opiniao, o Balango Patrimonial referido no paragrafo primeiro representam ade-

quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financeira da PAS-

TORAL DA PESSOA IDOSA da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB em 

30 de setembro de 2005, e o Resultado de suas Operagoes, referente ao exercicio findo 

naquela data, de acordo corn as praticas contabeis adotadas no Brasil. 

Curitiba, 24 de Outubro de 2005. 
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PASTORAL, DA PESSOA IDOSA 
da Confcrencia Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB 

CN 1).) — 07.234.458/0001-54 

BALANCO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2006 
(Valores Expressos em Reais) 

ATIVO 

CIRCULANTE 88.802,73 

Disponibilidades 88.802,73 

Caixa e Bancos 88.802,73 

Estoques 0,00 

Materiais Educativos 0,00 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 

Creditos dos Setores/Estados 0,00 

PERMANENTE 0,00 

Imobilizado 0,00 

Diferido 0,00 

TOTAL DO ATIVO 88.802,73 

PASSIVO 

CI RCULANTE 0,00 

Fornecedores 0,00 

Fomecedores de SeNcos 0,00 

Outras Obrigacoes a Pagar 0,00 

Servicos de Terceiros 0,00 

PATRIMoN10 SOCIAL 88.802,73 
Patrim6nio Proprio 0,00 

Superavit Acumulado 88.802,73 

TOTAL DO PASSIVO 88.802,73 

As Notas Explicativas sao parte integrantes das Demonstracoes Contabeis 

As demonstracoes contabeis acima foram examinadas por Moore Stephens Sfai A itores Independentes & As-
sociados. Uma firma membro de Moore Stephens International Limited. - Mem ros nas principais cidades do 
mundo. 
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CPF 960549059-53. 

Erra. Zirda Arns Neumann 

PASTORAL DA PESSOA IDOSA 
da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB 

CNPJ  —  07.234.458/0001-54 

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 
30 DE SETEMBRO DE 2006 

(Valores Expressos em Reais) 

RECEITA BRUTA 100.000,00 

Proveniente de Entidades Privadas 100.000,00 
Drogarias - NISSEI 50.000,00 

Caritas 50.000,00 

RECEITA LIQUIDA 100.000,00 

CUSTO DOS ATENDIMENTOS (399,66) 
Custo Atendimento — Pessoa Idosa (399,55) 

DESPESAS OPERACIONAIS (10.797,72) 
Administrativas (15.039,71) 

Depreciacao/Amortizacao 
Resultado Financeiro 4.241,99 

SUPERAVIT DO EXERCIICIO 88.802,73 

As Notas Explicativas sac parte integrantes das DemonstracOes Contabeis 

As demonstracoes contabeis acima foram examinadas por Moore Stephens Sfai Auditores Independentes & As-
sociados. Uma firma membro de Moore Stephens International Limited. - Membros nas principals cidades do 

mundo 
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PASTORAL DA PESSOA IDOSA 
da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB 

CNPJ — 07.234.458/0001-54 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAOES CONTABEIS 
DO EXERCICIO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2005 

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A PASTORAL DA PESSOA IDOSA, fundada em 05 de Novembro de 2004, e uma Associapao Civil 

de direito privado, sem fins econOmicos e de natureza filantropica corn atuapao no ambito Federal, Estadual 

e Municipal, corn durapao ilimitada. 

A Pastoral da Pessoa Idosa tern por objetivo assegurar a dignidade e a valorizapao integral das 

pessoas idosas, atraves da promopao humana e espiritual, respeitando seus direitos, num processo educa-

tive de formapao continuada destas, de suas familias e de suas comunidades, sem distincao de raga, cor, 

profissao, nacionalidade, sexo, credo religioso ou politico, para que as familias e as comunidades possam 

conviver respeitosamente corn as pessoas idosas, protagonistas de sua auto-realizapao, por meio das se-

guintes atividades: 

I. Promover o desenvolvimento fisico, mental, social e espiritual, cognitivo e cultural dos idosos; 

II. Promover o respeito a dignidade e a cidadania das pessoas idosas, colaborando para a divulga-

pao e implementapao do Estatuto do Idoso — Lei n." 10.741, de 1° de Outubro de 2003; 

III. Promover o convivio das pessoas idosas corn as demais geraceies, estimulando uma velhice ati-

va e buscando uma longevidade digna; 

IV. Estimular e respeitar a espiritualidade das pessoas idosas; 

V. Valorizar a historia da vida, as experiencias, o ser biografico, a sabedoria adquirida ao longo do 

vida de cada pessoa idosa, respeitando-a como guardia da memoria coletiva; 

VI. Capacitar agentes de pastoral para o acornpanhamento das pessoas idosas nas visitas domicili-

ares e nas outras atividades complementares afins; 

VII.Organizar redes de solidariedade humana nas corn unicapoes e nos diferentes niveis para pro- 

mover o bem-estar dos idosos; 

VIII.Incentivar a criapao e participapao nos conselhos de direitos do idoso em todos os niveis; 

IX. Realizar parcerias, somando esforpos corn outras pastorais, comunidade cientifica, associapoes 

de geriatria e gerontologia, organizapoes de defesa dos direitos dos idosos, de assistencia social 

e outras entidades afins; 

X. Manter urn sistema de informapao sobre a situapao das pessoas acompanhadas; 

XI. Democratizar noticias e informapOes sobre os idosos nos meios de cornunicapao social; 

XII.Promover esclarecimentos sobre os preconceitos contra as pessoas idosas, a fim de serem su-

perados; 

As demonstracoes contabeis acima foram examinadas por Moore Stephens Sfai Auditores Independentes & As-
sociados. Uma firma membro de Moore Stephens International Limited. - Membros nas principais cidades do 

mundo. 



PASTORAL DA PESSOA IDOSA 
da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB 

CNPJ 07.234.458/0001-54 

XIII.Somar esforpos corn iniciativas de educapao continuada para cuidadores de idosos; 

XIV.Valorizar a vida ate sua fase final, apoiando os programas de cuidados paliativos, que assegu-

rem o carater espiritual da existencia humana. 

A Pastoral da Pessoa Idosa segue as diretrizes da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil — 

CNBB e esta relacionada corn a cornissao Episcopal Pastoral que a CNBB designar. 

NOTA 02 - APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

A Entidade apresenta suas demonstrapaes contabeis em conformidade corn as disposipoes conti-

das nas Normas Brasileiras de Contabilidade, observando as praticas contabeis adotadas no Brasil em sua 

elaborapao e adotando os conceitos, conteudo e estrutura, bem como a nomenclatura das demonstrapaes 

contabeis estabelecidos atraves da Resolupao CFC n.° 926/01. 

NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTABEIS 

As demonstrapoes contabeis estao de acordo corn as praticas contabeis adotadas no Brasil, Reso- 

lupao CFC n.' 926/01, e legislapao aplicavel, adequando-se as necessidades especificas das instituicoes 

sociais e privadas sem fins lucrativos e de natureza filantropica. As praticas contabeis mais significativas 

adotadas na elaborapao das demonstrapaes contabeis sao as seguintes: 

• As doapOes e contribuipoes eventuais de terceiros sao reconhecidas como receitas quando 

efetivamente recebidas. As demais receitas e despesas sao reconhecidas pelo regime de 

competencia. 

• As aplicapOes financeiras de liquidez imediata estao avaliadas pelo custo de aplicapao, a- 

crescidas dos rendimentos proporcionalmente auferidos ate a data do balanpo. 

• As doapOes e contribuipOes destinadas ao custeio da Entidade sao contabilizadas em con- 

tas de receitas. 

Ativos e passivos circulantes — sao demonstrados pelos valores de realizacao, incluindo, 

quando aplicavel, os correspondentes encargos e as variacOes monetarias incorridas. 

• Os Ativos Realizaveis e os Passivos Exigiveis corn prazo de ate 360 dias sao demonstrados 

como circulante. 

• Em razao de sua finalidade social, assistencial, filantrOpica e sem fins lucrativos, a Entidade 

nao esta sujeita ao recolhimento de impostos calculados sobre o superavit do exercicio, e 

nem distribui qualquer parcela de seu resultado a associados, parceiros, dirigentes, conse-

lheiros ou mantenedores. 

As demonstracoes contabeis acima foram examinadas por Moore Stephens Sfai Auditores Independentes & As- 
sociados. Uma firma membro de Moore Stephens International Limited. - Membros nas principals cidades do 

mundo. 
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PASTORAL DA PESSOA IDOSA 
da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB 

CN P.1 — 07.234.458/0001-54 

NOTA 04 — PATRIMoN10 SOCIAL 

Conforme estabelece o Estatuto, constituirao o Patrimonio da Pastoral da Pessoa Idosa, constituem 

fontes de recursos que corn poem o seu patrimOnio: 

• As contribuicoes de colaboradores e benfeitores; 

• Auxilios que Ihe sejam destinados oriundos de convenios e acordos assinados corn en-

tidades nacionais e internacionais; 

• Outros auxilios que Ihe advenham por qualquer titulo; 

• Subvencoes; 

• Os bens, titulos e valores adquiridos e as rendas por eles produzidas; 

• As doacoes e legados; 

• As multas e outras rendas eventuais. 

No exercicio findo em 30/09/05, o Patrim6nio Social da PASTORAL DA PESSOA IDOSA esta sen-

do apresentado corn as seguintes divisaes: 

PatrimOnio Proprio:  a ser composto pelos bens do Ativo Permanente. 

Superavit: valores de reservas que podem ser utilizadas livremente nas atividades que 

representam o objetivo estatutario da Pastoral da Pessoa Idosa. 

NOTA 05 — INFORMAcoES COMPLEMENTARES 

A Pastoral da Pessoa Idosa iniciou suas atividades operacionais a partir de 25 de Janeiro de 2005, 

quando obteve sua Inscrioao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica. anteriormente as atividades que 

eram realizadas vinham sendo registradas contabilmente pela Pastoral da Crianca, cujos recursos — oriun-

dos do Ministerio da Saude — produziram os seguintes repasses entre 1° de Outubro de 2004 a 30 de Se- 

tern bro de 2005: 

Apoio Financeiro Mensal — realizados 43 repasses R$ 18.152,00 

Apoio Eventual — realizados 30 repasses R$ 13.008,00 

Capacitacoes em Nivel Nacional — realizados 5 repasses R$ 11.555,02 

Capacitacoes em Nivel de Estado — realizados 15 repasses R$ 68.096,64 

Capacitacao em Nivel de Diocese — realizados 21 repasses R$ 34.197,49 

Total Geral dos Repasses de 01/10/2004 a 30/09/2006 R$ 145.009,16 

As demonstracoes contabeis acima foram examinadas por Moore Stephens Sfai Auditores Independentes & As-
sociados_ Uma firma membro de Moore Stephens International Limited. - Membros nas principals cidades do 
mundo. 
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PASTORAL DA PESSOA IDOSA 
da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB 

CNPJ — 07.234.458/0001-54 

OUTRAS INFORMAOES — APLICAOES EFETUADAS NO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE EM 

ANOS ANTERIORES: 

Os recursos alocados pela Pastoral da Crianca em Programas voltados ao atendimento da 

Pessoa Idosa, no periodo compreendido entre 01 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004, fo-

ram de R$ 933.679,00 (novecentos e trinta e tees mil, seiscentos e setenta e nove reais). Estao con-

templados nessa importancia somente os gastos com: a) alimentacao; b) hospedagem; c) transporte; 

d) material didatico e de consumo; e, e) assistencia tecnica. Os trabalhos desenvolvidos por volunta-

rios voltados a esta atividade ndo estao mensurados nem registrados na contabilidade neste periodo. 

A Contabilidade registra, apenas, os dados relativos aos desembolsos financeiros realizados corn a 

ajuda de custo despendida no atendimento das atividades da Pastoral da Crianca. 

O Demonstrativo dos recursos aplicados em atividades da Pastoral do Idoso de I° janeiro de 

2001 a 31 de dezembro de 2004, é o seguinte: 

Descricao do Custo Valor 
Custo corn alimentacdo 129.632 

Custo corn hospedagem I 1 1.598 

Custo de transportes 165.293 

Custo de material de consumo 25.284 

Custo de assistencia tecnica 171.600 

Custo com material didatico 264.872 

Custo corn material de apoio 65.400 

Total despendido na atividade 	  933.679 

As demonstraciies contabeis acima foram examinadas por Moore Stephens Sfai Auditores Independentes & As- 
sociados. Uma firma membro de Moore Stephens International Limited. - Membros nas principals cidades do 

mundo. 
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