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DOUTORES DA ALEGRIA – ARTE, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

CNPJ 00.491.904/0001-67 

 

Nota de Esclarecimento da Origem das Receitas da Associação 

reconhecidas no exercício de 2019 

 

A Administração da Associação vem complementar a NE nº10 deste relatório, 

originalmente redigida como: 

 

10 – RECURSOS APLICADOS  

 

A Associação, com observância ao limite fixado pela Lei nº 12.101/09, aplica os 

recursos recebidos no atendimento da comunidade carente e em reinvestimento da 

própria Associação. Os recursos aplicados em 2019 e 2018 estão representados por: 

 

 Em R$ 

DESCRIÇÕES 2019 2018 

Despesas Próprias  1.403 1.349 

Despesas Vinculadas a Projetos 7.010 6.799 

Total de Despesas 8.413 8.148 

   

Receitas Próprias 1.758 1.902 

Receitas Vinculadas a Projetos 7.010 6.799 

Total de Receitas  8.768 8.701 

   

 

 

Para: 

 

 

10 – DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA ASSISTENCIA 

SOCIAL CONFORME ESTATUTO SOCIAL 

 

A Associação, com observância a Lei nº 12.101/09, aplica os recursos recebidos no 

atendimento a Lei Organica de Assistência Social, bem como na Política Nacional de 

Assistência Social, na execução de serviços, atendimento e ações diversas  para 

crianças, jovens e outras pessoas em situação de vulnerabilidade e risco. Os recursos 

aplicados em 2019 e 2018 estão representados por: 

 

 

 



  
 

 Em R$ 

DESCRIÇÕES 2019 2018 

Despesas sócio assistenciais realizadas com recursos 

Próprios * 

1.403 1.349 

Despesas sócio assistenciais realizadas com recursos 

subsidiados * 

7.010 6.799 

Total de Despesas 8.413 8.148 

   

Receitas sócio assistencias - Próprias 1.758 1.902 

Receitas sócio assistenciais - subsidiadas 7.010 6.799 

Total de Receitas  8.768 8.701 

 

*Todos os recursos são aplicados integralmente nas atividades fins da 

entidade 

  2019 Em R$ 

DESCRIÇÕES 

ATIVIDADES 

DE 

ASSISTENCIA 

SOCIAL 

OUTRAS ATIVIDADES DE 

IMPACTO SOCIAL ATIVIDADES 

SUSTENTÁVEIS 
TOTAL 

espetáculos formação outras  

Despesas 

sócio 

assistenciais 

realizadas 

com recursos 

Próprios 

618 183 71 83 448 1.403 

Despesas 

sócio 

assistenciais 

realizadas 

com recursos 

subsidiados 

5.293 976 698 42 0 7.010 

Total de 

Despesas 

sócio 

assistenciais 

5.911 1.159 770 125 448 8.413 

              

Receitas sócio 

assistências - 

Próprias 

        1.758 1.758 

Receitas sócio 

assistenciais - 

subsidiadas 

5.293 976 698 42   7.010 

Total de 

Receitas 

socio 

assistenciais 

5.293 976 698 42 1.758 8.768 

              



  
As Receitas Próprias das atividades sustentáveis em 2019 são oriundas da doação de 

pessoas físicas e/ou jurídicas (R$ 1.001) e da prestação de serviços ofertados pela 

associação, tais como palestras e intervenções artísticas em empresas parceiras ou 

cursos voltados para o público em geral (como o Formação Para Curioso e Do Lúdico 

Ao Lúcido) ou cursos sob encomenda, cujos recursos gerados (R$ 388) são revertidos 

integralmente para as atividades fins da Associação. 

Também integram as Receitas Próprias de 2019 o resultado das aplicações 

financeiras líquido de impostos (R$225), a doação em serviço de voluntários (R$18) 

vide NE 19 e o levantamento de depósitos judiciais (R$126) vide NE 05. 

As atividades de assistência social, residem no fortalecimento da convivência e na 

contribuição para o resgate de vínculos afetivos entre as crianças hospitalizadas e 

seus pais/acompanhantes, através das intervenções artísticas regulares dos 

artistas/palhaços nos hospitais públicos parceiros da associação. 

Nosso público alvo beneficiado são crianças e adolescentes com internações de 

média e longa permanência em hospitais públicos atendidos pelo Sistema Único 

de Saúde, que se encontram em situação de alta vulnerabilidade e risco social, 

tendo em vista a condição da doença instalada assim como a fragilidade de 

vínculos familiares e comunitários em virtude do afastamento do ambiente 

familiar, escolar e fragilidade da saúde física e emocional. 

Conforme explicita o Guia Definitivo para Profissionais do SUAS, organizado pelo 

GESUAS, “Algumas famílias precisam apenas de apoio, orientações e 

acompanhamento, a fim de fortalecer a sua função protetiva, que mesmo fragilizada 

ainda existe: outras vão além dessa necessidade, porque já se encontram com seus 

direitos violados e em situação de risco e de total exclusão” pág. 07. 

A atividade, assim, visa promover os direitos fundamentais da pessoa humana 

inerentes à infância e à juventude, como o brincar, o lazer, o acesso à cultura e à 

convivência comunitária.  

Já o Programa de Formação de Palhaço para Jovens, prioriza o público jovem e adulto 

em situação de vulnerabilidade e risco social e oferece formação profissionalizante e 

voltada ao desenvolvimento social e produtivo na área cultural e incentiva ao final da 

formação, a implementação de projetos sociais e culturais nas comunidades de 

origem destes jovens com vistas a promover acesso à cultura de boa qualidade e 

transformação social. 

 



  
Alinhado a tarefa institucional da associação que tem o propósito de intervir na 

sociedade propondo a arte como “mínimo social” para crianças, adolescentes e outros 

públicos em situação de vulnerabilidade e risco social, privilegiando hospitais públicos 

e ambientes adversos, tendo a linguagem do palhaço como referência. A partir desta 

intervenção, ampliar canais de diálogos reflexivos com a sociedade, compartilhando o 

conhecimento produzido através de formação, pesquisa, publicações e manifestações 

artísticas, contribuindo para a promoção da cultura e da saúde e inspirando políticas 

públicas universais e democráticas para o desenvolvimento social sustentável, a 

organização realiza outras atividades de impacto social e que trazem a transposição 

do que acontece nos hospitais para o público que não está hospitalizado, como os 

espetáculos, publicações, oficinas para profissionais de saúde, bloco do miolo mole, 

dentre outras, em sua maioria são financiadas por  recursos oriundos de renúncia 

fiscal (leis de incentivo fiscal) e/ou convênios públicos e são apuradas tecnicamente 

na medida em que a execução das despesas é realizada. 

Tais atividades tem suas propostas orçamentárias previamente planejadas através 

de projetos inscritos e aprovados, cuja execução é acompanhada pelas entidades 

públicas controladoras através das prestações de contas periódicas realizadas pela 

Associação. Entretanto, algumas despesas não previstas podem ser necessárias para 

a correta execução da atividade, implicando em uso de recursos próprios da 

Associação. 

Todas as atividades fins de assistência social são realizadas de forma gratuita para 

seus beneficiarios. Não há nenhum tipo de cobrança dos hospitais, pacientes ou 

acompanhantes que recebem as intervenções sócio assistenciais nos ambientes 

hospitalares, assim como também não há cobrança de nenhum tipo público do 

Programa de Formação de Palhaço para Jovens e sim um incentivo em consonância 

com a legislação vigente através de bolsa auxilio para despesas de transporte e 

alimentação, bem como não há cobrança do público das Mostras de Criações 

Artísticas viabiliazada pela escola da associação. 

  

 

 

__________________________________    ______________________________ 

Doutores da Alegria Arte Form e Desenv                   Valter Gregio Junior 

        Luis Alberto Vieira da Rocha                         CT CRC 1SP245209/O-3 

           CPF: 049.519.158-20                                 CPF 213.462.528-74 

                    Presidente                                              Contador 
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