
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2019.

CONTEXTO OPERACIONAL
O Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas - GACC é uma

entidade sem fins lucrativos que oferecer serviço de acolhimento provisório e

atendimento assistencial para crianças, adolescentes acometidas de Câncer

que estão em tratamento na cidade de Manaus e seus familiares.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL
SIGNIFICATIVA
A administração declara que as Demonstrações Contábeis da entidade

GRUPO DE APOIO À CRIANCA COM CANCER DO AMAZONAS - GACC

foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/2007 e Resolução CFC n

877/2000, que aprovou a NBCT 10.19 – Entidades sem fins lucrativos. As

demonstrações contábeis, exceto o fluxo de caixa, foram elaboradas segundo o

regime de competência e estão representadas em Real, moeda brasileira.

CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA
Os valores de caixa e equivalentes de caixa são registrados pela

disponibilidade em moeda nacional e aplicações financeiras de no mercado

aberto, sem risco de perdas monetárias através de sua movimentação.

Disponibilidade em moeda corrente em 2019 R$ 1.233.920,62. Foram

recebidos em contas bancárias específicas, através de projetos e convênios

governamentais, que foram e ainda serão utilizadas em gastos essenciais para

a manutenção da saúde e higiene dos atendidos.

IMOBILIZADO
O imobilizado é registrado pelo valor de aquisição observando o tempo de vida

útil dos bens, ajustáveis ao CPC 27, depreciáveis às taxas aplicadas pela

legislação do imposto de renda.



PASSIVOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS
As obrigações sociais que a entidade cumpre baseia-se nos salários de seus

funcionários e os encargos sobre a folha de pagamento, bem como as

obrigações fiscais retidas na fonte sobre prestadores de serviços previstos em

lei.

PROJETOS SOCIAIS
A entidade desenvolve projetos juntos as empresas parceiras, Governo do

Estado do Amazonas através da Secretaria de Assistência Social, pelo Projeto

Oi Futuro, pelo Instituto Ronald, Ministério Público do Trabalho e pessoas

físicas e jurídicas.

PATRIMONIO SOCIAL
O patrimônio social da entidade é formado no montante de doações, projetos,

convênios desenvolvidos por sua diretoria. Representa na maior parte a sede

própria e suas alocações.

RESULTADO DO EXERCÍCIO
O Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas – GACC apresentou

em 2019 um déficit de R$ 240.424,86 que será integrado a conta Patrimonial

Social Acumulado.
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