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Mensagem da Direção 

É com grande alegria e responsabilidade social que apresentamos nosso Relato de Sustentabilidade do ano de 

2020.  

Primeiramente agradecemos as parcerias que nos são tão importantes, pois nos possibilita a realização de várias 

ações que promovem o desenvolvimento sustentável das famílias atendidas, o que impacta diretamente na sua 

qualidade de vida. 

Em 2020 a organização desenvolveu seu trabalho tanto na Zona Rural, como nos Bairros urbanos de maior 

vulnerabilidade social, sendo o Bairro Maria da Glória e o Bairro Palmeiras. Fez-se presente nos Distritos de Freire 

Cardoso e de Barra do Salinas. Nas Comunidades Rurais de Laje, São José, Alagadiço, Morro Redondo, Pachecos, 

comunidade Quilombola Mutuca de Cima, da Cidade de Coronel Murta - MG. 

Contamos com o apoio de 35 animadores comunitários, que contribuíram para o desenvolvimento de crianças, 

adolescentes, jovens e suas famílias. Esse apoio tem nos permitido ampliar as ações, nos fazermos ainda mais 

presentes na rotina diária das comunidades. Fortalecer o empoderamento comunitário, assim, como a capacidade 

crítica dos atendidos, nos espaços de construção de políticas públicas, como Conselhos Municipais de Direitos. 

É notório que as dificuldades enfrentadas foram várias. Até o mês de março tivemos a oportunidade de 

desenvolver os trabalhos conforme o Planejamento Anual em curso. Quando surgiu a Pandemia da COVID 19. 

Lançamos-nos  ao desafio de nos fazermos ainda mais presentes na vida das famílias, adaptando nossas 

ações, usando as Tecnologias da Informação, através de reuniões online e criação de grupos de WhatsApp para o 

desenvolvimento das Tecnologias Sociais e orientações às famílias quanto à prevenção da doença, como suporte para 

as necessidades que foram surgindo no decorrer do ano, como por exemplo, um número grande de jovens e adultos 

com doenças psicossomáticas. 

Enfrentando o desconhecido, este vírus tão letal, testemunhamos famílias perdendo sua fonte de trabalho e 

renda. Crianças mais expostas, ainda mais vulneráveis quanto a sua garantia à proteção. Escolas fechadas, muitas 

famílias sem acesso à internet ou sem aparelho de celular, que permitissem a participação e sucesso, tanto dos 

educandos, aos estudos online, como também, acesso as ações desenvolvidas pela OSC. 

Diante o enfrentamento desses desafios buscamos oportunidades de angariar recursos para a aquisição de 

gêneros alimentícios  e de material de limpeza, que foram distribuídos a 515 famílias, sendo um total de 1.545 kits de 

limpeza e 1.545 kits de gêneros alimentícios. 

O vírus chegou a nossa cidade, colocando a todos, ainda mais vulneráveis. 

Ações integradas tanto com o Poder Público, como com outros atores locais, foram fundamentais para a 

divulgação de informação e de apoio as famílias mais vulneráveis. 

Mais do que nunca, percebemos quanto importante é, a existência de instituições sociais, de Conselhos de 

Direitos mais organizados e uma rede de proteção mais fortalecida, para que todas as ações pudessem ter um impacto 

ainda mais positivo na vida das pessoas. 

Em nome da ABITA, quero apresentar a você leitor, nossas conquistas, nossos desafios e nossas lutas, na 

convicção de que todo o trabalho realizado é muito importante para o nosso território e é por esse motivo que nos 

sentimos impulsionados a buscar sempre os três pilares do nosso jeito de desenvolver o nosso trabalho social: 

Eficiência, legalidade e excelência nos resultados.  

Muito obrigada. 
Eluiza Gomes Santana 
Presidente da ABITA   
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Contexto Comunitário 

 

 

Coronel Murta, que é sede de um município com população de cerca de 9.411 habitantes. Distancia de 42 

quilômetros de Araçuaí – o principal pólo do Médio Vale do Jequitinhonha. Em 1908, com o nome Boa Vista do 

Jequitinhonha, o arraial foi fundado pelo Coronel Inácio Carlos Moreira Murta – o proprietário daquelas terras no entorno 

do lugar, que foram habitadas pelos índios Tocoiós em tempos mais remotos. 

Em 1948, o arraial de Boa Vista foi elevado a Distrito de Itaporé – significa “cachoeira da pedra” na língua dos 

povos indígenas. Foi desmembrado do Município de Virgem da Lapa (antiga São Domingos) em 1953, quando passou 

a chamar-se Coronel Murta - uma homenagem ao fundador.  

A vegetação do município e de resto do médio Jequitinhonha caracteriza-se pela presença dos biomas 

Caatinga nas terras baixas, assim como do Cerrado nas áreas altas de chapadas.  Ao longo do tempo, essas terras 

foram sendo ocupadas pela pecuária bovina. Soma-se a presença da mineração, que é uma atividade econômica 

tradicional do Médio Vale do Jequitinhonha. 
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Coronel Murta fica a jusante de Irapé – a barragem mais alta do país, com 322 metros de altura, que resultou 

na inundação de um cânion profundo e de difícil acesso do Rio Jequitinhonha. Situa-se ainda logo abaixo da 

confluência do Rio Jequitinhonha com um dos principais tributários à margem esquerda – o Rio Salinas, cujas 

nascentes se encontram acima da cidade do mesmo nome, que se tornou conhecida como a capital mundial da 

cachaça, da qual Coronel Murta está distante, 67 quilômetros. 

 

O sítio urbano do lugar fica à beira do Rio Jequitinhonha, ao lado de uma de suas várias praias fluviais. Ao 

largo dela, avista-se a Serra do Elefante e o Morro do Frade – os guardiões naturais de Coronel Murta, que merece 

entrar nas rotas turísticas do Vale do Jequitinhonha, em face de sua beleza e singularidade 

 

Área 813,853 km² [3] 

População 9 411 hab. estimativa IBGE/2017[4] 

Densidade 11,56 hab./km² 

Altitude 322 m 

Clima Semiárido 

Fuso horário UTC−3 

Indicadores 

IDH-M 0,673 médio PNUD/2000[5] 

PIB R$ 35 429,082 mil IBGE/2008[6] 

PIB per capita R$ 3 767,45 IBGE/2008[6] 

 

A religiosidade é sempre muito presente na cidade, são várias festas, mas a maior delas é a festa de Nossa 

Senhora Auxiliadora, Padroeira da Cidade.  

 

Das atividades importantes para a economia local, citamos a fabricação de aguardente, tendo em torno 12 

alambiques e a bebida é conhecida a nível local e regional. Algumas marcas já atingiram o seu reconhecimento 

nacional. Assim, como, a exploração do garimpo. O que causa um passivo ambiental ao município. 

 

O desemprego gera um grande fluxo de migração, principalmente da juventude local. Com pouquíssimos 
recursos destinados à saúde, à educação e demais políticas públicas.  Faltam opções de lazer, e não há saneamento 
básico adequado. Os mais vulneráveis nesse contexto são as crianças e os adolescentes Coronel-murtenses. 
 
 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Murta#cite_note-IBGE_%C3%81rea-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Murta#cite_note-IBGE_Pop_2017-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fusos_hor%C3%A1rios_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/UTC%E2%88%923
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Murta#cite_note-PNUD_IDH_2000-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Murta#cite_note-IBGE_PIB-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto#PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Murta#cite_note-IBGE_PIB-6
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Sobre o Relato de Sustentabilidade 

       

      Para mostrar a nossa trajetória em 2020 de forma mais objetiva e eficiente, adotamos o modelo global de Relato de 

Sustentabilidade, desenvolvido pela Global ReportingInitiative (GRI), em sua versão GRI-G4 Essencial. Uma 

combinação de informações quantitativas e qualitativas, de ciclo anual, que explicita como geramos valor interna e 

externamente e como as ações contribuíram para o desenvolvimento sustentável, influenciando na capacidade da 

organização em sobreviver no longo prazo e atender seu público. 
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Perfil da Organização 

 

 

A Associação Beneficente de Itaporé – ABITA, fundada aos 31 de Agosto de 1957, por um grupo de pessoas 
que tinha como principal objetivo angariar recursos ou mesmo utensílios para ações distributivas as famílias mais 
carentes do município. O então prefeito da época, o senhor Miguel Pedro da Silva mobilizou a comunidade para o 
envolvimento de todo o processo, sendo este lento, até as pessoas perceberem a importância de uma Instituição 
legalmente formada dentro do município. Possuidora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos do CNAS e 
registro de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, a  ABITA está localizada em Coronel Murta - MG, 
uma cidade situada a mais de 700 km de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, Brasil. A região é 
conhecida como Médio Vale do Jequitinhonha.  

 

As primeiras ações foram bastante pontuais, quando conseguiam cestas básicas, agasalhos ou cobertores 
para serem distribuídos entre as famílias carentes. Não tinha sede própria e as reuniões aconteciam na casa do 
Prefeito ou em espaços públicos, muitas vezes em data esporádicas. 

 

A partir do ano de 1980 conseguiu-se um convênio com o Fundo Cristão Para Crianças, hoje ChildFund Brasil. 
Assim, iniciou-se um novo ciclo, alugando-se um espaço para o funcionamento do escritório e o contrato de uma equipe 
mínima para a articulação das ações a serem desenvolvidas  e estas foram muitas. Como na cidade havia um alto 
índice de doença de chagas, como os barbeiros presentes nas residências que eram na sua maioria de pau-a-pique, as 
primeiras ações se voltaram para a melhoria habitacional. Para a melhoria das condições da alimentação, deu-se o  
início de hortas e roças comunitárias, ações de prevenção e melhoria da saúde nutricional de crianças e seus 
familiares, serviços de abastecimento de água e melhoria das estradas rurais, para que as  famílias pudessem ter 
melhores condições de chegarem à cidade, tanto para o acesso ao tratamento de doenças, como para a aquisição de 
alimentos e outros. 

 

No ano de 1986 a Instituição conseguiu comprar um terreno, onde gradativamente foi construindo a sua sede 
própria, que é de excelente estrutura, onde funciona vários Projetos Sociais como: Tele-centro, horta comunitária, 
Casinha de Cultura, Ponto de Cultura, espaços para ensaios e apresentações de grupos culturais, refeitórios, salas de 
reuniões, dentre outros espaços.  
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As ações têm foco para questões que promovam o desenvolvimento do lugar e das pessoas, promovendo 
espaços de formação e de manifestação cultural, se tornando em 2010  Ponto de Cultura (Ponto de Cultura Estação 
Cultural), conveniando-se com a Secretaria Estadual de Cultura, do Estado de Minas Gerais. Com parceria com o Poder 
Público, escolas municipais e estaduais, igrejas, sindicatos, associações comunitárias, EMATER, com o ChildFund 
Brasil, Secretaria Estadual de Cultura, SENAR-Minas e Itaú Social. 

 

Atende com seus Projetos Sociais 480 famílias, dando um público superior a 2.000 pessoas, presentes tanto 
na área urbana, como em todas as comunidades rurais e os dois distritos do município.  

 
Criou-se o Coral Nós de Minas, formado por crianças e adolescentes de uma comunidade rural, que tem no 

seu repertório canções que foram pesquisadas dentro do município e músicas de domínio popular, já é um grupo de 

reconhecimento regional, que se apresenta nos festivais culturais da região e nos eventos e festividades do Município. 

Incentiva e apóia as festas religiosas e comunitárias. Mantêm vivos os grupos de foliões, tambozeiros, batuques. No 

ano de 2000 criou-se um espaço chamado Casinha de Cultura, com a principal finalidade da valorização dos 

brinquedos e brincadeiras como meio de inserção social de crianças e adolescentes que viviam a margem da exclusão 

social, como também sendo um espaço de resgate e valorização da cultura local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 
MUDANÇA DA LOGO MARCA 

 Provocados pelas crianças, adolescentes e jovens atendidos pela OSC, fizemos a revisão da nossa logo 

marca, contando com a contribuição de um grupo de representantes de cada faixa etária, onde buscamos construir algo 

que melhor expressasse o trabalho desenvolvido pela OSC. 

. 
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PARCERIAS: 

 

- ChildFund Brasil  

-Prefeitura Municipal de Coronel Murta 

- Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

- Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Coronel Murta 

- Escola Estadual Coronel Mariano Murta 

- Escola Estadual Arthur Antônio Fernandes 

- Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 

- Secretaria Municipal de Saúde 

- Conselho Municipal de Assistência Social 

- Conselho Municipal de Proteção a Criança e ao Adolescente 

- Conselho Municipal de Saúde 

- Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Coronel Murta – MG 

- EMATER-MG 

- Poder Judiciário/Justiça do Trabalho (Recurso de multa pecuniária) 

- SENAR Minas 

- Itaú Social 

- Secretaria Estadual de Cultura 

- SEDESE 

 

Nossa Missão 

 

“Ser agente dos direitos inerentes a humanidade, consagrando a mobilização e participação das famílias na 

conquista de uma vida melhor. Investindo na formação social das crianças e adolescentes, tendo os pais como 

primeiros aliados, efetivando os princípios básicos da cidadania, proporcionando a felicidade almejada. Garantir a 

sustentabilidade da Associação. Promovendo a capacitação técnica de sua equipe de trabalho e gerenciadores, para 

uma gestão participativa, fomentando a troca de idéias, diálogos, a construção do saber, envolvida e aberta ás alianças 

estratégicas, ações em rede, a nível municipal, estadual e federal!” 
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Nossa Visão 

 

Ser uma Instituição de referência local, regional e nacional, reconhecida pela prática social responsável, 

comprometida com o desenvolvimento humano e social das pessoas envolvidas. 

Nosso Propósito: 

A Transformação Social. 

As ações por nós desenvolvidas devem contribuir para que nossas crianças, adolescentes e jovens se tornem 

protagonistas de transformação social. 

 

Gestão 

               A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ - ABITA vem atuando em 06(seis) comunidades rurais, 

02(dois) Distritos e nos bairros periféricos da área urbana de Coronel Murta - MG, atendendo 756 crianças, 

adolescentes e jovens. Para isso a entidade conta com uma equipe de 07 funcionários e 35 voluntários.  

             Durante o ano de 2020 foram desenvolvidos os projetos Sustentabilidade do Lar, Família Cuidadora, 

Adolescentes Saudáveis e Participativos, Habilidades para a Vida, Identidade e Participação Cidadã. Com estes 

projetos a organização contribuiu com o desenvolvimento infanto juvenil, comunitário e transformador das famílias 

inscritas. Estes projetos estão alinhamos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030. 

                 Para contribuir na garantia de políticas públicas de qualidade, a ABITA participa de Conselhos municipais, da 

Rede de proteção à criança e ao adolescente e comissões municipais. Nestes espaços os representantes da entidade 

defendem políticas públicas sustentáveis e que possam transformar a vida das famílias atendidas.  
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Governança 

               A entidade tem quatro instancias de governança. A primeira é a Assembléia Geral, composta por todas as 

famílias inscritas. É a instancia maior da organização. A segunda é o Conselho Administrativo, composta pela 

presidência e vice, secretario (a) e Vice, tesoureiro (a) e Vice. A terceira é o Conselho Fiscal composto por seis 

membros e a quarta é a equipe técnica, composta pela Gestão Executiva, Auxiliar Administrativo e cinco educadores 

sociais.  

De acordo a pesquisa, com as diretrizes do GIFE1, o índice de governança foi de b61, 67%.  Para 2021 a 

organização buscará a efetivação de boas praticas para melhorar o seu nível de governança e deixar mais transparente 

suas ações e a prestação de contas.  
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Conselho Administrativo: 

Presidente: ELUIZA GOMES SANTANA 
Vice-Presidente: ELIANA FERREIRA SANTOS 
Secretária: CARINA CALDEIRA OLIVEIRA  
Vice Secretária: JOANA DARC MOREIRA 
Tesoureira: JOSÉ LUIZ CALDEIRA 
Vice Tesoureira: JOÃO COSTA BARRETO 
 

Conselho Fiscal: 

Membros Efetivos: 

SILVANO ALVES DOS SANTOS (Presidente) 

SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO 

LIDIANE PEREIRA DA SILVA 

Membros Suplentes do Conselho Fiscal:  

MARIA DE JESUS FERREIRA SANTOS  

ANDREA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA 

MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA DUTRA 

 

Gestão Administrativa: 

Eliete Rodrigues Araujo 

 

 

QUADRO 2        

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ        
Demonstração de Resultados do Período em 31 de Dezembro 2020 e de 
2019      
(Valores expressos em reais, com centavos 
arredondados)        
        

  

Notas 
Explicativas  2020  2019  

        

RECEITAS OPERACIONAIS         

Doações do Child Fund Brasil   12               380.064                311.459   

Subvenção e doações públicas   12                        -                    11.240   

Doações de Empresas e outras ONG´s   12                 22.071                  29.232   

Isenção de tributos - INSS   15                 35.114                  35.521   

Doações de associados e comunidade   12                   4.742                    3.469   

Serviços voluntários  17                 21.333                    7.516   

Receitas financeiras                        740                    1.549   

Alugueis Ativos                         200                       100   

Outras Receitas                           -                         155   

          

                 464.264                400.241   
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DESPESAS OPERACIONAIS        

Despesas com pessoal e encargos    

            
(143.584)  

            
(145.513)  

Despesas com materiais diversos    

            
(106.621)  

              
(39.533)  

Serviços de terceiros    

              
(17.373)  

              
(41.333)  

Despesas gerais    

              
(55.431)  

              
(75.739)  

Contribuições sociais - quota isenta - INSS   15  

              
(35.114)  

              
(35.521)  

Despesas com depreciação    

              
(32.104)  

              
(39.643)  

Despesas financeiras    

                   
(426)  

                   
(235)  

Serviços voluntários  17  

              
(21.333)  

                
(7.516)  

          

    

            
(411.986)  

            
(385.033)  

        

Superávit/déficit do exercício                   52.278                  15.208   

        

        

        

        

ABITA   José Santos Gomes Farias 

Eluiza Gomes Santana   Contador – CRC/MG: 046.066/O-5 

Presidente        

CI: MG-16.000.246  CPF 110.834.556-56        

        

        

        
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ - ABITA 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Valores expressos em reais) 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

    A ABITA - Associação Beneficente de Itaporé é uma Sociedade Civil, sem fins lucrativos e de 

caráter filantrópico, regido por estatuto social e legislação aplicável. Tem por finalidade a 

prestação de serviço de assistência social.  

 

    Atua na área de assistência social atendendo 655 crianças e adolescentes inscritos (sendo 

529 apadrinhados) de famílias no Município de Coronel Murta – MG, participantes dos 

programas desenvolvidos por esta Entidade. 
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       Mantida exclusivamente pelo sistema de apadrinhamento do ChildFund Brasil e doações 

especiais de grupos de pessoas ou empresas, a Entidade não faz distinção de raça, cor, credo 

religioso ou político. É administrada por uma Assembléia Deliberativa e por um Conselho Fiscal 

com o mandato de 03 (três) anos, formada por membros da comunidade. Os resultados obtidos 

em suas operações são reaplicados no seu próprio objetivo social. 

 

2. BASE DE APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

2.1.  Base de Apresentação  

 

     As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram 

elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC 

ITG 2002 R1 Entidade sem finalidade de lucros aprovada pela Resolução 1.409/2012 do Conselho 

Federal de Contabilidade alterada em 21/08/2015. 

 

2.2. Políticas contábeis  
 

a. Receitas e despesas 
 

       As receitas oriundas de doações, subvenções e contribuições são registradas conforme 

determina a NBC ITG 2002 R1 (Entidades Sem Finalidades de Lucros), mediante documento hábil, 

quando da efetiva entrada dos recursos. Todas as demais receitas e despesas necessárias à 

manutenção de suas atividades são registradas pelo regime contábil da competência. As receitas de 

doações, subvenções e contribuições, recebidas para aplicação especifica, mediante constituição ou 

não de fundos, são registradas em contas próprias, segregadas das demais contas da Entidade. 

 

b. Estimativas e premissas contábeis 
 

     As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de 

estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões e estimativas da vida 

útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas 

estimativas e premissas. 

 

c. Caixa e equivalentes de caixa 

 
        Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 

de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Entidade considera equivalentes de caixa 

as aplicações financeiras que sejam de conversibilidade imediata em um montante conhecido de 

caixa e que são sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um 

investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de 

curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.  

 

d. Imobilizado  
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        O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos 

impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. 

  

          A Entidade utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida 

útil de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos 

futuros. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada oportunamente e ajustada se 

necessário.  

 

         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 da venda e o valor contábil do ativo) são 

incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.  

 

e. Ativos e passivos não circulantes 

 

Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após doze meses 

subseqüentes a data base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos 

correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, se aplicável, até a data do balanço. 

 

f. Reconhecimento dos trabalhos voluntários  
 

Os trabalhos voluntários (receitas e despesas), inclusive de membros integrantes dos órgãos da 

administração, no exercício de suas funções, são reconhecidos pelo valor justo da prestação dos 

serviços como se tivessem ocorrido os desembolsos financeiros. 

 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

  
A posição de caixa e equivalentes de caixa, em 31 de dezembro, estava assim representada: 

 

 2020  2019 
Caixa – Subsídio 189  15 
Caixa – Comunidade  242  242 
Banco Itaú – Subsídio 31.868  30.881 
Banco Itaú –Cont. Associados 7.460  20.532 
Banco Itaú – Sec. Estado de Cultura 140.000  - 
Aplicação financeira Banco Itaú – Cont. Associados 39.875  24.331 
Aplicação financeira Banco Itaú – Subsidio                 78.795                    232 
Provisão de IRRF 301  217 
 
Total  

 
298.730 

  
76.450 
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As aplicações financeiras referem-se a aplicações efetuadas em certificados de depósitos 

Bancários, com remunerações atreladas ao CDI. Esses certificados podem ser resgatados a 

qualquer momento pela Entidade sem qualquer ônus. 

 

 

 

4. RECURSOS A RECEBER POR ORDEM JUDICIAL  

 

A Associação Beneficente de Itaporé – ABITA recebeu um ofício do Poder Judiciário/Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região datado de 28/08/2018, comunicando que a entidade receberá 
o total de 20 parcelas no importe de R$ 2.500,00, recurso originado de multa pecuniária dos Reús: 
LF Mineração e Beneficiamento Ltda - ME e PSM – Prestação de Serviços de Moagem e 
Britamento Eireli – EPP, totalizando R$ 50.000,00. Em 2018 foram recebidas 03 parcelas no valor 
de R$ 2.500,00 cada, totalizando R$ 7.500,00 e em 2019 foram recebidas 02 parcelas no valor de 
R$ 2.500,00 cada, totalizando R$ 5.000,00, restando um valor de R$ 37.500,00 de recurso a 
receber. Em 31 de dezembro a Entidade possuía em seus livros os seguintes registros: 

 

 2020  2019 
    
Recursos a Receber por Ordem Judicial  
 
Multa Pecuniária/Ofício de 28/08/2019  

   

Parcela do Circulante 27.500  27.500 
Parcela do Não Circulante  10.000  10.000 
 37.500  37.500 

 

 

5. DESPESAS ANTECIPADAS 

 

As despesas antecipadas em 31 de dezembro de 2020 montavam em R$ 10.591 (R$ 10.505 em 

31/12/2019), relativas a prêmios de seguros a apropriar de bens utilizados pela entidade. 

 

6. IMOBILIZADO 

A composição do Imobilizado, em 31 de dezembro, estava assim representada: 
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 Taxa de 

depreciação ao 

ano % 2020  2019 

     

     

Terrenos  - 1.000  1.000 

Edificações 4% 80.822  80.822 

Máquinas e equipamentos 10% 79.729  78.325 

Móveis e utensílios 10% 43.351  43.351 

Instalações  10% 4.530  4.530 

Veículos 20% 201.847  201.847 

Computadores e periféricos 20% 30.115  27.076 

Linha Telefônica  

Imobilizado em Adiantamento  

 40 

210 

 40 

- 

Bens em Comodato 4% 38.038  38.038 

  479.682  475.029 

Depreciação acumulada  (399.562)  (367.458) 

  80.120  107.571 
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Descrição

Taxa de 

depreciação

Saldo  em 

31.12.19 Baixas Adições

Transf./

Ajustes

Saldo em 

31.12.2020

Bens

Instalações 10% 4.530          -       -            -         4.530                 

Veículos 20% 201.847     -       -            -         201.847            

Máquinas e equipamentos 10% 78.325        -       1.404       -         79.729              

Computadores e periféricos 20% 27.076        -       3.039       -         30.115              

Móveis e utensílios 10% 43.351        -       -            -         43.351              

Edificações 4% 80.822        -       -            -         80.822              

Terrenos 1.000          -       -            -         1.000                 

Linha Telefônica 40               -       -            -         40                      

Imobilizado em Adiantamento -              -       210           -         210                    

Bens em Comodato 4% 38.038        -       -            -         38.038              

Total Bens 475.029     -       4.653       -         479.682            

Depreciação

Instalações (2.733)         -       (453)         -         (3.186)               

Veículos (181.879)    -       (19.968)    -         (201.847)           

Máquinas e equipamentos (51.607)      -       (5.315)      -         (56.922)             

Computadores e periféricos (23.759)      -       (835)         (24.594)             

Móveis e utensílios (38.967)      -       (779)         -         (39.746)             

Edificações (43.661)      -       (3.233)      -         (46.894)             

Bens em Comodato (24.852)      -       (1.521)      -         (26.373)             

Total  Depreciação (367.458)    -       (32.104)    -         (399.562)           

Total  da conta 107.571     -       (27.451)    -         80.120              

 

 

A entidade não alterou a forma de utilização do seu imobilizado, como também, não identificou 

desgastes e quebra relevante inesperada, progresso tecnológico e mudanças nos preços de 

mercado que indicassem que o valor residual ou vida útil dos ativos necessitassem de 

modificação. 

 

Em 02 de janeiro de 2016, a entidade cedeu em comodato bem imóvel para a Sra. Vera Lúcia 

Sousa Nunes conforme descrito em Termo de Contrato. 

 

No ano de 2017, a entidade cedeu em comodato os seguintes imóveis para a Prefeitura de 

Coronel Murta, conforme descritos em Contratos de Comodato:  

01)  Prédio da Creche/Brinquedoteca no dia 01 de Fevereiro de 2017; e 
02)  Creche e Clínica Médica no dia 01 de Março de 2017.  

Observação: No fim do ano de 2020, todos esses contratos foram rescindidos. 
 

 

7. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS  
 

Os salários e encargos sociais apresentam a seguinte composição, em 31 de dezembro: 
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 2020  2019 
 
Salários e ordenados e pagar 

                
8.425 

   
- 

INSS  969  1.863 
FGTS  890  1.161 
PIS  100  145 
IRRF  94  73 
Seguro de vida de funcionários  
GRRF  

                    63 
                  103 

                    61 
                      - 

 
TOTAL 

 
10.644 

  
3.303 

 

 

8. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS  
 

Provisão de férias e encargos apresenta a seguinte composição, em 31 de dezembro: 

 

 2020  2019 
    
Provisão para férias 12.629  15.680 
FGTS sobre férias 1.010  1.254 
PIS sobre férias 126  157 
 
Total 

 
13.765 

  
17.091 

 

9. DFC`s (DESIGNATED FUND CERTIFICATE) A REPASSAR 
 

A entidade recebeu do ChildFund Brasil valores de DFC’s, presentes de padrinhos destinados às 

crianças (afilhados), os quais foram contabilizados em conta patrimonial do passivo circulante, 

conforme a seguir: 

 

 2020  2019 

Saldo anterior  -  12.734 

DFC’s recebidos destinados às Crianças 100.468  82.301 

DFC’s repassados às Crianças (85.307)  (95.035) 

DFC’s devolvidos ao Child Fund Brasil  (240)  - 

Saldo a Repassar para crianças               14.921                                         - 
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10. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES A APROPRIAR  

A Entidade reconhece as subvenções governamentais e não governamentais quando há 
segurança de que cumprirá as condições estabelecidas pelos parceiros e de que a subvenção 
será recebida ou quando já foi recebida. Os saldos de doações e subvenções a apropriar no 
passivo circulante e no passivo não circulante são provenientes de recursos do Governo Estadual 
(Poder Judiciário/justiça do trabalho e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo) e outras fontes: 
Pró-Vida – Central Geral do Dízimo e Prêmio Itaú-UNICEF. Em 31 de dezembro a Entidade 
possuía em seus livros os seguintes registros: 

 
 2020  2019 
    
Subvenções a apropriar passiva    
Subvenção estadual – Poder Judiciário/Justiça do 
Trabalho 3ªRegião – Minas Gerais 

   

Parcela do Circulante  45.871  35.871 
Parcela do Não Circulante  -  10.000 
 45.871  45.871 
    

 

 2020  2019 
    
Subvenções a apropriar passiva    
Subvenção estadual – Secretaria de Estado de Cultura 
e Turismo - Termo de Compromisso de Emergência 

140.000  - 

 140.000  - 

 
 

Saldo de Doações/Subvenções a apropriar – Estadual  185.871  45.871 
 

 2020  2019 
    
Recursos/Doações-Outras Fontes  
Pró-Vida – Central Geral do Dízimo  

   

Parcela do Circulante 240  20.208 
Parcela do Não Circulante  1.194                

1.434 
 1.434  21.642 

    
    
    
 2020  2019 
    

Recursos/Doações-Outras Fontes     
Prêmio Itaú-UNICEF 20.000  20.000 
 20.000  20.000 

 
 

Saldo de Doações/Outras Fontes  a apropriar   21.434  41.642 
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11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

Os resultados dos períodos são mantidos na rubrica “Superávit/Déficit acumulado’’ e são 

transferidos para a conta de Patrimônio Social após a aprovação da administração. Em 2020, o 

Superávit no montante de R$ 52.278 (Superávit de R$ 15.208 em 2019). 

 

O Superávit apurado em 2020 no valor de R$ 67.486 será objeto de aprovação para 

incorporação no exercício seguinte. 

 
 

12. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 
 

A Entidade recebeu doações e subvenções durante o exercício registradas em contas de 
receita da seguinte forma: 

 

 2020  2019 

    

Doações do ChildFund Brasil  380.064  311.459 

Subvenção e doações públicas  -  11.240 

Doações de Empresas e outras ONG´s 22.071  29.232 

Doações de associados e comunidade 4.742  3.469 

Total 406.877  355.400 

 
 

 

13. GRATUIDADES 
 

As gratuidades oferecidas à comunidade carente são registradas segregadamente por Custos 

e Despesas, excetuando-se as despesas com depreciação e Contribuições sociais-INSS Quota 

isenta, estando suportadas por documentação hábil. 

A Entidade atende ao disposto no Decreto nº 8.242/2014, Resolução nº 188, de 20 de outubro 

de 2005 e Lei 12.868 de 15/10/2013, tendo concedido gratuidades em 2020 no montante de R$ 

344.768 (R$ 309.869 em 2019), conforme demonstrado a seguir: 
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 2020  2019 

Despesas operacionais  411.986  385.033 

Contrib. sociais – INSS Quota Isenta (35.114)  (35.521) 

Despesas com depreciação 

 

(32.104)  

 

(39.643) 

Gratuidades 344.768  309.869 

 

14. SEGUROS  
 
Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade mantinha cobertura de seguros sobre seus veículos, 
Prédios e Bens para cobrir eventuais sinistros. 
 

 

15. ISENÇÃO DE TRIBUTOS - INSS 
 
A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2020, em função de a entidade 
possuir certificado de entidade de fins filantrópicos, está registrada em contas de resultado e 
totalizou R$ 35.114 (R$ 35.521 em 2019). 
 
 
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

     Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com base em 

informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de 

diferentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter um efeito 

diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração 

entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente a seu 

valor de mercado, conforme descrito abaixo. 

Em 31 de dezembro de 2020, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir: 

 

➢ Caixa e equivalentes de caixa - está apresentado ao seu valor de mercado, que equivale 
ao seu valor contábil. 
➢  

 
17. TRABALHO VOLUNTARIADO 
 
Os trabalhos voluntários do Grupo Governança e Grupo de Apoio foram mensurados com base 

nos valores praticados por esses profissionais no mercado. 

 

Grupo Governança 

Descrição 2020 
 

2019 
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Quantidade de horas 576 
 

200 

Valor h/h 30,11 
 

30,28 

Valor total - R$ 17.343 
 

6.056 

 

Grupo de Apoio 

Descrição 2020 
 

2018 

Quantidade de horas 840 
 

314 

Valor h/h 4,75 
 

4,65 

Valor total - R$ 3.990 
 

1.460 

 

 

 

ABITA 

Eluiza Gomes Santana 

CI: MG-16.000.246CPF 110.834.556-56 

 

              José Santos Gomes Farias 

               Contador – CRC/MG: 046.066/O-5 

 

 

 

Colaboradores 

 

Profissão Quantidade Carga Horária Semanal de cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Coordenação 1 40 horas Celetista 

Brincante 1 20 horas Celetista 

Brincante  1 40 horas Celetista 

Auxiliar de 

Administrativo  1 20 horas Celetista 

Educadores Sociais 03 40 horas Celetista 
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ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

1. Assembléia Geral: Órgão soberano da ABITA, formado por todos os sócios beneficiários, que entre outras 

obrigações, destaca-se: Eleição do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Aprovar o Estatuto Social, 

Regimento Interno, destituir os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, aprovar as 

Prestações de Contas, O Plano de Atividades Anual e o Orçamento Financeiro Anual. 

 

2. Conselho Administrativo: Órgão composto por 6(seis) sócios beneficiários, com as seguintes funções: 

Presidente/Vice Presidente, Tesoureiro/Vice-Tesoureiro, Secretário/Vice-Secretário, eleitos pela Assembléia 

Geral, segundo o Estatuto com três anos de mandato, dentre as funções desempenhadas, destacamos: 

Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, o Regimento Interno e outros regulamentos que forem aprovados 

em Assembléia Geral, aprovar a admissão de sócios, contratar e demitir funcionários e demais servidores, de 

acordo com as necessidades de trabalho, zelar para que os recursos sejam aplicados no cumprimento das 

metas e dos objetivos da ABITA, manter os sócios informados, bem como prestar contas as famílias 

associadas. 

 

3. Conselho Fiscal: Órgão composto por 6(seis) pessoas, três membros efetivos e três membros suplentes que 

tem como objetivo fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros da ABITA. Participar efetivamente das 

reuniões, cooperando com os trabalhos relativos à administração, de modo a permitir sua discussão e votação 

pela Assembléia Geral. 

 

 

4. Equipe Executiva: São pessoas contratadas pelo Conselho Administrativo para o desempenho de funções 

inerentes aos programas desenvolvidos. Com suporte do Conselho Administrativo devem buscar a eficiência e 

a eficácia das atividades para a garantia dos direitos estatutários de todos os sócios da ABITA. A Equipe 

Técnica deve garantir o melhor desenvolvimento e participação de todos os órgãos da ABITA. 
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Principais Fornecedores 

Casa Tavares 

Papelaria Central de Serviços 

Padaria Pão e Cia 

COPASA 

CEMIG 

Posto Vale 

Supermercado Sévia 

Queiroga Atacado 

Jap Atacado 

Pratti Atacado 

Restaurante da Nicássia 

Supermercado Fonseca 

Atacadão Cordeiro 
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Políticas e Procedimentos 

          A ABITA desenvolveu normas e procedimentos próprios de organização de seu funcionamento, para isso conta 

com o seu Regimento Interno, Política de Acesso e Uso de Informação da ABITA, utilização dos computadores e 

patrimônio, publicação anual do resultado da auditoria em diário oficial. A organização também segue o Código de 

Conduta e ética empresarial, Manual Financeiro, Manual Vínculo Criança-Padrinho, Código de Conduta Ética para 

Colaboradores e Voluntários, Regimento Interno, Estatuto Social, Plano de Gestão de Desastres, Política de 

Salvaguarda Infantil. Essas políticas e condutas são revisadas periodicamente, com o objetivo de certificar se os 

trabalhos desenvolvidos pela organização estão alinhados com as condutas e políticas.  
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PROJETOS EXECUTADOS EM 2020: 

 
201 
Programa A01-Sustentabilidade do Lar (0 a 6 anos) 

Programa A02- Família Cuidadora (0 a 6 anos) 

Objetivos: Assegurar às famílias acesso aos meios de vida sustentáveis e propiciar o fortalecimento de competências 
para oferecer dignidade para o pleno desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos 
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Programa B01- Adolescentes Saudáveis e Participativos(7 a 14 anos) 

Programa B02- Habilidade Para a Vida(7 a 14 anos) 

Objetivos: Incentivar o protagonismo e o pensamento crítico dos adolescentes em espaços saudáveis e fortalecer os 
vínculos familiares e comunitários. Além de promover a cultura da paz com a participação ativa dos beneficiados. 
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Programa C01- Identidade e Participação Cidadã(15 a 24 anos) 
 
 

 
 
Objetivos: Fortalecer a identidade pessoal e comunitária dos jovens, melhorando sua autoestima e aumentando sua 
participação sócio-política. Promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho e na sociedade. 
 
 
 
 

Tecnologias Sociais 

 

Nome da Tecnologia Social Número de Beneficiários  

GOLD 22 participantes 

Aflatoun 78 crianças 

Olhares em Foco 45 Jovens 

Terapia Comunitária  234 Adolescentes, Jovens e Adultos 

Animador Comunitário 35 adultos  

Casinha de Cultura  678 Crianças, Adolescentes e Jovens. 

Brincando Nos Fortalecemos 198 Crianças e Adolescentes  

REJUDES 134 Jovens  

Bons Tratos em Família 234 crianças, adolescentes e responsáveis 

 



 

33 
 

 
TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA. 

A Tecnologia Social Terapia Comunitária Integrativa é um instrumento que nos permite construir redes sociais 

solidárias de promoção da vida e mobilizar os recursos e as competências dos indivíduos, das famílias e das 

comunidades. Pressupõe manifestar um aumento do conhecimento de si mesmo, estar atento ás ressonâncias da 

escuta ativa, sentir-se participante e não comandante, sair do lugar daquele que sabe para o lugar daquele que deseja 

aprender com o outro, exige melhorar a escuta de si e do outro, partilhar suas experiências, resignificar crenças, para 

se colocar numa relação colaborativa com o outro, sensibiliza os conceitos. A partir do mês de março 2020 trabalhamos 

a Tecnologia Social preparando materiais usados nos grupos de WhatsApp. Para aquelas famílias que não tinham 

acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram preparados para que pudessem chegar até as famílias, 

sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os envolvidos. 

 

 

 

OFICINA OLHARES EM FOCO. 

A Tecnologia Social  “Olhares em Foco” tem o objetivo de promover uma reflexão acerca dos espaços de 

convivência e relações sociais de jovens por meio da autobiografia, família e comunidade. Além de adquirir 

conhecimentos sobre a fotografia, os jovens têm a oportunidade de expressar o olhar deles sobre o cotidiano da 

comunidade e refletir de forma crítica sobre o que fotografam. Através da Tecnologia Social é possível testemunhar as 

representações visuais transformarem-se num suporte para o desenvolvimento de um pensamento crítico que leva a 

uma compreensão das perspectivas, necessidades e problemáticas pessoais e coletivas ilustradas nas fotografias e 

avaliado pelo processo dialógico. Para participar do projeto, os jovens não precisam ter conhecimentos avançados de 

fotografia. “O importante é capturar elementos que contem uma história significativa” Para aquelas famílias que não 

tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram preparados para que pudessem chegar até as 

famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os envolvidos. 
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Brincando Nos Fortalecemos 

A Tecnologia Social Brincando Nos Fortalecemos Brasil tem como proposta a prevenção de maus tratos e 

violência sexual na infância e adolescência, além da promoção de bons tratos na família. Essa é uma temática 

amplamente abordada e defendida pelo ChildFund Brasil, por isso capacitou colaboradores de suas organizações 

parceiras nessa metodologia. A partir de uma abordagem lúdica e participativa, a metodologia promove a redução da 

situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes por meio do desenvolvimento do fortalecimento pessoal, familiar 

e comunitário. Com o Kit que é bem rico, as crianças aprendem brincando, a se prevenirem e dizer não, contra toda 

forma de abuso físico e sexual. As oficinas são bem dinâmicas, e tem um publico de 15 pessoas, com as faixas etárias, 

de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, e de 12 a 18. O tempo de formação de cada turma é de seis meses. Para aquelas famílias 

que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram preparados para que pudessem 

chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os envolvidos. 
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Tecnologias Sociais Aflatoun / Aflauteen 

As Tecnologias Sociais AFLATOUN/AFLAUTEEN são metodologias que trabalham a educação financeira e social, 

ensinando as crianças, adolescentes e jovens a pouparem e interagirem melhor entre si. Nas oficinas eles aprendem a 

poupar como uma estratégia de conseguir realizar seus objetivos e de evitar desperdícios. Trabalham com temas 

sociais e financeiros, para que os envolvidos possam aprender sobre si mesmos, sobre os seus direitos, sobre 

economia, conceitos financeiros básicos e empresa. Coloca os participantes  no centro de seu processo de 

aprendizagem e os envolvem com o mundo ao seu redor. Ao fazer isso, acredita-se que as lições sociais e financeiras 

recebidas irão ficar com elas para sempre. O princípio de ensino utilizado é chamado de aprendizagem centrada na no 

participante, no qual  recebe espaço para se expressar, para agir por conta própria e para resolver seus problemas 

práticos juntos. Para aquelas famílias que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram 

preparados para que pudessem chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os 

envolvidos. 
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Casinha de Cultura 

A Tecnologia Social “Casinha de Cultura” foi concebida para crianças, adolescentes, jovens e adultos de 

comunidades rurais e urbanas a partir de dois eixos principais: a “Identidade Cultural” e os “Movimentos da Infância”. A 

intenção mais pura é contribuir para que a criança tenha seu direito de viver a infância em plenitude e valorizar as 

famílias em seus saberes locais para que a troca de experiências entre as gerações aconteça de maneira natural e 

harmoniosa, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. A ABITA tem três Casinhas de Cultura em espaços 

físicos, como localização no Distrito de Freire Cardoso, no Bairro Maria da Glória, e no espaço da sede da organização.    

As atividades acontecem de forma itinerante nas demais comunidades, no espaço de cada dois meses. Foram às 

atividades desta Tecnologia Social, que fez como ABITA se tornasse reconhecida como Ponto de Cultura, permitindo, 

em 2010, um convênio com a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Para aquelas famílias que não tinham 

acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram preparados para que pudessem chegar até as famílias, 

sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os envolvidos. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

37 
 

 
REJUDES (REDE DE JUVENTUDE EM DEFESA DOS 

SEUS DIREITOS SOCIAS). 

É um espaço aberto á discussão, reflexão, formação, proposição e troca de experiências entre os jovens 

apadrinhadas. É consultivo e normativo enquanto Rede que contribui para o desenvolvimento das juventudes, 

fomentando a participação autentica em busca da defesa de seus direitos sociais através das metodologias e diversas 

formas de expressões artísticas, esportivas e culturais. É um espaço plural e diversificado, não governamental, não 

partidário e não religioso, que articula de forma descentralizada, em redes jovens, gestores públicos, sociedade civil, 

conselhos, órgãos de juventude na busca de fortalecimento de políticas públicas. Fundamentado em três pilares: 

Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento sociopolítico e desenvolvimento holístico. Atende a faixa etária de 15 a 29 

anos. Para aquelas famílias que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram 

preparados para que pudessem chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os 

envolvidos. 

 

Bons Tratos em Família: 

A Tecnologia Social Bons Tratos em Família é uma ferramenta lúdica que apresenta uma série de ferramentas 

para trabalhar com famílias. Busca chamar à atenção para as possibilidades e para as capacidades, mais do que para 

as carências. Tem a convicção de que muitas são as famílias que desejam cumprir melhor seu papel a cada dia. Trás á 

reflexão as modalidades de relacionamento intrafamiliar como propósito de promover uma comunicação mais efetiva, a 

expressão do amor em família, a resolução de conflitos de forma não violenta, o reconhecimento e a aceitação das 

diferenças e uma convivência harmônica que favoreça o crescimento e o desenvolvimento saudável de todos os seus  

integrantes. A ferramenta busca ajudar as famílias a encontrar-se de uma maneira especial e, em forma de jogo, 

descobrirem e pensar junto às historias familiares, conhecer-se melhor, desenvolver habilidades de comunicação, 

encontrar novas formas de expressar afeto, aprender a valorizar a singularidade de cada integrante, construindo dia a 

dia, a cultura dos bons-tratos. Para aquelas famílias que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais 

impressos foram preparados para que pudessem chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de 

todos os envolvidos. 
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GOLD – Grupo de Oportunidade Local e 
Desenvolvimento 

A Tecnologia Social GOLD(Grupo de Oportunidade Local e Desenvolvimento), formado por um grupo de pessoas 

(10 a 25) que poupam juntas durante um ciclo (0 - 12 meses). Se auto gerenciam, debatem os problemas da 

comunidade. Usam essa poupança para emprestar aos membros do grupo para investimentos, atendimento das 

necessidades básicas, situações de emergência e alavancar empréstimos externos. O grupo se reúne semanalmente 

para troca de experiências, controle e realização das atividades de poupança/ empréstimo. É possível e incentivado que 

sai desse grupo uma ação empreendedora, visando renda e melhores condições de vida para os participantes. Para 

aquelas famílias que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram preparados para que 

pudessem chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os envolvidos. 
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Vínculo Criança/Padrinho 

 A Tecnologia Social Vínculo Criança Padrinho, é desenvolvida em todas as comunidades trabalhadas pela 

ABITA. Mensalmente crianças, jovens e adolescentes têm a oportunidade de conversarem entre sim, com a mediação 

da Educadora Social, sobre o papel dos padrinhos, principais apoiadores para que as atividades da organização sejam 

desenvolvidas. Verbalizam a importância das atividades na sua formação humana. Os que têm padrinhos e estes 

mantêm contato com os afilhados compartilham os materiais recebidos, da alegria de recebê-los e ainda, contam sobre 

os costumes e culturas do lugar. É incentivada a escrita da carta, momento de melhorar a capacidade de reflexão e 

organização do texto, o que melhora no desempenho escolar das pessoas envolvidas. A ABITA incentiva o 

desenvolvimento desta atividade no espaço escolar. Pois é uma ferramenta que poderá ser inserida no cotidiano da 

escola. Para aquelas famílias que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram 

preparados para que pudessem chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os 

envolvidos.Para garantir o vínculo da criança com o seu padrinho/madrinha, foram realizados pequenos vídeos das 

crianças em respostas às correspondências. Presentes em moeda foram entregues individualmente. 

 

 

 

 

Tecnologia Social Animador Comunitário 

 É uma Tecnologia Social formada por pessoas voluntárias, idôneas, que passam por capacitações ofertadas 

pela ABITA. Em todas as comunidades atendidas e na área urbana tem estas pessoas, que de forma voluntária 

colaboram nas atividades da organização. Elas visitam as famílias, apóiam nos momentos difíceis, estão presentes 

ajudando na organização de eventos festivos ou atividades desenvolvidas pela organização. São pessoas muito 

importantes para o trabalho da entidade, pois é através delas que nos fazemos mais próximos das famílias. Para 

aquelas famílias que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram preparados para que 

pudessem chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os envolvidos. 
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Tecnologia Social Água Pura Para Crianças: 

 Esta Tecnologia Social, realizada em parceria com o ChildFun Brasil e a P&G, tem como objetivo a melhoria da 

saúde das famílias beneficiadas através do sache de purificação da água. As famílias que não tem acesso à água 

tratada, recebem mensalmente os saches e estes são usados para a purificação da água para beber, lavar verduras e 

cozinhar. Além do uso dos sachês, as famílias recebem capacitações em noções básicas de saúde, bom 

relacionamento com o meio ambiente, plantio de pequenas hortas para  a melhoria da sua alimentação, formação 

quanto ao acesso às Políticas Públicas e ações que favoreçam o empoderamento comunitário. Para aquelas famílias 

que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram preparados para que pudessem 

chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os envolvidos. A entrega de saches foi feita, 

de forma, que uma maior quantidade chegasse a cada família, evitando assim,maior exposição de toda equipe, 

voluntários e famílias envolvidas. 
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Outras atividades desenvolvidas pela ABITA: 

Filarmônica/Fanfarra: Atividade que envolve crianças e adolescentes, que semanalmente se encontram para 

as aulas de instrumentos de sopro e percussão. Os equipamentos foram conseguidos através de doação feita 

pela Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Tem-se um maestro que mora em outra cidade e presta 

serviços para a organização. A Filarmônica tem apresentado nos eventos festivos do município, como festas 

religiosas e eventos cívicos. A este grupo ainda é disponibilizado uma sanfona, um teclado e sempre que 

possíveis são instrumentos que integram as atividades. É também um espaço de formação, com temas que 

impactam de forma positiva ao desenvolvimento de todos os participantes, assim, como é realizada as 

Tecnologias Sociais disponibilizadas pela organização. Durante este período de distanciamento social, as 

atividades foram mantidas, com incentivo para que os envolvidos pudessem receber informações, orientações 

vinculadas ao ofício  e também de prevenção quanto a COVID 19. Para aquelas famílias que não tinham 

acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram preparados para que pudessem chegar até as 

famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os envolvidos. Este grupo tornou-se independente 

da OSC, buscando através dos seus líderes apoios para o desenvolvimento das suas atividades, para a 

divulgação do trabalho e a oportunidade de captação de recursos. Este sempre foi o objetivo da ABITA, fazer 

com que seus grupos ora por ela apoiados, fossem buscando o seu crescimento coletivo, desvinculando da 

OSC, mas mantendo sempre a eles uma referência de apoio e orientação, quando necessário se faz.Buscar a 

sustentabilidade individual e coletiva dos integrantes é sempre a nossa missão. 

 

 

 

Grupo de Dança REJUDES: Um grupo surgido a partir do trabalho realizado com a REJUDES. São 

meninos e meninas que se encontram semanalmente para os ensaios, mas antes tem um momento de formação 

desenvolvida pela a Educadora Social. O grupo está sempre sendo convidado para participar de eventos escolares 

e apresentação em diversos eventos culturais realizados na cidade. Durante este período de distanciamento social, 

as atividades foram mantidas, com incentivo para que os envolvidos pudessem receber informações, orientações 

vinculadas ao ofício  e também de prevenção quanto a COVID 19. Para aquelas famílias que não tinham acesso a 

Tecnologias da Informática, materiais impressos foram preparados para que pudessem chegar até as famílias, 

sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os envolvidos. O grupo tornou-se independente da OSC, 

buscando através dos seus líderes apoios para o desenvolvimento das suas atividades, para a divulgação do 
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trabalho e a oportunidade de captação de recursos. Este sempre foi o objetivo da ABITA, fazer com que seus 

grupos ora por ela apoiados, fossem buscando o seu crescimento coletivo, desvinculando da OSC, mas mantendo 

sempre a eles uma referência de apoio e orientação, quando necessário se faz.Buscar a sustentabilidade individual 

e coletiva dos integrantes é sempre a nossa missão. 

 

 

1. Coral Nós de Minas: O Vale do Jequitinhonha é fonte inesgotável de riqueza e de saber. E cada dia mais 

fortalece em cada um que aqui mora, o sentimento de identidade que abre caminhos para a cultura popular 

mantendo a sobrevivência  de sua cultura com a corajosa dignidade do resistir, do resgatar valores para um 

mundo novo.O Coral Nós de Minas é parte da permanência e continuidade destes saberes. Seu canto 

promove o bem social e valoriza o que temos de mais preciosos: Nossa história, nossas origens e nossa 

cultura. Tendo em sua formação crianças e adolescentes atendidos pela ABITA. O grupo que pertence à 

comunidade de Freire Cardoso(mais conhecida por todos como Ouro Fino) na cidade de Coronel Murta e que 

vem a mais de 13 anos reinventando a vida, movidos pela necessidade e pela criatividade garantindo a toso os 

integrantes uma qualidade de vida e fazendo aquilo que mais gostam e sabem fazer: CANTAR.Em 2016 o 

coral gravou seu primeiro CD “Caminhos do Jequitinhonha”, com músicas recolhidas no Vale do Jequitinhonha 

e na própria comunidade dos componentes, assim, o mesmo vem representando a cidade e sua comunidade 

nos eventos culturais, nos Festivales e nos mais variados espaços de valorização do trabalho social. Durante 

este período de distanciamento social, as atividades foram mantidas, com incentivo para que os envolvidos 

pudessem receber informações, orientações vinculadas ao ofício  e também de prevenção quanto a COVID 19. 

Para aquelas famílias que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram 

preparados para que pudessem chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os 

envolvidos. 

 

O Coral Nós de Minas tornou-se independente da OSC, buscando através dos seus líderes apoios para o 

desenvolvimento das suas atividades, para a divulgação do trabalho e a oportunidade de captação de 

recursos. Este sempre foi o objetivo da ABITA, fazer com que seus grupos ora por ela apoiados, fossem 

buscando o seu crescimento coletivo, desvinculando da OSC, mas mantendo sempre a eles uma referência de 

apoio e orientação, quando necessário se faz.Buscar a sustentabilidade individual e coletiva dos integrantes é 

sempre a nossa missão. 

 

 



 

43 
 

 
 

 

2. Oficina Circense:A ABITA desenvolve esta atividade como forma de interação e inclusão social. É muito 

apreciada pelas crianças e jovens, que uma vez no mês encontra-se com o instrutor, que mora em outra 

cidade, para o desenvolvimento de várias habilidades. Semanalmente o espaço é aberto para que o grupo, 

acompanhado pela Educadora Social  se encontre para treinar as habilidades e fortalecer os vínculos criados. 

Assim, como também é um espaço para se trabalhar outras Tecnologias Sociais desenvolvidas. O Coral Nós 

de Minas tornou-se independente da OSC, buscando através dos seus líderes apoios para o desenvolvimento 

das suas atividades, para a divulgação do trabalho e a oportunidade de captação de recursos.  Durante este 

período de distanciamento social, as atividades foram mantidas, com incentivo para que os envolvidos 

pudessem receber informações, orientações vinculadas ao ofício  e também de prevenção quanto a COVID 19. 

Para aquelas famílias que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram 

preparados para que pudessem chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os 

envolvidos. 

 O grupo Circense tornou-se independente da OSC, buscando através dos seus líderes apoios para o 

desenvolvimento das suas atividades, para a divulgação do trabalho e a oportunidade de captação de 

recursos. Este sempre foi o objetivo da ABITA, fazer com que seus grupos ora por ela apoiados, fossem 

buscando o seu crescimento coletivo, desvinculando da OSC, mas mantendo sempre a eles uma referência de 

apoio e orientação, quando necessário se faz.Buscar a sustentabilidade individual e coletiva dos integrantes é 

sempre a nossa missão. 
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3. Horta Comunitária: No Município de Coronel Murta um número significativo de famílias vive em condições de 

extrema pobreza caracterizada pela vulnerabilidade ambiental, de saúde, nutricional, educacional e de 

produção agrícola, e capacidade de geração de renda muito limitada. Esta situação é resultante da presença 

de vários fatores negativos como: (a) acesso limitado das famílias a terra e a  água para a produção agrícola e 

criação de animais, b) pouca oportunidades de geração de renda, (c) acesso limitado das famílias aos serviços 

de financiamento para a produção de alimentos, e (d) as condições precárias de saúde, nutrição e educação 

que afetam as famílias pobres. Conseqüentemente, o quadro geral é a insuficiência de oportunidades de 

geração de renda , incapacidade de acesso ao crédito para a produção, e a alta prevalência na região da 

desnutrição e doenças relacionadas entre menores de cinco anos. Estes fatores geralmente perpetuam um 

conjunto de omissões, de exclusão pela pobreza que impedem as famílias de melhorar suas condições e 

qualidade de vida. Assim,  desenvolvemos a atividade de Horta Comunitária, no Distrito de Freire Cardoso, 

com um grupo de 20 pessoas, na sua maioria mulheres, visando melhorar a qualidade de vida das famílias, 

assegurando e garantindo a continuidade do sistema de produção, conseqüentemente promovendo a 

Segurança Alimentar e Nutricional, conquistando melhores condições de vida e de renda das famílias 

envolvidas. Em parceria com a EMATER é ofertada as famílias sementes, insumos e orientação técnica. 

Durante todo o ano de 2020 esta atividade foi ainda mais importante para as famílias envolvidas. O grupo foi 

dividido em pequenos grupos, distribuídos em horários diferentes para que a atividade pudesse dar 

continuidade, pois esta em muitos casos, se tornou a única renda das famílias participantes. As orientações 

tanto técnicas, como de organização comunitária foram mantidas, com incentivo para que os envolvidos 

pudessem receber informações, orientações vinculadas ao ofício  e também de prevenção quanto a COVID 19. 

Para aquelas famílias que não tinham acesso a Tecnologias da Informática, materiais impressos foram 

preparados para que pudessem chegar até as famílias, sempre primando pelo cuidado e proteção de todos os 

envolvido 

 

. 

 

 

4. Projeto Ações que Transformam: São atividades desenvolvidas em parceria entre a ABITA e a Escola 

Estadual Arthur Antônio Fernandes no contra turno escolar, onde os alunos têm a oportunidade de 

participarem de várias oficinas como: Mala de Leitura; Oficina musical (Canto, Coral, violão e Flauta); 

Filarmônica com Instrumentos de sopro e percussão; Atividades Circenses; Casinha de Cultura com resgate 

de brinquedos e brincadeiras da infância; artes plásticas além das Tecnologias Sociais, com temas voltados 

para a proteção da criança e adolescência.Este Projeto ficou como semifinalista no Edital Itaú Social de 2018. 
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Durante este período de distanciamento social, a OSC tornou—se um ponto de apoio para os educandos e 

para a escola, contribuindo com ações de monitoramento e incentivo para que não ocorresse evasão escolar. 

 

 

 
 

5. Mostra de Cultura das Casinhas de Cultura: Esta atividade é desenvolvida pelas Casinhas de Cultura da 

ABITA. É um momento muito festivo. É a hora de toda a comunidade ter acesso as mostras de todo um 

trabalho desenvolvido nas oficinas durante o ano em curso. Em 2019, realizou-se a 19ª. Mostra de Cultura das 

Casinhas de Cultura. Têm muito forró, quadrilha, brincadeiras. É um evento aberto a toda a comunidade, 

normalmente no mês de Julho, quando também tem o asteamento das Bandeiras da Casinha, como 

sanfoneiros, foliões e a mesma é levantada, ficando a disposição dos presentes para ser “roubada”, sendo 

entregas no ano seguinte.Esta Mostra é muito aguardada por toda a comunidade.Devido às normas de 

proteção individual e coletiva, está ação foi lembrada nos meios tecnológicos  e não realizada de forma 

presencial. Esperamos que a vacina chegue a todos e que possamos realizar estas festividades que trazem 

tanta alegria a comunidade. 
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6. Festival Cultural de Itaporé: O Festival Cultural de Itaporé(Alusão ao antigo nome da cidade, antes da sua 

emancipação política), é realizado em praça pública, com pelos menos três dias de eventos. É oportunizado a 

comunidade várias oficinas, shows, exposição de artesanatos, Noite Literária e espaços de brinquedos e 

brincadeiras para as crianças. É um momento muito importante para a valorização dos artistas do lugar, 

de resgate e valorização da nossa cultura. Sempre que possível, realizamos este evento em 

comemoração ao aniversário da ABITA. Devido às normas de proteção individual e coletiva, está ação foi 

lembrada nos meios tecnológicos  e não realizada de forma presencial. Esperamos que a vacina chegue a 

todos e que possamos realizar estas festividades que trazem tanta alegria a comunidade.  

 

 
 

7. Apadrinhamento de Crianças: Apoiados pelo ChildFund Brasil, temos  o Sistema de 

Apadrinhamento. É um valor repassado pela padrinho/madrinha para que as atividades possam ser 

realizadas. A pessoa que apadrinha não tem nenhuma responsabilidade jurídica com a organização, 

além da sua contribuição mensal para que as atividades cheguem a mais pessoas da comunidade. O 

Padrinho/Madrinha que deseja, desde que respeite a Política de Proteção da Criança e Adolescente 

da organização pode trocar correspondência com o seu afilhado, enviar presentes, fazer visitas, 

acompanhar o desempenho escolar do seu afilhado. Devido às normas de proteção individual e coletiva, 

está ação foi realizada muitas das vezes pelos  meios tecnológicos  e se  realizada de forma presencial, 

individual.  
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8. KIT Compaixão: As famílias assistidas pela OSC apresentaram demandas quanto ao acesso à alimentação, 

por falta de emprego e renda. Junto ao ChildFund Brasil, SERVAS e outros apoiadores, enfrentamos esses 

desafios buscamos oportunidades de angariar recursos para a aquisição de gêneros alimentícios  e de material 

de limpeza, que foram distribuídos a 515 famílias, sendo um total de 1.545 kits de limpeza e 1.545 kits de 

gêneros alimentícios. 
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Em 2020 a organização em parceria com Childfund Brasil teve 625 crianças inscritas e 439 apadrinhadas 

 

 

Proteção Infantil 

 

A ABITA desenvolveu várias ações para contribuir com a proteção infantil, as principais foram: Campanhas 

educativas na semana do dia 18 de Maio,desenvolvimento das Tecnologias Sociais “Brincando nos Fortalecemos”, 

“Bons Tratos em Família”, envolvendo crianças, jovens e pais. Para fortalecer o sistema de garantia dos direitos das 

crianças a ABITA participa de vários Conselhos Municipais, dentre eles: Conselho Municipal de Defesa da Criança e do 

Adolescente, da Rede Municipal de proteção, do Conselho Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal da 

Mulher, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho 

da Merenda Escolar, dentre outros. Em tempo de Pandemia as ações foram realizadas, a partir dos grupos de 
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trabalhos, criados pelo que a tecnologia nos oferece, visitas domiciliares, lives, sempre primando pela segurança e 

proteção de todos os envolvidos. 
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Resultado de Finanças 

ENTRADAS ChildFund Brasil Outros Parceiros Total 

Projetos Sociais R$                 378.751,54  R$                       -    R$    378.751,54  

Presentes para Crianças R$                 100.467,78  R$                       -    R$    100.467,78  

Doações R$                                  -    R$        25.448,78  R$       25.448,78  

Isenções Fiscais R$                                  -     R$       35.114,25  R$       35.114,25  

Outras  R$                    1.312,04   R$       23.637,01   R$      24.949,05  

TOTAL  R$               480.531,36   R$       84.200,04   R$   564.731,40  

SAÍDAS       

Projetos Sociais  R$                160.753,22   R$            841,65   R$   161.594,87  

Presentes para Crianças  R$                  85.547,16   R$                       

-    

 R$      85.547,16  

Colaboradores  R$                160.956,36   R$                       

-    

 R$   160.956,36  

Isenções Fiscais  R$                  35.114,25   R$                       

-    

 R$      35.114,25  

Despesas Financeiras  R$                       411,99   R$              13,83   R$           425,82  

Depreciação    R$       32.104,15   R$      32.104,15  

Outros  R$                       220,73   R$       21.569,66   R$      21.790,39  

TOTAL  

R$                443.003,71 

  

R$       54.529,29  

  

R$   497.533,00  
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Visão de Futuro 
 

Ser uma Instituição de referência local, regional e nacional, reconhecida pela prática social responsável, 

comprometida com o desenvolvimento humano e social das pessoas envolvidas. 

 

 

“Eu sou Sindy Vitória, sou apadrinhada na ABITA e isso me deixa feliz, eu participo de muitas atividades como, 

terapia comunitária, Rejudes, Casinha de Cultura, Filarmônica e informática que são administrados aqui na ABITA. Eu 

amo está na ABITA, eu participo das atividades, tudo me ajuda muito a crescer e ficar melhor. Agradeço a minha 

madrinha Felicia por tudo!” 

 

 “Eu Irinando Jardim Sousa sou adolescente apadrinhado na ABITA e me orgulho muito de ter esse vinculo de 

afeto e compromisso aqui. Sou um jovem Rejudiano e os encontros me trazem segurança e sabedoria. Pude estar 

participando das rodas de terapia e foi uma experiência fora do comum. Pude falar de mim e também ouvir um pouco a 

dor do outro, foi um momento único que vou levar para minha vida, por tudo isso graças ao apadrinhamento que só veio 

me trazer alegria, eu amo escrever para os meus padrinhos Bill e Paulette. Que são luzes em minha vida. Eu amo ser 

um adolescente apadrinhado. “ 
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Expediente 

CNPJ:21.025.580/0001-41 

Inscrição Estadual:Isenta 

Inscrição Municipal: Isenta 

Endereço Completo: Rua Inácio Figueiredo, 360, Centro, Coronel Murta/ MG. CEP: 39635-000 

Fone: 33 3735 1243      (33) 98762 6884(WhatsApp)    (33) 98838 8515 (WhatsApp) 

 

 

Redes Sociais da ABITA: 
Siga nossas redes sociais. 

Site: abita.org.br 

Facebook:  www.facebook.com/AbitaCoronelMurtaPontodeCultura 

Instagram: instagram.com/3177abita 

YouTube: www.youtube.com/abitaCoronelMurtaPontodeCultura 

WhatsApp: (33) 98838 8515                             

Celular:     (33) 98838 8515 
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Rua Inácio Figueiredo, 360 – Centro – CEP. 39.635-000 – Coronel Murta-MG 
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https://www.facebook.com/Abita-Coronel-Murta-Ponto-de-Cultura-Esta%C3%A7%C3%A3o-Cultural-104262771787763/?ref=pages_you_manage
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