
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 
 

    
NOTA 1 CONTEXTO OPERACIONAL         
A União dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo, é uma associação civil, de direito 
privado e sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, 
que objetiva a prática do escotismo, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
33.788.431/0028-33, com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Coronel Xavier de 
Toledo, 316 – Conjuntos 30 e 32 – 3º Andar – Cep 01048-000 – República. 

   
NOTA 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS   
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas e elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, 
conforme disposto na ITG 2002 e Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, 
conforme NBC TG 1000. 
  
NOTA 3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis, 
são: 
3.1 – A Entidade adota o regime de competência no reconhecimento das receitas e 
despesas. 
3.2 – A totalidade dos recursos recebidos são aplicados em suas finalidades institucionais, 
em conformidade com o Estatuto Social. As principais receitas foram oriundas de Repasses 
da UEB Nacional e dos associados da Entidade para custeio de suas atividades. 
3.3 – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com 
a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício. 
3.4 – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a 
depreciação, utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal 
do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, e as contas do 
intangível  estão representadas  por licenças de  uso de telefones, sendo avaliadas ao 
custo de aquisição. 
3.5 – As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela incorporação 
do superávit/déficit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, 
tomando como base a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 
 
NOTA 4 IMOBILIZADO 
No exercício de 2022, ocorreu investimento em móveis e utensílios no valor de R$ 3.027 e 
equipamentos de informática no valor de R$ 68.624. 
 
NOTA 5 EVENTO  
Os valores registrados no Ativo, em conta de Adiantamentos a Terceiros, referentes as 
despesas desembolsadas para organização do Evento Conecta Sampa, no montante de R$ 
406.766,85 e, valores registrados no Passivo, na conta de Eventos em Andamento, 
referentes as inscrições recebidas, no valor de R$ 460.462,54 até dez./21, foram 
transferidos para as contas de resultado, influenciando o resultado do exercício de 2022, 
conforme data de sua realização. 
 
NOTA 6 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA PASSIVA  
Processo movido por associada em face a União dos Escoteiros do Brasil Região de São 
Paulo. Início do tramite processual em dezembro de 2021. A Administração, 
consubstanciada na opinião de seus consultores jurídicos externos, efetuou a reversão da 
provisão do valor da causa em R$ 150.000, pois conforme resposta da circularização 
referente ao exercício de 2022, o processo foi classificado como perda “possível”, sendo 
necessário apenas sua divulgação em nota explicativa. 
 
NOTA 7 MENSURAÇÃO TRABALHO VOLUNTÁRIO  
Em atendimento à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, nº 1.409 - ITG 
2002(R1), destinada para Entidades sem fins lucrativos, relatamos as informações de 
gratuidade dos serviços voluntários aplicados na UEB SP durante o exercício de 2022. A 
demonstração do trabalho voluntário está representada pelas ações desenvolvidas pela 
estrutura do nível diretivo da UEB SP e foi determinado pelo valor justo da prestação de 
serviços como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Registrado em conta de receita 
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e despesa com Trabalho Voluntário, no valor de R$ 19.936,99, isto é, não afetando o 
resultado do exercício. Fora utilizado o salário com maior valor dentro do quadro de 
recursos humanos consolidado da entidade.  
 
NOTA 8 EVENTOS SUBSEQUENTES 
Os diretores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de 
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial 
ou financeira da Entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
  
 
 
São Paulo, 31 de dezembro de 2022.  
  
 
   
RODRIGO RAMOS DE FREITAS 
Diretor Presidente   
Assinado digitalmente                                               
 
LUCAS JUN SAKAJIRI 
Diretor Financeiro  
Assinado digitalmente                                               
    
        
DÉBORA CRISTINA CINTRA 
Contadora – CRC PR 061.738/O-8 
Assinado digitalmente                                               
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