


APRESENTAÇÃO

É uma instituição filantrópica, Assistencial e Educacional, sem fins econômicos

com sede em Florianópolis, sito na Rua Leonel Timóteo Pereira, 604 Bairro

Cachoeira do bom Jesus. As suas obras envolvem assistência integral a 57

(cinquenta e sete) idosos, 10 (dez) crianças em regime de 24h, além do

Educandário que conta com 240 (duzentas e quarenta) crianças (creche e pré-

escola). A Instituição mantém em seu quadro funcional 120 (cento e vinte)

funcionários especializados e aproximadamente 150 (cento e cinquenta)

voluntários em suas obras sociais.

São consumidas mensalmente aproximadamente 18.000 (dezoito mil) refeições,

são utilizadas 5,5 (cinco mil e quinhentas) fraldas geriátricas e 9.000 (mil quilos)

de roupas higienizadas e processadas.

A instituição é mantida por doações de pessoas jurídicas, físicas, mantenedores,

sócios efetivos, brechó, livraria e repasse público (convênio). Desenvolve amparo

fraterno a aproximadamente 30 mil pessoas por ano, em suas casas espiritas. 

E neste pequeno relato, apresentamos as atividades desenvolvidas no ano de

2021, atingindo nossos objetivos de "um só nada faz, é o conjunto que opera".

SERTE
Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação
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INTRODUÇÃO O ano de 2021 foi totalmente atípico,

enfrentamos uma pandemia que nos levou a adotar

medidas e alternativas indispensáveis a proteger nossos

residentes, colaboradores e crianças.

Foi necessário quebrar paradigmas e buscar alternativas que

pudessem oferecer segurança e bem-estar a todos. Em

respeito ao protocolo Covid 19, tivemos que adotar medidas

de restrições para que a pandemia não chegasse aos

residentes, mantendo-os afastados do mundo exterior

mantendo apenas contatos com os familiares através das

vídeos chamados, e contatos.com os colaboradores que se

esmeraram para oferecer o melhor.

Através do amor, da fraternidade, vimos uma sociedade

totalmente sensibilizada em ajudar com doações, aqueles

que tiveram seus direitos transgredidos e estão

institucionalizados na SERTE, através de auxílios e recursos

oriundos dos convênios do governo estadual e federal que

foram disponibilizados para que todos pudessem ter

assegurados sua saúde e dignidade.

Desta forma, através da união da sensibilidade e

colaboração de todos, os objetivos de seu idealizador

continuam a serem atingidos. É proporcionado ao idoso

atenção, carinho e muita dedicação.

INTRODUÇÃO
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CNPJ  83.886.648/0001-34

Razão Social:

SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO,

TRABALHO E EDUCAÇÃO

Nome Fantasia:

SERTE

Endereço:

Rua Leonel Pereira, 604

Cachoeira do Bom Jesus - Florianópolis/SC

Fone: 48 3215.0200 / 98444.5119

Rua Allan Kardec, 142 - Agronômica

88025-100 - Florianópolis, SC

Tel. (48) 3228-2285

Website:

www.serte.org.br

E-mail:

serte@serte.org.br

REGISTROS:

CMAS /PMF 034/2015

CMI/PMF 000/2021

CMI 019/2006

CEBAS 71000.090001/2009-22,

Portaria nº 1460 de 30 de novembro de 2012,

publicada no DOU 04/12/2012.

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL: 

LEI 10.166/2016, publicada no DO 14/12/2016;

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL:

LEI 3606/1964 RETIFICADA PELA LEI 307/2018;

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL:

DECRETO LEI 62.691/1968, publicada no DOU

10/05/1968.

IDENTIFICAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO
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- OBTER SUA PRÓPRIA SUSTENTABILIDADE;

 -VALORIZAÇÃO DE SEUS TRABALHADORES;

 -TRANSPARÊNCIA;

- COORDENAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS AÇÕES OPERACIONAIS 

   EM BUSCA DE SUA EFICIÊNCIA;

 -AUMENTO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS;

-COMUNICAÇÃO COM MANTENEDORES, DOADORES, PATROCINADORES,    

  APOIADORES, VOLUNTÁRIOS E OPINIÃO PÚBLICA;

 -GOVERNANÇA COMPARTILHADA.

OBJETIVOS 
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REPRESENTANTE
LEGAL
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MISSÃO:

Vivenciar e divulgar a Doutrina Espírita

integrando–se ao movimento Espírita

Catarinense e Brasileiro; amparar, assistir

orientar, capacitar, recuperar e educar o

ser humano na sua integralidade,

proporcionando ao voluntário campo de

trabalho para o seu aprimoramento

Espiritual.

 

 

VISÃO:

 

Ser instrumento de transformação com

base nos princípios da Doutrina Espírita,

tanto para os assistidos quanto para os

voluntários e servidores.

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

07



Em 1956, o empresário comercial Leonel Timóteo Pereira ("Nelito"), fora convidado a participar
de uma sessão mediúnica juntamente com sua esposa, dona Julia Cascaes Pereira, quando
recebeu uma mensagem:

“Nelito: Auxílio na Ilha”.

Antes mesmo dessa mensagem, Nelito, ao passar pela Cachoeira do Bom Jesus, teve uma
visão ao olhar para o terreno onde hoje se situa a SERTE. Visualizou claramente velhinhos
numa grande casa, abanando para ele, alegremente, com lenços brancos.

A visão se repetiu e Nelito comentou com amigos espíritas. Foi quando passou a estudar a
Doutrina Espírita e resolveu formar um pequeno grupo de estudos mediúnicos no “ranchinho”
situado nos fundos de sua residência, na rua Monsenhor Topp.

Nascia ali o RANCHINHO DOS TRABALHADORES DO ESPAÇO, que, anos mais tarde, veio a
denominar-se SERTE.

Júlia Cascaes

HISTÓRIA
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ORGANOGRAMA
INSTITUCIONAL

LAR DOS IDOSOS
IRMÃO ERASTO

CEAK 
CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

EDUCANDÁRIO
LAR DE JESUS

LAR DAS CRIANÇAS 
SEARA DA ESPERANÇA

BRECHÓ BENEFICENTE

CEIE 
CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ERASTO
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OBRAS
SOCIAIS
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Criado em 1956 por seu idealizador Leonel Timóteo Pereira, o Lar dos idosos. Irmão Erasto,

conta com uma estrutura para atendimento à cinquenta e sete (57) idosos carentes, vítimas de

vulnerabilidade e/ou risco social, oferecendo a elas uma melhor qualidade de vida. 

O Lar conta com uma equipe multiprofissional, com toda infraestrutura, oferecendo aos seus

idosos, seis refeições diárias, além de atividades recreativas culturais e de lazer

LAR DE IDOSOS
IRMÃO ERASTO
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PERFIL DOS IDOSOS 

Com o aumento da expectativa de vida, a faixa etária dos idosos acolhidos na SERTE em uma

década aumentou de 65 para 79 anos, sendo oriundos de familia carentes de baixo poder

aquisitivo.

Lourival Abreu Júnior com os trabalhos de Evangelização Espírita no Lar do Idosos,

que contam com os protetores Espirituais da casa Irmão Erasto e Irmã Liz

Todos os nossos idosos são encaminhados
através da Gerência de Alta Complexidade da

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMF.

 33
Homens

57
Idosos

 24
Mulheres
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LAR DAS CRIANÇAS
SEARA DA ESPERANÇA

TIPOLOGIA

             Atendimento em unidade institucional, destinada ao atendimento de grupo de até 10

crianças. Deve-se seguir um aspecto de residência inserida na comunidade, sem identificação

do serviço, sem se distanciar da realidade das crianças acolhidas. Nessa unidade as cuidadoras

trabalham em turnos fixos diários rotativo 12 x 36, a fim de garantir estabilidade das tarefas de

rotina diárias, referência e previsibilidade no contato com as crianças. Conta com espaço

específico para acolhimento imediato e emergencial, com profissionais preparados para

receber a criança em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo

diagnóstico de cada situação para os encaminhamentos necessários. 
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LUCAS ALMEIDA VAZ DE MELLO
PSICÓLOGO - CRP  12-15020

 ATENDIMENTOS NO LAR DAS CRIANÇAS ANO 2021:

⦁ 05 adoções nacionais;

⦁ 06 crianças retornaram à família de origem ou extensa.

RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 

Mesmo diante ao período pandêmico devido ao Covid 19, foi prestado um serviço

assistencial de qualidade a crianças, em regime de acolhimento, a fim de garantir

seus direitos fundamentais (à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à

convivência familiar e comunitária, à educação e à cultura, ao esporte e ao lazer, e

outros), permeados com o direito à integralidade da proteção.

No ano de 2021 foi possível:

⦁ Atender as crianças nos aspectos biopsicossociais, através de atendimentos e

atividades individuais e coletivas. 

⦁ Garantir o atendimento à saúde das crianças acolhidas através de parceria com a

rede de saúde pública do município cumprindo as regras sanitárias estipuladas -

Covid 19; 

⦁ Promover o atendimento as necessidades básicas das crianças através de

acolhimento, cuidado e proteção.

⦁ Garantir o acesso à educação, através da frequência em núcleo de ensino infantil

e ensino fundamental, online, conforme decretos sanitários do Covid 19. 

⦁ Acolher e orientar as famílias das crianças acolhidas orientando-as, quando

possível, na resolução do problema que gerou o acolhimento institucional da

criança. Cumprindo as orientações de decretos sobre o Covid 19. 

⦁ Proporcionar as crianças momentos de lazer dentro da instituição, pois diante a

situação pandêmica não houve indicação para saídas e passeios externo, os quais

poderiam expor as crianças ao vírus Covid 19. 
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EDUCANDÁRIO
LAR DE JESUS

O Educandário atende 240 crianças em suas dependências, divididas em 12 grupos

entre creche e pré-escola. Conforme os documentos legais e nas orientações

curriculares vigentes pertinentes a cada etapa de ensino e modalidades, o

Educandário Lar de Jesus segue o método sócio interacionista, levando a criança a

adquirir conhecimento por meio da interação social.

ANA LÚCIA LEON LUCAS
 COORDENADORA PEDAGÓGICA

 EDUCANDÁRIO LAR DE JESUS- SERTE
 

LarLar      JesusJesusdede
EEdduuccaannddáárriioo

O ano de 2021 foi muito delicado devido ao Covid-19, muitas crianças deixaram o convívio escolar

para preservar a sua saúde e de seus familiares e conviventes do grupo de risco.

Metade do grupo teve atendimento online e outra metade presencial, com os devidos

distanciamentos e regras de higiene. Foi um ano atípico e todos adaptaram-se a um novo

normal, de início com muitas dúvidas e incertezas, mas com os devidos cuidados e muita

paciência, saímos vitoriosos, nenhum membro da equipe e das crianças positivou.

Houve distribuição de Kits alimentação para as crianças com atendimento online; também

tivemos grandes parceiros, como o Shopping Iguatemi - com a Árvore de Natal Solidária.

Não faltaram obstáculos mas tivemos disposição para que nossas crianças não passassem em

branco o ano letivo de 2021. Descobrimos novos caminhos e experiências que ficarão na história

do Educandário Lar de Jesus - SERTE.
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Paralelamente, a nova instituição começou a desenvolver as suas obras sociais na Cachoeira

do Bom Jesus. Em 1967, Nelito comprou dois terrenos no loteamento Stodieck, na descida do

Morro da Cruz, sendo um para a sua residência e o outro destinado à instituição. Ali

inaugurou-se, em 1976, o Centro Espírita Allan Kardec.

Em 1984 implantou o programa básico de Doutrina Espírita, o primeiro da região de

Florianópolis. No ano seguinte realizou o seu primeiro curso de orientação e educação de

médiuns.

CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ERASTO

Integra o conjunto de obras sociais no bairro

Cachoeira do Bom Jesus, também em

Florianópolis, na Rua Leonel Pereira, nome do

fundador da Serte, Nelito.

CENTROS ESPÍRITAS
São mantidos dois centros espíritas em Florianópolis: o Allan Kardec, na Agronômica, e o Irmão

Erasto, no bairro Cachoeira do Bom Jesus. Estas casas seguem a Doutrina Espírita codificada

por Allan Kardec. Contam com livrarias (livros e vídeos), salões de reuniões e palestras públicas,

além de salas de atendimentos e práticas espíritas. Nesses atendimentos são realizados passes,

tratamentos espirituais, mediúnicos, terapêuticos e psicossociais. Também são formados

médiuns, dirigentes mediúnicos e doutrinários, bem como estudos sistematiza dos da

Doutrina Espírita e Evangelização infanto-juvenil.

CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

HISTÓRICO

A Serte foi fundada no dia 26 de dezembro de 1956

por Leonel Pereira, o Nelito, sua esposa Júlia

Cascaes Pereira e outros sete espíritas. A

denominação inicial era "Sociedade Espírita

Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço".

O centro espírita iniciou em um "ranchinho" de

madeira, com cerca de 5 metros quadrados, nos

fundos da residência do casal na Rua Monsenhor

Topp, como "Ranchinho da Sede".

CEAK

CEIE

16



ATIVIDADES
ESPIRITAS

Palestra e Passe;

Atendimento Fraterno;

Irradiação;

Fluidoterapia;

Tratamento Espiritual;

Equilíbrio Mediúnico;

Tratamento de Saúde;

Estudo do "Evangelho Segundo o Espiritismo";

Evangelização Infanto-juvenil & Grupo de Pais;

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE 1);

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE 2);

Estudos das Obras de André Luiz;

Estudo da "Gênese" ;

Grupo de Saúde "Francisco de Assis";

Grupos Mediúnicos;

Estudo e Educação da Mediunidade (E.E.M.1);

Estudo e Educação da Mediunidade (E.E.M.2);

Grupo de Estudo Avançado da Mediunidade (GEAM)

saiba mais pelo

nosso whatsapp

48  98444 5119
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brechó
Serteda

Uma das principais fontes de renda é o nosso Brechó Beneficente, ele é mantido através de

doações recebidas, que são muito importantes para a instituição. Todo valor das vendas é

revertido em benefício da Obras Assistenciais da SERTE.

O sucesso do brechó é o resultado de muitas mãos-dadas, são muitos voluntários trabalhando

na organização e manutenção do mesmo.
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Lenir Wolter

Lenir Wolter

Cumprir a missão da Serte no amparo aos

idosos e crianças, oportunizando também aos

Colaboradores e aos Voluntários a experiência

extraordinária da relação no aprendizado da

existência, conduzindo a casa na sua

organização e motivação de toda sua equipe

em favor do bem, mantendo a obra com

dignidade e transparência.

"

"

PALAVRAS
DA PRESIDENTE

Só o Amor é verdadeiro.
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ESTRUTURA FÍSICA
ÁREA INTERNA
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ESTRUTURA FÍSICA
ÁREA EXTERNA
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ROSARITA FRANZONI BOUSFIELD 
ASSISTENTE SOCIAL

CRESS  5571/12 

ATIVIDADES
SERVIÇO SOCIAL

MOMENTO
CONVIVÊNCIA 

BINGO
SEMANA
JUNINA

APRESENTAÇÃO
DIA DOS PAIS

REVIVENDO O
MEU PASSADO

DANÇA

ATIVIDADE
FÍSICA

CANTORIA 

ATENDIMENTO
ONLINE

COM PSICÓLOGA
VOLUNTÁRIA

VACINAÇÃO
COVID 19 - 2º DOSE

APRESENTAÇÃO
DE CARNAVAL

APRESENTAÇÃO DOS
IDOSOS NO NATALVISITA PRESENCIAL

REINTEGRAÇÃO
FAMILIAR  29/10/2021

COM A AJUDA DA PF
ACONTECEU  O REENCONTRO

DE DOIS IRMÃOS APÓS 49
ANOS SEM CONTATO

DIA DOS
NAMORADOS

VÍDEOS CHAMADAS 
DE JANEIRO A DEZEMBRO
1.136 VÍDEOS CHAMADAS

LETÍCIA S. VERAS
ASSISTENTE SOCIAL

CRESS  3731/12
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O Serviço social tem um papel muito importante na SERTE para o diagnóstico e discussão das

condições sociais dos idosos residentes na instituição. As assistentes sociais trabalham com a

equipe multiprofissional com objetivo de atuar na garantia de diretos e acessos, buscando

sempre intervir de maneira harmônica com as diversas situações que ocorrem no dia a dia,

principalmente no que tange ao atendimento ao idoso. Procurando sempre a integração, o

assistente social busca agregar a equipe multiprofissional na perspectiva de sua intervenção

nos fenómenos socioculturais para aumentar a eficácia do trabalho.

A intervenção deste profissional procura responder as necessidades sociais e garantir o

atendimento, pautado no projeto ético-politico em relação à pessoa idosa e assim

proporcionar a promoção ao acesso à proteção e aos direitos sociais necessários aos idosos,

fortalecendo os vínculos com a família e a comunidade e o protagonismo social dos idosos. 

Com o aumento da expectativa de vida e as famílias a cada ano se tomando menores, a

dificuldade de cuidar do idoso vem se tomando uma tarefa difícil. Toma-se uma verdadeira

disputa por vagas em Instruções de Longa Permanência para a Pessoa idosa. Florianópolis não

conta com Instituições públicas para acolhimento de idosos, que se encontram em situação

de vulnerabilidade e/ou risco social por este motivo o serviço social no Lar dos Idosos Irmão

Erasto da SERTE vem desenvolvendo um trabalho árduo no cuidado com o idoso para dar ao

mesmo ao final de sua caminhada uma melhor qualidade de vida.

SERVIÇO SOCIAL
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SAÚDE
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Desde o ano de 2014, a Instituição conta com um médico geriatra, para

atendimento especializado aos idosos, também com colaboradores

voluntários que atendem em suas clínicas particulares realizando

serviços
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O envelhecimento populacional vem ocorrendo de forma acelerada nos países em

desenvolvimento. Esse aumento do contingente populacional e em face a carência de

politicas públicas faz necessário locais de atendimento a pessoa idosa. 

A SERTE ao longo dos seus sessenta e seis anos, vem prestando atendimento aos idosos

carentes de nossa sociedade. A medida que vão envelhecendo o comprometimento físico e

mental são consequências inevitáveis. Por este motivo a Instituição tem buscado investir em

profissionais capacitados para este atendimento, bem como em sua estrutura física, que conta

com quartos coletivos apropriados de acordo com a RDC 502/21, posto de enfermagem com

toda infraestrutura, além de equipamentos necessários a emergência e uma ambulância. 

Atualmente a SERTE tem 57 idosos. sendo 33 do sexo masculino e 24 do sexo feminino.

GRAU DE DEPENDÊNCIA

03 IDOSOS
Dependentes Grau I 
idosos independentes, mesmo que
requeiram uso de equipamentos de
autoajuda
(a cada 20 idosos 01 cuidador)

 14 IDOSOS
Dependentes Grau II 
idosos com dependência em até três
atividades de autocuidado para a vida
diária tais como: alimentação,
mobilidade e higiene, sem
comprometimento cognitivo ou
alteração cognitiva controlada
(a cada 10 idosos 01 cuidador).

40 IDOSOS
Dependentes Grau III    
Idosos com dependência que
requeiram assistência em todas as
atividades de autocuidado para a vida
diária e/ou com comprometimento
cognitivo 
(a cada 06 idosos 01 cuidador)

ENFERMAGEM
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Tabela 1.
* Retorno de férias da Fisioterapeuta da casa
** Período de férias (10 dias) da Fisioterapeuta da casa. 
*** Mês de desligamento da Fisioterapeuta da casa.

PRODUÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA SERTE
NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021.

DAMIANE R. VIEIRA
FISIOTERAPEUTA

CEFITO 291947-F

 ATIVIDADES
DA

FISIOTERAPIA

Buscando a melhoria da qualidade de vida

dos moradores e funcionários, a SERTE, conta

com uma fisioterapeuta para atender às

necessidades de reabilitação física, cardíaca e

pulmonar. O objetivo é garantir que os

moradores possam realizar seus tratamentos

com qualidade e resultados.

OBJETIVOS:

-Manutenção da mobilidade global

-Estimulação à marcha independente;

-Estimulação para maior grau de

independência possível nas AVD´s;

-Manutenção e melhoria das condições

cardiovasculares e pulmonares;

-Manutenção e/ melhoria das condições

musculoesqueléticas;

-Melhora no Estado Geral do idoso.
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OLAVO AMÉRICO COELHO
PSICÓLOGO - CRP 12/21613

ATIVIDADES
DA PSICOLOGIA

A Psicologia no Lar dos Idosos da SERTE

compreende cada um dos residentes em

seus aspectos biopsicossociais, promovendo

a qualidade de vida e saúde mental durante

o período de institucionalização, através de

atendimentos individuais e coletivos,

intervenções e atividades de estímulos

cognitivos e sociais, coadunadas com as

atividades cotidianas de sono, higiene e

alimentação - contando, por vezes, com a

colaboração de membros da equipe

multidisciplinar.

 

245
Atendimentos

204
Atendimentos
Individuais

35
Eventos da 
Instituição

6
Grupos de
Atividades

OBJETIVOS:

- Acompanhamento em saúde mental;

- Avaliação psicodiagnóstica de estado

  mental;

- Acompanhamento no período de

  chegada e adaptação à instituição;

- Atendimento em períodos de

  enfermidade e recuperação;

- Fortalecimento de vínculos entre os

  familiares e os residentes;

- Elaboração de atividades;

- Escuta e intervenções pontuais em

  demandas dos funcionários; 

- Colaboração nos processos de

  recrutamento e seleção.
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TERAPIAS
COMPLEMENTARES

A sensação de bem-estar provocada pela realização do Reiki é capaz de aumentar a liberação

de hormônios como serotonina e endorfina, que são excelentes aliados para afastar a insônia.

E ainda, o Reiki causa relaxamento, o que também age para uma melhor noite de sono.

o Reiki é oferecido para a Serte semanalmente por uma equipe de voluntários como uma

Prática Integrativa e Complementar

REIKI
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ATIVIDADES
SETOR DE NUTRIÇÃO

A unidade de alimentação, nutrição e

dietética da SERTE atende a:

7 crianças do LAR DAS CRIANÇAS

57 idosos do LAR DOS IDOSOS

120 funcionários em média

Oferecemos diariamente

contabilizando pequenas

e grandes refeições.

A casa abriga 57 idosos, sendo que:

16
moradores possuem dificuldade de deglutição
necessitando de alimentação pastosa com cuidados
especiais;

11
moradores possuem plano alimentar com restrições
e alimentação diet devido a diabetes, sendo todos
controlados;

15
idosos estão em acompanhamento nutricional
devido ao baixo peso e desnutrição;

12
idosos estão em acompanhamento nutricional
devido ao excesso de peso;

5
idosos com restrição a lactose.

SAIONARA TREVISOL 
CRN10 4533
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Refeições
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CONVÊNIOS

No ano de 2021 a SERTE firmou convênios com a
Prefeitura Municipal de Florianópolis nas áreas de: 

-Assistência Social;

-Saúde;

-Educação;

-Câmara Municipal
(através do orçamento Impositivo)

Recursos estes para atender todos os idosos e crianças, e
também na formação das crianças da creche e pré-escola.

7ª Vara ................................................................................. 

Ambiente Saudável...............................................

SEMAS Lar das Crianças ....................................

SEMAS Lar dos Idosos ......................................

FMDCA Lar Crianças  (FIA)..............................

SEMAS/FMDES ...........................................................

SMS ....................................................................................

Educandário Lar de Jesus ..............................

R$ 22.563,90

R$ 68.400,00

R$ 221.245,20

R$ 1.439.346,24

R$ 40.000,00

R$ 84.000,00

R$ 337.722,48

R$ 1.567.228,52
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Lar das Crianças
R$ 121.675,58

Proteção ao Idoso
R$ 1.273.833,88

Despesas
Operacionais
R$ 392.937,67

 Despesas
com gratuidade
R$ 6.046.758,48

Educandário
Lar de Jesus

R$ 289.208,87

Atendimento
Comunidade
R$ 77.127,82

Despesas
Convênios
R$ 3.780.506,34

Despesas
Financeiras

R$ 705,04

Despesas
com Eventos
R$ 26.881,64

Despesas
com captaçãos

R$ 83.881,64

RECEITAS
& DESPESAS

Mantenedores
Carnê

R$ 158.110,00

Mantenedores
Assembleia

R$ 66.800,58

 Receita
Pessoa Física

R$ 1.421.483,74

Mantenedores
Celesc

R$ 82.693,89

Mantenedores Oi
R$ 43.403,98

Mantenedores
Internos
R$ 597.649,80

Mantenedores
Diversos

R$ 468.253,49

Mantenedores
CEAK
R$ 190,00

Mantenedores
CEIE
R$ 4.382,00

 Receita
Pessoa Jurídica
R$ 4.810.081,63

Donativos
R$ 26.897,51

Receita Brechó
R$ 635.300,97

Receita Livraria
R$ 2.045,78Receita de

Captação
R$ 275.221,33

Financeira
R$ 13.667,14

Receita Aluguel
R$ 76.442,36

Receita
Convênios
R$ 3.780.506,34
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Para manter a qualidade de vida dos
idosos, crianças e funcionários contamos
com parceiros imprescindíveis 
durante o ano de 2021.

PARCEIROS:
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DEZEMBRO
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NOTAS EXPLIATIVAS
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Auditores 
Independentes 

 

Ilmºs. Senhores 
Diretores, Conselheiros e Associados da 
SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E EDUCAÇÃO 
Florianópolis-SC 
Opinião com Ressalva 

Examinamos as demonstrações contábeis da SOCIEDADE ESPÍRITA DE RECUPERAÇÃO, TRABALHO E 
EDUCAÇÃO (Entidade), as quais compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. 
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção 
a seguir, intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião com ressalva 

1. Estoque: A entidade divulgou o valor de R$ 220.428,56 para saldo de estoques 
nas demonstrações contábeis. Para efeito de comprovação foram apresentados 
relatórios de inventários para os itens em estoques, exceto quanto aos produtos 
da Livraria Kardec, que apresentava o saldo de R$ 22.574,10 naquela data. Fomos 
contratados após a data de encerramento do balanço, razão pela qual não 
acompanhamos a contagem física dos estoques em 31/12/2021. A partir dos 
relatórios de estoques apresentados não foi dado seguimento ao controle interno, 
o que não nos permitiu aplicar procedimentos alternativos para validar a posição 
apresentada nas demonstrações contábeis. Por conseguinte, não nos foi possível 
verificar se algum ajuste seria necessário proceder na posição do estoque 
apresentado pela entidade nas demonstrações contábeis. 

2. Imobilizado: A entidade deve atender aos critérios e procedimentos 
específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações 
patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações 
mínimas a serem divulgadas em notas explicativas estabelecidas na ITG 2002 (R1), 
editada em 2012 e alterada em 2015 pelo Conselho Federal de Contabilidade para 
entidades sem finalidade de lucros. Um dos dispositivos a serem observadas diz 
respeito aos procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus 
ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores 
de recuperação (valor de venda ou em uso). A Entidade não possui relatório de 
controle patrimonial do seu Ativo Imobilizado que justifique o saldo contábil no 
montante líquido de R$ 1.671.766,73 na data de encerramento das demonstrações 
contábeis, bem como, não aplicou os procedimentos requeridos para testar a 
recuperabilidade dos valores registrados nesse agrupamento. Por conseguinte, não 
nos foi possível determinar se havia necessidade de promover o ajuste dos saldos 
apresentados nesse agrupamento. 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 

Rua João Pinto, nº 30 – 7º Andar – Sala 704 – Centro – CEP 88010-420 – Florianópolis – SC 
Contatos: +55 (48) 3222-7219 e 3224-6175 – e-mail: audsistem@audsistem.com.br

 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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Auditores  
Independentes  

relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 

 
A administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da
administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é 
a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito, haja vista que a 
administração da entidade nos comunicou que o retro citado documento não foi 
elaborado até a emissão de nosso relatório. 

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis 

A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela administração da entidade são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

Rua João Pinto, nº 30 – 7º Andar – Sala 704 – Centro – CEP 88010-420 – Florianópolis – SC 
Contatos: +55 (48) 3222-7219 e 3224-6175 – e-mail: audsistem@audsistem.com.br 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 

(2)
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Auditores  
Independentes  

Rua João Pinto, nº 30 – 7º Andar – Sala 704 – Centro – CEP 88010-420 – Florianópolis – SC 
Contatos: +55 (48) 3222-7219 e 3224-6175 – e-mail: audsistem@audsistem.com.br 

•Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 
•Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da entidade. 
•Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. 
•Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. 
•Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Florianópolis, 27 de abril de 2022. 

 AUDITORES INDEPENDENTES 

CNPJ nº 81.617.821/0001-73 – CRCSC nº 1.168/O-1 
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OBRAS SOCIAIS

"Um só nada faz,
é o conjunto que opera"


