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MISSÃO
Ser agente transformador da sociedade, 

promovendo a inserção social e a 
capacitação profissional.

VISÃO
O Programa Providência é reconhecido 

por sua atuação como indutor de 
desenvolvimento social com ética, 

transparência e efetividade.
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pós o ano comemorativo do décimo quinto aniversário 
do Programa Providência, atuamos em 2014 com dispo-
sição redobrada para buscar maior eficiência na gestão 
operacional do microcrédito, na condução administra-
tiva e na abertura de novas iniciativas condizentes com 
nossa Missão.

Com o quadro de pessoal mais enxuto, o maior esfor-
ço dos empregados foi fundamental para conseguirmos 
êxito na recuperação de créditos vencidos. Tal empe-
nho ensejou importante elevação no volume das opera-
ções de microcrédito, lastreadas em recursos próprios, 
como pode ser constatado no item específico que trata 
da matéria.

  De outra parte, a consolidação do Centro Providência 
de Convivência e Bem-estar para a pessoa idosa ocu-
pou as atenções da nossa entidade, de forma que es-
sas ações pudessem ser moldadas com observância no 
princípio da autossustentabilidade desse novo campo 
de atuação. Inicialmente estabelecido em oficinas gra-
tuitas, inseridas no contexto de projeto patrocinado 
pela Universidade de Brasília - UnB, como atividade de 
extensão da cadeira de Terapia Ocupacional, passamos, 
posteriormente, a efetuar a cobrança de módicas men-
salidades, uma vez encerrada a parceria com aquela 
Universidade.

O exercício de 2014 exigiu a continuidade do programa 
de redução e racionalização das despesas de custeio, 
em especial no tocante à operacionalização do micro-
crédito, sabidamente mais onerosa, quando comparada 
com os mecanismos tradicionais de assistência finan-
ceira utilizados pela rede bancária. Ao mesmo tempo, 
o quadro tornou-se ainda mais complexo, sob o ponto 
de vista financeiro, por conta da não realização de re-
ceitas provenientes dos tradicionais bazares de objetos 
apreendidos pela Receita Federal e posteriormente do-
ados ao Programa Providência.

Em face dessa realidade, esforços foram desenvolvidos 
em busca da elevação do número de sócios, mediante 
a realização de campanha voltada para a sensibilização 
do retorno dos antigos colaboradores, bem como o con-
vite para a conquista de novos associados contribuintes.

A p r e s e n t a ç ã o

A
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No tocante aos aspectos da responsabilidade social e da visão 
cristã que sempre nortearam as atividades do Programa Provi-
dência, ações foram incrementadas na tentativa de levar aos 
mais necessitados o apoio financeiro e de capacitação, via micro-
crédito produtivo orientado. Referimo-nos, no caso, à parceria 
formada com a Pastoral Carcerária, com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/DF e com o Centro 
de Progressão Penitenciária – CPP/DF, no sentido de oferecer aos 
presidiários que se encontram no regime semiaberto instrumen-
tos capazes de possibilitar a concretização de atividade econô-
mica legal, preferentemente junto aos seus familiares, de modo 
a facilitar a reinserção socioeconômica após sua libertação.

A vontade de colocar nossos recursos, dons e esforços a servi-
ço de terceiros, em especial as camadas menos aquinhoadas da 
população do Distrito Federal e Entorno, tem sido o elemento 
fundamental das ações dos que atuam junto ao Programa Pro-
vidência. E assim foi também no ano que se encerra, com o 
apoio dos Conselhos de Administração e Fiscal, dos empregados, 
associados, voluntários e parceiros.  A todos, portanto, nossos 
agradecimentos pela confiança e dedicação, pois sem essa ajuda 
seria mais difícil promovermos as ações aqui desenvolvidas.

Ao Senhor nosso Deus, preces e gratidão, por nos permitir enten-
der os sinais dos tempos e discerni-los, bem assim pela oportuni-
dade de podermos usar nossas aptidões para servir ao próximo.
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busca de maior eficiência e produtividade, a cus-
tos menores, foi exitosa no novo modelo ope-
racional, no que concerne ao oferecimento dos 
recursos do microcrédito. A atuação dos agentes 
de crédito, descentralizada para as comunidades 
mais próximas à sua residência, melhorou seu de-
sempenho, gerando ganho na relação custo-be-
nefício dessas operações. Como resultado, obser-
vou-se elevação do número de atendimentos aos 
microempreendedores, melhor acompanhamento 
das atividades financiadas e intensificação da co-
brança dos créditos inadimplidos, possibilitando 
atender novas solicitações, em face da utilização 
dos recursos recuperados.

No transcorrer do ano foram deferidas 280 opera-
ções de microcrédito, no total de R$ 606.200,00. 
O maior volume de recursos foi destinado ao co-
mércio: 75,14%; para a produção foram alocados 
11,71% e, para serviços, 13,15% (atividade que 
teve maior elevação percentual). Manteve-se em 
destaque o atendimento às mulheres, às quais 
foram destinados 60,71% dos recursos disponi-
bilizados, ficando em 39,29% a participação dos 
financiamentos dirigidos aos homens. Quanto à fi-
nalidade dos créditos, 97,35% foram para capital 
de giro e 2,65% para capital fixo.

A
O p e r a ç õ e s  d e  M i c r o c r é d i t o

ATIVIDADES
Comércio
75,14%

Serviços
13,15%

Produção
11,71%
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FINALIDADE
DO CAPITAL

Capital fixo
2,65%

Capital de giro
97,35%

GÊNERO

Homens
39,29%

Mulheres
60,71%

As localidades atendidas em 2014 fo-
ram:

-  no Estado de Goiás: águas Lindas 
de Goiás, Cidade Ocidental, Novo 
Gama, Planaltina de Goiás, Santo 
Antônio do Descoberto, Valparaíso 
e Luziânia; e

-  no Distrito Federal: Ceilândia, 
Cidade Estrutural, Gama, Pla-
naltina, Sobradinho, Riacho Fun-

do, Recanto das Emas, Samam-
baia, Santa Maria, Sobradinho, 
São Sebastião, Guará e Itapuã.

Desde o seu início (fevereiro de 1998) 
e até 31/12/2014, foram deferidas 
pelo Programa Providência  16.838 
operações de microcrédito, com de-
sembolso superior a R$7,904 milhões.

Maria Edite - tomadora do Lago Azul – Novo Gama
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o campo da capacitação, preocupação constante do 
Programa Providência, pois é sabido que apenas o 
apoio financeiro não é suficiente para que os mi-
croempreendedores possam melhorar o resultado 
de suas atividades produtivas e, por consequência, 
sua condição de vida, foram realizados os seguintes 
eventos durante o exercício de 2014:

• Curso de Sandálias Decoradas, no período de 17 
de fevereiro a 17 de março, do qual participaram 
21 mulheres, na Associação Lagoart – Lago Azul 
(GO) e

• Curso de Boneca de Fuxico, no período de 05 de 
maio a 04 de junho, em que compareceram 15 
alunas, também na Associação Lagoart – Lago 
Azul (GO).

N
Cursos de Capacitação

Curso de Boneca de Fuxico
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No caso específico dos detentos, foram 
realizados três encontros no Centro de 
Progressão Penitenciária - CPP/DF, em 
que participaram agentes de crédito 
do Programa Providência, a fim de ex-
plicar-lhes detalhes do mecanismo do 
microcrédito e a forma como poderiam 
eles beneficiarem-se dessa iniciativa, 
bem assim suas responsabilidades. A 
apresentação de alguns fundamentos 
financeiros, administrativos e de mer-
cado, entre outros aspectos afins com 
a atividade produtiva, ficou por conta 
de representantes do SEBRAE/DF. As 
dificuldades dessa ação, dadas as suas 
peculiaridades, foram consideradas de-
safios a serem perseguidos e superados, 
com destemor, tendo em conta o 
seu objetivo, que é o de lançar lu-
zes sobre o tema e tornar realida-
de o esforço em favor do processo 
de ressocialização dessas pessoas, 
pelo trabalho digno e produtivo, 
gerador de renda e ocupação, 
capaz de devolver-lhes sua au-
toestima e a condição de agente 
econômico ativo e cidadão útil à 
sociedade.

SERVIÇOS DOMÉSTICOS 
Com esse mesmo enfoque, da capaci-
tação como meio de desenvolvimento 
profissional, o Programa Providência, 
dando sequência à exitosa parceria fir-
mada com o Comitê Esperança, há mais 
de cinco anos, promoveu mais um cur-
so voltado para a formação e melhor 
qualificação de mão de obra destinada 
à prestação de serviços domésticos, 
alcançando pessoas desempregadas e, 
aquelas já em atividade, que estejam 
em busca de aperfeiçoamento.

O treinamento, que foi realizado no pe-
ríodo de 10 de março até 07 de abril, 
para onze participantes, contou com ins-
trutores, que atuaram voluntariamente, 
abrangendo uma série de profissionais, 
de diversas áreas afins, a exemplo de 
nutricionistas, psicólogos, membros 
do Corpo de Bombeiros, policiais civis, 
advogados, especialistas em educação 
infantil, camareiras e garçons, além de 
donas de casa. Dentre os assuntos ali 
abordados, destacam-se os temas: com-
portamento pessoal, cuidados com as 
crianças, direitos e deveres dos empre-
gados domésticos, ética, autoestima, 
Lei Maria da Penha, segurança da famí-
lia, da residência e pessoal, prevenção 
de acidentes domésticos e práticas de 
serviços de cama e mesa.

Curso de Sandálias Decoradas

Curso de Serviços Domésticos
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A t e n ç ã o  à s  P e s s o a s  I d o s a s

envelhecimento da população brasileira é uma rea-
lidade, com o agravante de que se trata de um pro-
cesso em ritmo crescente – acima da média mundial, 
segundo dados oficiais. Conta-se, atualmente, com 
mais de 23 milhões de idosos no país, número que 
pode superar a casa dos 40 milhões nos próximos 20 
anos.  Diante desse quadro, torna-se cada vez mais 
urgente e importante dedicar atenção a essa cama-
da da população, sob os mais variados aspectos, a 
exemplo da saúde, segurança, lazer e assistência 
pessoal, tudo voltado para que ela obtenha melhor 
qualidade de vida.

Nessa linha, o Programa Providência resolveu empe-
nhar-se em desenvolver ações voltadas para pessoas 
da terceira idade, adotando como princípio o fato 
de que envelhecer é uma etapa natural que deve ser 
vivida de forma ativa, integrada e prazerosa, com 
o maior grau possível de independência e partici-
pação social, com dignidade e alegria. A premissa 
básica para a adoção dessas ações centrou-se em 
atividades relacionadas com a saúde e a atenção 
pessoal, sem afastar-se da prática de atividades que 
agreguem conhecimento e valor, de forma a manter 
essas pessoas atualizadas e integradas com o que se 
passa ao seu redor - seja na sua residência, na sua 
comunidade e, até mesmo, no mundo. E, também, 
nos cuidados com os idosos, num sentido mais am-
plo, relacionados com o seu dia a dia, em particular 
quanto às questões das suas limitações.

Assim, pelo menos dois segmentos de atuação tive-
ram destaque neste exercício:

I - a criação do Centro de Convivência e Bem- 
estar e

II – as parcerias destinadas à formação de cuida-
dores de pessoas idosas

O
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I - CENTRO PROVIDÊNCIA DE 
CONVIVÊNCIA E BEM-ESTAR

O Centro Providência de Convivência e 
Bem-estar, que foi inaugurado em feve-
reiro de 2014, tem o propósito de dis-
ponibilizar atividades que possam ser 
desfrutadas por pessoas com mais de 60 
anos de idade, visando à sua valoriza-
ção, satisfação e ao pleno desenvolvi-
mento pessoal, social, intelectual, cog-
nitivo e afetivo. 

O Centro Providência de Convivência 
e Bem-estar é o braço operacional do 
Programa Providência voltado para o 
desenvolvimento de atividades dirigidas 
a pessoas da terceira idade, com o ob-
jetivo de proporcionar-lhes melhor qua-
lidade de vida, de forma integrativa, 
alegre e saudável. Trata-se de esforço 
de caráter social, tendo em conta prin-
cipalmente o fato de que para as pes-
soas que se encontram com idade mais 
avançada, de uma forma geral, faltam 
opções atrativas de atividades promoto-
ras de bem-estar físico e mental.

Vale ressaltar aqui as considerações 
expendidas pela professora de Terapia 
Ocupacional da Universidade de Brasília 
- UnB, doutora Kátia Vanessa Pinto de 
Menezes, que coordenou o projeto-pi-
loto que firmamos com aquela Univer-
sidade para implementação do nosso 
Centro de Convivência, no seu primeiro 
momento, no documento “A saúde na 
terceira idade”:

“Como obter e manter-se em bom ní-

vel de saúde e qualidade de vida é um 
desejo universalmente perseguido pelas 
pessoas de mais idade. Todos buscam o 
bem-estar físico, emocional, mental, 
social e espiritual.

Em linhas gerais, esse “status” é alcan-
çado com boa alimentação e a prática 
adequada de atividades físicas, mentais 
e de integração social, meios fundamen-
tais para se prevenir doenças, recupe-
rar e conservar a saúde, elevar o nível 
de autoestima, tirar maior proveito das 
diversas fontes de lazer e da tecnologia 
moderna disponíveis, e viver com mais 
alegria. Cantar, dançar, aprender coisas 
novas, cultivar amizades e compartilhar 
experiências, relacionar-se com outras 
pessoas, viajar e, também, viver em es-
piritualidade (a fim de buscar significa-
do para a vida), tudo isso faz muito bem.

Estudos recentes mostram que a má 
qualidade de vida de pessoas idosas 
brasileiras é uma triste realidade, pela 
insuficiência das políticas públicas, 
principalmente para as camadas menos 
favorecidas da nossa população, que se 
sentem cada vez mais inseguras e com 
menos acesso digno à saúde, à educa-
ção e ao transporte. Não à toa, muitos 
apontam para “o forte contraste entre 
o avanço da longevidade e o atraso nas 
políticas públicas no país”. Por outro 
lado, tais estudos evidenciam que as 
novas gerações de pessoas idosas esta-
rão mais bem informadas, articuladas e 
exigentes.

Enquanto esse processo se desenvolve, 

Yoga
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o Programa Providência, por meio do 
seu Centro Providência de Convivência 
e Bem-estar, busca oferecer a pessoas 
com mais idade condições para promo-
ver mais saúde e qualidade de vida, por 
meio das mais variadas atividades, que 
têm o condão também de melhorar o ní-
vel de energia, a qualidade do sono, a 
interação social, as habilidades físicas e 
a redução do nível de dores.”

Por isso, o Centro de Convivência, su-
pervisionado por terapeutas ocupacio-
nais, foi estruturado de forma a contar 
com profissionais das respectivas áreas 
de atuação, a fim de viabilizar a rea-
lização de variada gama de oficinas, a 
exemplo de Introdução à Informática, 
de Memória, de Alongamento, de Dança 
Sênior e Circular, de Terapia Comunitá-
ria Integrativa, de Yoga e de Coral.

• Introdução à Informática

• As oficinas de informática funcionam 
como um meio de aprendizado para o 
uso cotidiano do computador, voltado 
para a utilização dessa ferramenta 
como meio de inserção tecnológica. 
Também é importante ressaltar o viés 
terapêutico da atividade, ao possibi-
litar o exercício do cérebro, da me-
mória, e aumento da autoestima, tor-
nando-se elemento  potencial para a 
pessoa idosa sentir-se feliz, satisfeita 
e integrada à modernidade, por ver di-
minuídas as distâncias entre seus en-
tes queridos, através da internet e das 
redes sociais, além de facilitar seu dia 
a dia com os serviços bancários e ou-

tras atividades afins. No exercício, 53 
pessoas participaram dessa atividade.

• Oficinas de memória

• As oficinas de memória têm o obje-
tivo de manter, ampliar e aperfeiçoar 
as funções cognitivas da população 
idosa, visando a melhoria do seu de-
sempenho nas atividades do dia a dia, 
integrando-a socialmente e exercendo 
também impacto sobre a sua qualida-
de de vida. Participaram dessas ofici-
nas 126 pessoas.

• Alongamento

• As sessões de alongamento trazem 
benefícios à saúde, em especial, às 
pessoas com idade avançada, uma vez 
que viabilizam, entre outros efeitos, 
a redução das tensões musculares, o 
relaxamento e o condicionamento do 
corpo nas atividades físicas, a preven-
ção de lesões e a ativação da circula-
ção, além de atuar sobre a respiração 
e o consequente relaxamento muscu-
lar. Essa prática teve a participação 
de 6 pessoas.

• Dança Sênior e Circular

• Até mesmo para quem tem alguma 
limitação física, essa atividade pro-
porciona benefícios, por meio da so-
cialização e da prática constante dos 
movimentos, passando pela motrici-
dade muscular, mobilidade articular, 
coordenação motora, memorização e 
capacidade cognitiva, maior consciên-
cia corporal e respiratória. Trata-se de 

Informática Coral



16         Programa Providência - relatório anual 2014

atividade lúdica, que envolve também 
aspectos educacionais e terapêuticos, 
além de desenvolvimento cultural, ao 
viabilizar, por meio da música e dos 
ritmos, a história e os costumes de di-
versos países. A atividade contou com 
a participação de 30 pessoas.

• Terapia Comunitária Integrativa

• Por meio dessa oficina busca-se pro-
mover o encontro e a integração das 
pessoas com elas próprias e com as 
comunidades em que estejam inseri-
das, resgatar a autoestima e a auto-
confiança, a dignidade e a valorização 
da cidadania individual e coletiva, 
desenvolver atividades de prevenção 
e inserção social de pessoas que este-
jam fragilizadas e buscar a revaloriza-
ção de suas respectivas identidades e 
histórias, bem assim evitar processos 

de exclusão. Em 2014, 8 pessoas par-
ticiparam da atividade.

• Yoga

• O Yoga é uma filosofia de vida, que 
visa integrar o corpo e a mente de 
maneira profunda e sutil, proporcio-
nando estado de equilíbrio e harmo-
nia entre os aspectos que compõem o 
ser humano (físico, mental, emocio-
nal e espiritual), através de técnicas 
corporais e energéticas como respi-
ração dirigida, posturas psicofísicas, 
relaxamento e meditação. Dentre os 
benefícios da prática do Yoga, cabe 
destacar a aprendizagem da melhor 
respiração, a administração do estres-
se (que alivia estados de depressão 
e ansiedade), a melhoria do grau de 
concentração, o alongamento e forta-
lecimento da musculatura do corpo, o 

Dança Sênior
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equilíbrio do sistema nervoso e glan-
dular, beneficiando os órgãos internos, 
a prevenção de doenças, melhorando, 
enfim, a saúde. O grupo de prática de 
Yoga contou com a participação de 12 
pessoas.

• Coral

• O cantar é uma terapia: aumenta a 
autoestima, fortalece o sistema imu-
nológico e prolonga a vida. A música 
traz cura física, mental e emocional. 
Ademais, tem o poder de integrar pes-
soas, dissipar diferenças sociais, des-
pertar sentimentos positivos e provo-
car boas lembranças. O Coral Vozes do 
Providência, que já se fez presente na 
Universidade de Brasília – UnB, rece-
bendo o trofel “Coral Revelação 2014” 
e nos festejos natalinos da nossa enti-
dade, contou com 13 integrantes, em 
2014.

II – CUIDADOS COM OS IDOSOS 

As parcerias firmadas com entidades 
que atuam na formação de cuidadores 
de idosos têm como objetivo contribuir 
para o oferecimento de serviços ligados 
à essa faixa etária, uma vez sabida a ca-
rência dessa importante mão-de-obra. A 
relevância dessa profissão foi evidencia-
da recentemente, com a sua inclusão na 
Lei do Trabalho Doméstico.

Trata-se de fenômeno social que vem 
sendo alterado durante o tempo: no pas-
sado, cabia basicamente aos filhos cui-
darem dos pais, sozinhos ou com o apoio 
de empregada doméstica e, em período 
mais recente, essa prática foi alterada 
com a exigência do trabalho externo de 
quase todos os familiares. As mudanças 

ocorridas passaram a exigir a presença 
de profissional para atender à deman-
da dos idosos, assumindo responsabili-
dades que extrapolam às da emprega-
da doméstica, e que se aproximam dos 
serviços do profissional da saúde, nos 
cuidados das tarefas básicas cotidianas, 
a exemplo da alimentação, da higiene 
pessoal, da prevenção e cuidados com 
quedas e da administração dos medica-
mentos e da atenção presencial.

A combinação desses elementos levou 
o Programa Providência a estender suas 
atividades para esse segmento, motivo 
da formação das parcerias com institui-
ções que já atuam nessa área:   

a) ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GERON-
TOLOGIA – ANG/DISTRITO FEDERAL

A parceria firmada com a Associação Na-
cional de Gerontologia – Seção do Dis-
trito Federal viabilizou a realização do 
Curso de Cuidadores de Idosos, durante 
o período de 18 de agosto a 19 de se-
tembro, em que a parte teórica foi rea-
lizada na sede do Programa Providência 
e o estágio supervisionado no Lar Maria 
Madalena, situado no Núcleo Bandeiran-
te-DF. Com a participação de treze pes-
soas, o curso encerrou suas atividades 
com onze alunos.

b) AC VIDA

Da mesma forma, foi dado início às 
tratativas com vistas à formação de 
parceria com a empresa AC Vida - que 
promove cursos de cuidador de idosos 
e necessidades especiais, responsabi-
lizando-se pela disponibilização dessa 
mão de obra junto às famílias que de-
mandarem tais serviços. Dentro desse 
contexto, as aulas teóricas presenciais 
serão realizadas nas dependências do 
Programa Providência. 



Confraternização 
Centro de 
Convivência

Terapia 
Comunitária  
Integrativa

Dança Sênior
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E v e n t o s

XVI SEPROM – SEMINÁRIO PROVIDÊNCIA 
DE MICROCRÉDITO

O Programa Providência realizou no dia 3 de outu-
bro, no auditório da emissora de televisão Rede Vida, 
o XVI Seminário Providência de Microcrédito, evento 
anual de congraçamento e troca de informações e ex-
periências, realização de oficinas específicas e apre-
sentação de temas afins, em benefício dos tomadores 
dos financiamentos.

Em 2014, o foco do 
evento foi a qualidade 
de vida e do trabalho 
dos beneficiários do 
microcrédito. Para 
tanto, contamos com 
a participação da Dra. 
Márcia Abdalla, que 
discorreu sobre o dia-
betes e doenças do 
coração, que estão a 
merecer maior aten-
ção no dia a dia das 
pessoas, a fim de me-
lhorar a sua condição 
de vida; e, nessa mes-

ma linha, com o professor de educação física, Marce-
lo Barros, que cuidou de questões relacionadas com 
exercícios laborais, a exemplo das lesões por esfor-
ços repetitivos e da correta postura corporal durante 
a realização dos trabalhos. De outra parte, as Sras. 
Mônica Severo e Isabel Cristina, ambas do SEBRAE, 
trataram, respectivamente, da importância da qua-
lidade no artesanato e no atendimento, como condi-
ções fundamentais para o sucesso dessa atividade. Por 
oportuno, aplicou-se questionário aos participantes, 
a fim de subsidiar estudos do Programa Providência 
sobre esse seu campo de atuação, a partir da identi-
ficação de pontos fracos, pontos fortes, obstáculos e 
potencialidades das atividades microempresariais no 
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Distrito Federal e Entorno, em parti-
cular quanto ao artesanato. 

No rol das sugestões apresentadas, 
restou evidenciada a necessidade de: 
i) realizar mais cursos de capacitação, 
inclusive com a maior presença do 
SEBRAE nas próprias comunidades; ii) 
promover a criação e fortalecimento 
de associações; e iii) fomentar a for-
malização das atividades micro em-
preendedoras.

De ressaltar que aos sessenta e três 
participantes foi oferecido almoço e 
promovido reembolso dos desloca-
mentos em transporte público de sua 
cidade até a nossa sede. Eles tiveram 
ainda a oportunidade de expor e co-
mercializar seus produtos, além de 
participar de sorteio de brindes.
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P r o j e t o s  E s p e c i a i s

INSTITUTO DOM ORIONE

O telecentro instalado no Instituto Dom Orione, em 
2014, atendeu a cerca de 100 crianças e adolescen-
tes. Os equipamentos desse centro foram doados 
pela Embaixada da Nova Zelândia, há alguns anos, e 
vem possibilitando a esses jovens provenientes das 
comunidades de São Sebastião, Paranoá e Itapuã in-
gressar no mundo da informática, por meio de cursos 
de introdução, Word, Excel e internet. Na verdade, 
eles passam todo o dia no Dom Orione - em um perí-
odo estudam e, no outro, praticam esportes, fazem 
seus deveres de casa e utilizam os microcomputado-
res ali disponibilizados. Cabe ao Programa Providên-
cia, por meio de ajuda financeira, cobrir as despesas 
afins: energia elétrica, água, acesso à internet e o 
pagamento dos monitores/instrutores.

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA 
PIEDADE

Frequentaram o telecentro instalado no Instituto 
Nossa Senhora da Piedade, durante o ano, 160 crian-
ças e adolescentes. Essas meninas, em sua grande 
maioria, filhas de empregadas domésticas, estudam 
em colégios próximos e no turno livre se dirigem ao 
Instituto para participar de atividades como música, 
artes e também cursos de introdução à informática, 
Word, Excel e Internet. O Programa Providência se 
responsabiliza pelo pagamento dos monitores/ins-
trutores, além das contas afins: energia elétrica, 
água e acesso à Internet.
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ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO - 
LAR DOS VELHINHOS

Há quatro anos, vem o Programa Providência, em par-
ceria com a Universidade de Brasília – UnB, promovendo 
atividades socializantes junto ao Lar dos Velhinhos, em 
Taguatinga. Em 2014, participaram dos diversos cursos 
oferecidos mais de 150 pessoas, entre idosos residentes 
e moradores nas proximidades. No decorrer do ano, fo-
ram disponibilizados 10 cursos de Informática e Oficinas 
de Memória. Há horários livres para acompanhamen-
to individualizado dos alunos, uso da internet e espaço 
para sanar dúvidas. Foi, também, desenvolvida a par-
te prática voltada para a disciplina Terapia Ocupacional 
em Média Complexidade, sob o comando dos alunos do 
sexto período daquela Universidade. Coube ao Programa 
Providência montar o telecentro, além de cuidar de sua 
manutenção, mediante o pagamento das contas de água, 
energia elétrica e acesso à internet.
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P a r c e r i a s

ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
O Programa Providência continuou a merecer 
o valioso apoio da Mitra Arquidiocesana de 
Brasília no desenvolvimento de suas ativida-
des, com destaque para as parcerias firma-
das com as Pastorais Carcerária, da Pessoa 
Idosa e do Povo da Rua.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL
Neste ano de 2014, em virtude de ser um ano 
eleitoral, não pudemos contar com novas 
doações das mercadorias apreendidas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil para 
realização de bazares beneficentes, como 
nos anos anteriores. 

ROTARY CLUB
Cem cestas básicas foram doadas pelo Ro-
tary Club Brasília Lago Norte ao Programa 
Providência para distribuição a pessoas de 
baixa renda, por ocasião das festas de final 
de ano. Parte destas cestas foi encaminhada 
à Casa Santo André, no Gama, que cuida de 
pessoas em situação de rua. As demais foram 
distribuídas pelos Vicentinos, entidade reli-
giosa de apoio aos mais necessitados, como 
já ocorrido em anos anteriores, que fazem 
com que estas doações cheguem a eles, de 
forma a proporcionar-lhes um final de ano 
mais alegre.
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SÓ REPAROS SUPER LOJA DA 
CONSTRUÇÃO
O grupo Só Reparos continuou prestando seu 
apoio financeiro ao Programa Providência, 
por meio do mecanismo do Clique Solidário. 
Com isto, foram efetivadas diversas ações na 
área social, que na verdade fazem toda a di-
ferença, uma vez que possibilitam o desen-
volvimento de um maior número de pessoas, 
que mesmo aos poucos, lutam por sua justa 
ascensão social, mercê de seu próprio traba-
lho e esforço. 

AGÊNCIA FRANQUEADA 
DOS CORREIOS – NÚCLEO 
BANDEIRANTE
A Agência Franqueada dos Correios, no Nú-
cleo Bandeirante, manteve a parceria com 
o Programa Providência. O apoio disponibi-
lizado se dá pela busca domiciliar de cor-
respondência e documentos, etiquetagem e 
envelopamento de correspondência, o que 
ajuda na diminuição dos gastos, tanto no que 
se refere ao uso de mão de obra, quanto de 
material de expediente. 

OBRAS DE ASSISTÊNCIA 
E DE SERVIÇO SOCIAL DA 
ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA 
– OASSAB
A OASSAB e o Programa Providência continu-
am atuando em perfeita sintonia, buscando 
alternativas de apoio às camadas mais pobres 
da população do Distrito Federal e Entorno.
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ASSOCIAÇÃO CASA SANTO ANDRÉ
 
Numa ação conjunta de entendimentos com 
a OASSAB, o Programa Providência continuou 
prestando apoio à Associação Casa Santo An-
dré, do Gama, no que diz respeito ao projeto 
do Governo do Distrito Federal de assistência 
às pessoas em situação de rua no DF, alocan-
do veículos àquela entidade, visando facili-
tar o recolhimento das pessoas que peram-
bulam pelas vias públicas, sem qualquer tipo 
de assistência institucional. É uma forma de 
propiciar a essas pessoas oportunidade de 
ter um local para dormir, comer, banhar-se 
e, mais ainda, promover a assistência neces-
sária em termos de saúde, segurança, obten-
ção de documentação, e, até mesmo, o des-
locamento do interessado para a sua região 
de origem.

COMITÊ ESPERANÇA – 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 
COMBATE À POBREZA 

A parceria firmada com o Comitê Esperança 
continuou gerando frutos, em 2014, ao criar 
oportunidade de capacitação e contribuir 
para a empregabilidade do participante das 
aulas destinadas à área de serviços domés-
ticos, o que traz reflexo positivo, inclusive, 
no nível salarial, pela agregação de valor ao 
seu trabalho, via expansão do conhecimento 
e qualificação.
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BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Em continuidade ao histórico relacionamen-
to entre as partes, o Programa Providência 
resolveu participar de licitação pública pro-
movida pelo Banco de Brasília S.A., em 6 de 
junho de 2014, com vistas à operacionaliza-
ção do microcrédito produtivo orientado em 
comunidades do Distrito Federal e Entorno, 
tendo obtido aprovação no certame, que 
será viabilizado após a assinatura do corres-
pondente contrato de parceria.
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A s p e c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s

QUADRO DE PESSOAL

O quadro de pessoal do Programa Provi-
dência, que sofreu drástica redução em 
2013, em face da política de ajustamen-
to adotada para o enfrentamento da re-
alidade então observada, contou com 
mais duas baixas no presente exercício: 
uma, em caráter definitivo e, outra, 
temporariamente, em decorrência de 
afastamento para tratamento de saúde, 
desde agosto/2014. Tendo em vista a 
necessidade de se dar continuidade ao 
processo de contenção de despesas, em 
face da manutenção do quadro de di-
ficuldades, não foi contratado nenhum 
novo empregado, o que exigiu maior de-
dicação de todos que aqui atuam, para 
dar cabo das suas atribuições, inclusive 
das decorrentes das novas atividades in-
troduzidas, fato que merece reconheci-
mento e registro.

ATENDIMENTO NA SEDE 

Afora os serviços realizados pelos agen-
tes de crédito, que atuam diretamente 
nas comunidades assistidas pelo Pro-
grama Providência, todas as demais 
atividades são desenvolvidas na sede. 
O Comitê de Crédito, que se reúne às 
terças-feiras, aprecia e decide sobre as 
proposições e ocorrências trazidas ao 
seu conhecimento pelos agentes de cré-
dito. Na sede também se realizam todas 
as ações do Centro de Convivência. Na 
primeira sexta-feira de cada mês, são 
celebradas Missas, na capela situada na 
sede da instituição, as quais acontecem 

graças à disponibilidade de diversos sa-
cerdotes que trazem apoio a essa inicia-
tiva.

ATENDIMENTO EXTERNO

Desde o ano passado, quando foi alte-
rada a maneira de atuar dos agentes 
de crédito, eles continuam se dirigindo 
diretamente de suas residências para 
o local de atendimento aos tomadores 
do financiamento, utilizando transporte 
público, modelo que, por um lado, re-
duziu substancialmente as despesas de 
seus deslocamentos – antes realizados 
em veículos próprios do Programa Pro-
vidência - e, por outro, redundou em 
maior utilização do tempo dedicado ao 
trabalho e do nível de acompanhamento 
das atividades financiadas, com reflexos 
positivos no nível de adimplência, em 
face da cobrança mais amiúde e incisiva 
das dívidas vencidas.

CENTRO PROVIDÊNCIA DE CONVIVÊN-
CIA E BEM-ESTAR

As instalações do segundo pavimento do 
edifício sede, que até meados de 2013 
estavam com taxa de ocupação muito 
baixa, uma vez que poucas eram as ati-
vidades ali desenvolvidas, passaram por 
redirecionamento, como forma de ele-
var o nível de utilização desse espaço 
físico, e, ao mesmo tempo, viabilizar o 
ingresso de recursos adicionais para a 
instituição, visando à sua autossustenta-
bilidade. Para tanto, foi ali implementa-
do o Centro Providência de Convivência 
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e Bem-estar, que iniciou suas atividades 
em fevereiro de 2014. O Programa Pro-
vidência assinou contrato de parceria 
de seis meses com a Universidade de 
Brasília – UnB, para desenvolvimento 
de projeto voltado para a realização de 
atividades físicas e mentais destinadas 
a pessoas da terceira idade, sob a co-
ordenação de docente da área de Tera-
pia Ocupacional, e executado por seus 
alunos. Mesmo com o encerramento do 
contrato, resolveu-se pela continuidade 
de tais atividades, em face da experiên-
cia adquirida, dos resultados apurados e 
do nível de satisfação dos frequentado-
res do Centro. 

ASSOCIADOS E CONTRIBUINTES

Em 2014, o Programa Providência contou 
com 91 associados, que formam a As-
sembleia Geral, organismo responsável 
principalmente pela eleição dos Con-
selhos de Administração e Fiscal, pela 
aprovação do Estatuto e apreciação das 
contas anuais. O valor arrecadado no 
ano, por todos os 309 associados e con-
tribuintes, somou R$72.585,55, parcela 
importante para fazer face às despesas 
regulares da instituição.

VOLUNTÁRIOS

Reside no trabalho de inúmeros volun-
tários o êxito das iniciativas desenvol-
vidas pelo Programa Providência, desde 
sua criação, nos idos de 1998, em que se 
destacam o desprendimento, apoio, so-
lidariedade, preparo intelectual e, prin-
cipalmente, disponibilidade para servir 
ao próximo, com gratuidade e amor no 
coração. Nesse contexto, é importante 

ressaltar a disponibilidade desse grupo 
de pessoas que se importa com a desi-
gualdade social, com o meio ambiente 
e que almeja um mundo mais humano, 
mais justo, mais feliz.

CONTABILIDADE

Está atribuída à SOCONTECA - Sociedade 
de Contabilidade Técnica Ltda. a res-
ponsabilidade pelos aspectos contábeis 
da Entidade.

RELACIONAMENTOS INSTITUCIONAIS

Todos os compromissos de ordem insti-
tucional perante as autoridades consti-
tuídas foram cumpridos regularmente, 
durante o exercício de 2014: ao Minis-
tério da Justiça foi apresentada a docu-
mentação pertinente, para o Programa 
Providência continuar atuando como 
Organização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público (OSCIP); ao Ministério Pú-
blico – Promotoria de Justiça de Tutela 
das Fundações e Entidades de Interesse 
Social, o Relatório Anual de Atividades 
2013, assim como todos os outros docu-
mentos solicitados, que viabilizaram a 
renovação do “Atestado de Regular Fun-
cionamento”. O Programa Providência 
continua inscrito no Conselho dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente (CDCA), 
no Conselho dos Direitos do Idoso (CDI), 
no Conselho de Assistência Social do Dis-
trito Federal (CAS/DF). Participa, ainda, 
como membro da Cáritas Nacional e da 
Arquidiocese de Brasília, além do Pro-
grama Nacional de Microcrédito Produti-
vo Orientado (PNMPO), do Ministério do 
Trabalho e Emprego.
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                  BALANÇO PATRIMONIAL 2014 2013 Variação %
ATIVO      2.��5.145,56  3.2�1.���,2�   (3�6.�51,�3) -12,1%
ATIVO CIRCULANTE     1.414.275,64     1.795.686,98  (381.411,34) -21,2%
Disponível     960.282,65     1.295.621,07   (335.338,42) -25,9%
Caixa / Depósito bancário à vista         7.237,15          10.518,05       (3.280,90) -31,2%
Títulos de liquidez imediata     953.045,50     1.285.103,02   (332.057,52) -25,8%
Operações de microcrédito     398.950,49   327.580,31      71.370,18  21,8%
 - Operações ativas     411.289,17  337.711,66      73.577,51  21,8%
 - Provisão para recebimentos incobráveis      (12.338,68)  (10.131,35)      (2.207,33) 21,8%
Adiantamentos            767,39  4.269,31       (3.501,92) -82,0%
Estoque       44.413,24    52.039,71       (7.626,47) -14,7%
Valores a receber                   -        787,15          (787,15) -100,0%
 - Valores diversos     630.000,00        630.787,15          (787,15) -0,1%
 - Provisão para recebimentos incertos    (630.000,00)      (630.000,00)                 -    0,0%
Tributos a recuperar                   -     106.484,37   (106.484,37) -100,0%
Despesas antecipadas         9.861,87  8.905,06           956,81  10,7%
ATIVO NÃO CIRCULANTE  1.470.869,92    1.486.310,31     (15.440,39) -1,0%
- Direitos realizáveis a longo prazo       40.000,00   40.000,00              -    0,0%
- Imobilizado  1.430.869,92     1.446.310,31     (15.440,39) -1,1%
- Obras em andamento  1.325.871,99     1.325.871,99                  -    0,0%
- Outros     479.734,71        469.435,75      10.298,96  2,2%
- Depreciação e amortização   (374.736,78)  (348.997,43)  (25.739,35) 7,4%
PASSIVO  2.��5.145,56    3.2�1.���,2�   (3�6.�51,�3) -12,1%
PASSIVO CIRCULANTE       82.059,07       61.367,70      20.691,37  33,7%
Fornecedores         7.161,48            7.300,74          (139,26) -1,9%
Obrigações fiscais         1.330,51          1.236,76             93,75  7,6%
Contribuições sociais       11.991,11          12.583,41          (592,30) -4,7%
Provisões fiscais         3.060,00            2.680,00           380,00  14,2%
Provisões trabalhistas       43.764,87          22.815,69      20.949,18  91,8%
Outros débitos/obrigações       14.751,10          14.751,10             -    0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2.803.086,49     3.220.629,59   (417.543,10) -13,0%
Patrimônio social  3.220.629,59     3.144.742,75      75.886,84  2,4%
Reservas    (417.543,10) 75.886,84   (493.429,94) -650,2%
 - Ajustes de exercícios anteriores      (83.899,98)         43.533,27   (127.433,25) -292,7%
 - Resultado do exercício    (333.643,12)         32.353,57   (365.996,69) -1.131,2%

D e m o n s t r a t i v o s  c o n t á b e i s
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COMPOSIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014 2013 variação %  
RECEITAS     411.472,64 883.818,44   (472.345,80) -53,4%
Receita de op. de microcrédito       77.892,31 131.720,81     (53.828,50) -40,9%
Receita de serviços prestados       36.200,65 22,27      36.178,38  162.453,4%
Receita de doações     107.104,08 625.124,91   (518.020,83) -82,9%
 - Doações de pessoas físicas       72.585,55 69.551,46        3.034,09  4,4%
 - Doações de pessoas jurídicas       34.518,53 555.573,45   (521.054,92) -93,8% 
Receitas financeiras     108.058,93          93.380,39      14.678,54  15,7%
Receita de aluguéis       82.216,67        33.570,06      48.646,61  144,9%
CUSTOS E DESPESAS     745.115,76        851.464,87   (106.349,11) -12,5%
RESULTADOS OPERACIONAIS     757.233,29        852.693,80  (95.460,51)   -11,2%
Despesas gerais administrativas     196.976,41        227.751,13     (30.774,72) -13,5%
Despesas com pessoal     314.351,99        356.350,34     (41.998,35) -11,8%
Despesas financeiras       26.045,52          24.035,89        2.009,63  8,4%
Despesas tributárias     123.197,25        134.224,84     (11.027,59) -8,2%
Despesas diretas op.microcrédito       60.790,57          94.903,03     (34.112,46) -35,9%
Outras despesas operacionais       35.871,55         15.428,57      20.442,98  132,5%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL      (12.117,53)         (1.228,93)    (10.888,60) 886,0%
RESULTADO DO EXERCÍCIO    (333.643,12)         32.353,5�   (365.��6,6�) -1131,2%
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A n á l i s e  d o  b a l a n ç o

A autossustentabilidade continuou a 
merecer em 2014 a atenção máxima do 
corpo diretivo do Programa Providên-
cia, mercê da estratégia de se estabe-
lecer volume de recursos consolidados 
suficientes ao pacífico cumprimento de 
suas ações estatutárias, reduzindo, den-
tro do possível, a atual dependência de 
doações.

Nesse sentido, mantendo-se acurada 
atenção na redução de gastos e com a 
experiência iniciada em 2013, foram 
implementadas ações de consolidação 
do Centro Providência de Convivência e 
Bem-estar, dentre as quais a oferta de 
maior número de cursos de interesse 
das pessoas idosas, observadas as dire-
trizes táticas estabelecidas, inclusive 
a cobrança de mensalidades. Sob o as-
pecto do bem-estar social, da promoção 
do ser humano, os resultados foram sa-
tisfatórios, podendo-se até afirmar que 
foram acima das expectativas, fruto da 
abnegação dos instrutores, moderado-
res, empregados e dos próprios alunos, 
que, de uma forma e outra, conduziram 
a se ter o Centro como efetivo espaço 
de convívio entre pessoas amigas.  Não 
obstante, o resultado financeiro dessa 
atividade ainda não se apresentou ade-
quado, o que não se traduz em perda, 
mas sim no investimento necessário a 
viabilizar o atingimento de patamares 
de crescimento, em exercícios futuros, 
suficiente ao cumprimento dos objeti-
vos colimados.

Paralelamente, no intuito de trazer ao 
Programa Providência maior volume de 
capitais para as operações de microcré-

dito, além de outras negociações leva-
das a efeito com órgãos governamentais 
e empresas privadas, foi dada continui-
dade a entendimentos com o Banco de 
Brasília - BRB, iniciados ainda em 2012. 
Por meio dos contatos havidos com 
aquela instituição, pode o Programa 
Providência oferecer informações e sua 
experiência, adquirida ao longo de seus 
dezesseis anos de criação, além do rela-
to de experimentos havidos com outras 
instituições bancárias, no que tange à 
prestação de serviço na operacionaliza-
ção desses créditos.

No final de 2014, em função do Edital de 
Credenciamento 1075/2013, de 6/6/14, 
foi o Programa Providência, juntamen-
te com instituição sediada na cidade de 
Maceió (AL), habilitado a prestar serviço 
e operacionalizar o microcrédito BRB, 
em comunidades do Distrito Federal e 
Entorno. Com a assinatura do respectivo 
contrato, a ocorrer no início de 2015, 
será formalizada a concessão ao Progra-
ma Providência de limite operacional 
de R$5 milhões, cumprindo àquela ins-
tituição o risco operacional dos créditos 
concedidos.

No que tange ao ingresso de valores a 
título de doação, destaca-se que, em 
função de restrições legais relativas 
a anos eleitorais, em 2014 o valor das 
mercadorias repassadas ao Programa-
Providência pela Secretaria da Receita 
Federal alcançou pouco mais de R$10 
mil, em contrapartida às mercadorias 
disponibilizadas em 2013, que viabili-
zaram a receita de mais de R$500 mil, 
nos já tradicionais bazares beneficentes 

EXERCÍCIO DE 2014 – INFORMAÇÕES E ANÁLISES



32         Programa Providência - relatório anual 2014

realizados anualmente.

A exemplo de exercícios anteriores, 
buscou-se a racionalização dos servi-
ços com foco na redução de despesas 
e manutenção da qualidade. O quadro 
funcional no final do ano apresentava-se 
reduzido a quatro empregados no escri-
tório, um na coordenação do Centro de 
Convivência e três Agentes de crédito, 
no total oito colaboradores. Na oportu-
nidade foi atingido o limite mínimo da 
força de trabalho necessária a conduzir 
satisfatoriamente as atividades estatu-
tárias da instituição.

A continuidade da prática de austeri-
dade administrativa conduziu a se ter, 
conforme a seguir relatado, curva des-
cendente em todos os itens de despesa 
do Programa Providência. Destaque há 
que se dar também à redução de preju-
ízos das operações de microcrédito, não 
só pela queda no volume de créditos 
inadimplidos carregados de exercícios 
anteriores, mas principalmente pela 
melhora da metodologia utilizada na 
concessão dessas operações, retratando 
o maior incremento nas aplicações em 
causa, com menor impacto na curva de 
perdas.

Essas ações de economicidade, que con-
duziram a se ter redução de gastos da 
ordem de mais de R$100 mil, e os esfor-
ços voltados a incrementar as receitas 
via Centro de Convivência, que geraram 
o ingresso de mais de R$36 mil, não fo-
ram suficientes, contudo, a acobertar 
a significativa queda de mais de R$472 
mil observados no campo das receitas, 
fruto principalmente do drástico corte 
no volume das doações promovidas pela 
Secretaria da Receita Federal, confor-
me acima relatado.

Assim é que, no exercício de 2014, foi 
observado resultado financeiro negativo 
de R$ 333.643,12, com a consequente 

piora nos indicadores econômico-finan-
ceiros, os quais, nada obstante, situ-
am-se ainda em ótimos patamares, haja 
vista o excelente colchão de liquidez 
mantido:

• Liquidez corrente (ativo circulante/
passivo circulante): variação de 29,26 
para 17,23;

• Liquidez seca (ativo circulante – esto-
que / passivo circulante): variação de 
28,41 para 16,69;

• Endividamento sobre o ativo (passivo 
circulante / ativo): variação de 0,02 
para 0,03;

• Endividamento sobre o patrimônio lí-
quido (passivo circulante / patrimônio 
líquido): variação de 0,02 para 0,03;

• Garantia sobre capital de terceiros 
(patrimônio líquido / passivo circulan-
te + exigível a longo prazo): variação 
de 51,43 para 38,23;

• Imobilizado do patrimônio líquido 
(imobilizado / patrimônio líquido): 
inalterado em 0,46.

Conforme ressaltado nos relatórios ante-
riores, os índices apurados com base no 
Patrimônio líquido deixam de apresen-
tar relevância de análise, considerando 
que o Programa Providência tem como 
inalienável o imóvel de sua sede, não 
podendo ser onerado a que título for.

Quanto ao detalhamento dos diversos 
itens do Balanço, tem-se a destacar:

ATIVO – saldo de R$ 2.885.145,56, redu-
ção de R$396.851,73 (-12,1%);

ATIVO CIRCULANTE – saldo de 
R$1.414.275,64, redução de 
R$381.411,34 (-21,2%), assim destacado:

• Disponível – incorpora caixa/fun-
do fixo, depósitos bancários à vis-
ta e títulos de liquidez imediata 
– saldo de R$960.282,65, redução de 
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R$335.338,42 (-25,9%), motivada prin-
cipalmente pelo resultado financeiro 
negativo do exercício;

• Operações de microcrédito – sal-
do de R$398.950,49, incremento de 
R$71.370,18 (21,8%). Carteira de 309 
microempreendedores, acompanhados 
pelos Agentes de Crédito do Programa 
Providência, na linha de atuação do 
microcrédito produtivo orientado; 

• Adiantamentos – saldo de R$767,39, 
redução de R$3.501,92 (-82,0%), em 
função de restrições implantadas na 
concessão de adiantamento de férias 
para os empregados;

• Estoque – saldo de R$44.413,24, cor-
respondente a mercadorias doadas 
pela Secretaria da Receita Federal, 
a serem vendidas em bazares benefi-
centes no exercício de 2015;

• Valores a receber – a rubrica apresen-
ta saldo zero, porém incorpora valor 
relativo a direitos do Programa Pro-
vidência por serviços prestados, no 
total de R$630.000,00, quantia essa 
compensada integralmente como Pro-
visão para recebimentos incertos. Tais 
registros correspondem à dívida da 
Fundação Gonçalves Lêdo, originária 
de compromissos vinculados ao proje-
to DF-Digital, cobrada judicialmente 
em 2012, ainda sem qualquer solução 
prática;

• Tributos a recuperar – a rubrica 
apresenta saldo zero, pela baixa de 
R$106.484,37 a débito de “Ajustes de 
exercícios anteriores”, decisão toma-
da em julho/2014, quando comprova-
da a inviabilidade da respectiva recu-
peração. Esses direitos vieram a ser 
contabilizados em 2010, pelo fato de o 
Governo do Distrito Federal haver re-
tido quantia a maior do PIS – Programa 
de Integração Social, calculado sobre 

notas fiscais emitidas pelo Programa 
Providência, quando da execução do 
Projeto DF-Digital, nos exercícios de 
2008 e 2009.

• Despesas antecipadas – saldo de 
R$9.861,87, incremento de R$986,51 
(10,7%), incorpora prêmios de seguro 
de bens imóveis e móveis, a serem 
apropriados mensalmente.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – saldo de 
R$1.470.869,92, redução de R$15.440,39 
(-1,1%), como segue:

• Direitos realizáveis a longo prazo 
– mantida a aplicação de R$40.000,00 
em Títulos de capitalização do Banco 
do Brasil S.A., com vistas à redução 
de custos de tarifas bancárias, cobra-
das no processamento de boletos ban-
cários emitidos para recebimento de 
parcelas das operações de microcrédi-
to e de doação de associados;

• Imobilizado – saldo de R$1.430.869,92, 
redução de R$15.440,39 (-1,1%), em 
função da soma algébrica dos seguin-
tes valores: R$900,00 – atualização de 
computadores, R$9.398,96 – substitui-
ção de veículo automotor (Gol 1.0) e (-) 
R$25.739,35 – total depreciado no ano. 

PASSIVO – saldo de R$2.885.145,56, re-
dução de R$396.851,73 (-12,1%);

PASSIVO CIRCULANTE – saldo de 
R$82.059,07, incremento de R$20.691,37 
(33,7%), destaque para “Provisões tra-
balhistas”, onde foi registrado o in-
cremento de R$20.949,18 (91,8%), 
ocasionado pelo acúmulo de férias dos 
empregados.

PATRIMÕNIO LÍQUIDO – R$2.803.086,49, 
decréscimo de R$417.543,10 (-13,0%), 
como segue:

• Patrimônio social – acréscimo de 
R$75.886,84 (2,4%), pela incorporação 
do resultado líquido positivo observa-
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do em 2013;

• Reservas

o Ajustes de exercícios anteriores 
– valor negativo de R$83.899,98, 
correspondente à soma algébrica 
do valor baixado em “Tributos a re-
cuperar”, conforme acima relatado 
(R$106.484,37) e da recuperação de 
operações de microcrédito inscritas 
em prejuízo (R$22.584,39);

o Resultado do exercício – valor nega-
tivo de R$333.643,12, a seguir co-
mentado.

No que se refere à composição do resul-
tado financeiro negativo do exercício, 
no total de R$333.643,12, tem-se as se-
guintes observações:

RECEITAS – estão expressas pelo total de 
R$411.472,64, queda de R$472.345,80 
(-53,4%), assim apresentadas:

• Receita de operações de microcrédito 
– R$77.892,31, redução de R$53.828,60 
(-40,9%). Dois motivos determinaram 
a queda observada, nada obstante o 
incremento havido nas aplicações em 
causa. O primeiro decorreu do ajuste 
promovido em 2013, por orientação 
do novo escritório de contabilidade, 
que reconheceu como receita daque-
le exercício o total de R$25.856,75, 
quantia que, na metodologia anterior, 
seria incorporada somente em 2014. O 
segundo em função da decisão admi-
nistrativa de redução da taxa de ju-
ros, trazendo esse custo para patama-
res mais próximos aos praticados pelo 
mercado;

• Receita de serviços prestados 
– R$36.200,65, valor integralmente 
recebido nos cursos promovidos pelo 
Centro de Convivência, para atendi-
mento de pessoas idosas;

• Receita de doações – R$107.104,08, 

queda de R$518.020,83 (-82,9%). As do-
ações provenientes de pessoas físicas, 
aí incluídas as de associados, foram 
incrementadas em R$3.034,09 (4,4%), 
perfazendo o total de R$72.585,55. 
No que se refere às pessoas jurídicas, 
a SÓ REPAROS manteve sua habitual 
transferência mensal, que, pela re-
gularidade, traduz-se em importante 
fonte para as ações de atendimento 
ao microempreendedor. Assim, a sig-
nificativa redução ocorreu nas doa-
ções da Secretaria da Receita Federal, 
decréscimo de R$521.054,92 (-93,8%), 
que, conforme acima abordado, veio 
em decorrência de limitações legais 
inerentes a anos eleitorais;

• Receitas financeiras – R$108.058,93, 
incremento de R$14.678,54 (15,7%), 
pela obtenção de melhores índices re-
muneratórios, ganho viabilizado nada 
obstante a significativa redução des-
sas aplicações, conforme registrado 
na rubrica “Disponível”;

• Receita de aluguéis – R$82.216,67, in-
cremento de R$48.646,61 (144,9%), re-
cebidos pela locação de sala do Centro 
de Capacitação Programa Providência 
(R$1.666,67) e pelo aluguel à Associa-
ção Casa Santo André, a partir de 23 
de outubro de 2013 – por dois anos –, 
de dois veículos modelo Kombi e um 
veículo modelo Gol, que, no período, 
geraram a receita de R$80.550,00. Sa-
lienta-se que o contrato de aluguel dos 
veículos vincula-se ao Acordo de Coo-
peração firmado com aquela institui-
ção em 24 de julho de 2013, para apoio 
recíproco na assistência a pessoas ca-
rentes, moradores em situação de rua.

CUSTOS E DESPESAS – no total de 
R$745.115,76, redução de R$106.349,11 
(-12,5%), assim apresentadas:

• Despesas gerais administrativas – al-
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cançaram R$196.976,41, decréscimo 
de R$30.774,72 (-13,5%), como se-
gue:

o Energia  elétrica, água e  esgo-
to  –  R$8.168,37,  decréscimo  de  
R$1.486,29  (-15,4%),  nada  obstan-
te  os reajustes de tarifas públicas 
ocorridos no exercício (água e esgo-
to, cerca de 7,39% e energia elétri-
ca, média de 18,88%) e o maior con-
sumo registrado, em decorrência do 
recebimento de mais de cem alunos 
no Centro de Convivência;

o Telefonia e internet – R$14.222,15, 
decréscimo de R$8.702,34 (-38,0%), 
pela racionalização do uso desses 
instrumentos;

o Portes, telegramas e malotes 
– R$427,50, redução de R$3.621,20 
(-89,4%), pela maior utilização da 
internet no relacionamento com as-
sociados e parceiros;

o Material de escritório – R$3.344,17, 
redução de R$1,759,57 (-34,5%);

o Conservação e reparos – predial e 
instalações – R$54.423,61, redução 
de R$4.865,81 (-8,2%);

o Manutenção de máquinas e equipa-
mentos – R$11.139,26, redução de 
R$5.672,45 (-33,7%);

o Despesa com depreciação 
– R$46.447,92, incremento de 
R$5.787,72 (14,2%), pela baixa e 
venda de veículo Gol/JIF-4307-DF 
e incorporação de outro da mesma 
marca e modelo, adquirido zero qui-
lômetro, que se encontra alugado 
junto à Associação Casa Santo André 
(vide “Receita de aluguéis”);

o Despesas de veículos – R$1.365,47, 
redução de R$1.802,53   (-56,9%);

o Honorários contábeis e jurídi-

cos – R$20.944,00, incremento de 
R$4.672,00 (28,7%), verba reajus-
tada de conformidade com a varia-
ção do salário-mínimo, além de a 
rubrica incorporar gastos com livros 
requeridos pelo escritório de conta-
bilidade;

o Propaganda, anúncios e serviços 
gráficos – R$11.082,95, redução de 
R$1.609,94 (-12,7%), despesas que 
incluem as realizadas para divulgar os 
bazares beneficentes, além das rela-
tivas à impressão de relatório anual 
distribuídos para associados e par-
ceiros, dentre outros interessados;

o Seguros gerais – R$10.141,93, in-
cremento de R$3.229,13 (46,7%), 
relativos ao pagamento de prêmios 
de seguro do imóvel sede do Pro-
grama Providência e de veículos, 
além dos prêmios relativos ao se-
guro de tomadores de microcré-
dito, valores anteriormente con-
tabilizados na rubrica “Despesas 
diretas de operações de microcrédito;

o Congressos, seminários e eventos – 
R$4.842,47, redução de R$3.871,73 
(-44,4%);

o Despesas com cursos e honorá-
rios de monitores e professores 
– R$3.570,00, relativas à operacio-
nalização do Centro de Convivência. 
Com o incremento dessa atividade 
previsto para os próximos exercícios, 
tem-se que essas despesas deverão 
traçar curva ascendente de forma 
significativa, considerando a neces-
sidade de compra de materiais para 
os cursos, além do pagamento das 
aulas a professores especializados;

o Fretes e carretos – R$1.576,05, in-
cremento de R$1.465,05;

o Outras despesas administrativas – 
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R$5.280,56, redução de R$2.206,40 
(-29,5%), abrangendo despesas de 
condução, documentação, serviços 
de cartório, associação de classe, 
copa e cozinha, além de despesas 
diversas de pequena monta;

o Aluguel de imóveis e outros bens, 
material de uso e consumo, serviços 
de auditoria e consultoria, combus-
tíveis e lubrificantes – não foram re-
gistradas despesas nos itens sob re-
ferência, que no exercício de 2013 
consumiram o total de R$13.900,36;

• Despesas com pessoal – R$314.351,99, 
redução de R$41.998,35 (-11,8%). No 
ano de 2014 os salários foram reajus-
tados em 7%, de conformidade com 
acordo formalizado entre os sindica-
tos de empregados e patronal. O qua-
dro de empregados ficou reduzido a 
oito pessoas, sendo cinco na Sede – aí 
incluída a empregada afastada para 
tratamento de saúde, desde agosto de 
2014 - e três na função de Agente de 
Crédito;

• Despesas financeiras – R$26.045,52, 
incremento de R$2.009,63 (8,4%);

• Despesas tributárias – R$123.197,25, 
redução de R$11.027,59 (-8,2%), sen-
do relevante destacar o incremento 
de R$14.457,50, havido com recolhi-
mento de PIS, COFINS, CSSL e IRFPJ 
sobre o aluguel de veículos, bem como 
a queda de R$26.339,16 nos valores 
vinculados a folha de pagamento de 
pessoal (FGTS, INSS, Sindical e PIS);

• Despesas diretas de operações de mi-
crocrédito – R$60.790,57, redução de 
R$34.112,46 (-35,9%), sendo relevan-
te a queda em perdas por inadimplên-
cia, as quais, somando no exercício 
R$25.400,21, registraram o decréscimo 
de R$35.853,84 (-58,5%), comparativa-
mente a 2013. De se destacar também 

o decréscimo havido com despesas 
bancárias, no total de R$5.433,24 (-
31,7%). A rubrica passou a incorporar 
despesas de transporte dos Agentes de 
Crédito, em suas atividades diárias de 
visita aos tomadores de microcrédito, 
gastos que consumiram, no período, a 
quantia de R$22.271,06;

• Outras despesas operacionais 
– R$35.871,55, incremento de 
R$20.442,98 (132,5%). No rol dessas 
despesas estão as realizadas com a ma-
nutenção dos seguintes telecentros: 
Instituto Dom Orione – R$5.500,00, 
assistência a crianças e adolescentes, 
inclusive aquelas portadoras de neces-
sidades especiais (PNE); Lar dos Velhi-
nhos de Taguatinga – R$2.610,73, ins-
tituição voltada ao abrigo de pessoas 
idosas, mas cujo telecentro é disponi-
bilizado à comunidade; e Instituto Nos-
sa Senhora da Piedade – R$6.000,00, 
assistência a crianças e adolescentes;

• Resultado não operacional – 
R$12.117,53 - resultado financeiro 
positivo, pela venda de bens patrimo-
niais – veículo Gol/JIF-4307-DF.
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CONCLUSÃO        

De posse do parecer expedido pelo Conselho 
Fiscal, quanto às demonstrações contábeis 
refletirem, apropriadamente, a posição patri-
monial e financeira do Programa Providência 
de Elevação da Renda Familiar, a Diretoria-
Executiva submete esta prestação de contas 
ao Conselho de Administração, que por sua 
vez a elevará à deliberação da Assembleia 
Geral, nos termos do artigo 24, alínea “g”, 
do Estatuto.

Brasília (DF), 16 de março de 2015.

Euler José de Freitas

Diretor-Presidente





















Atividades do Centro de Convivência

Oficina de Informática

Oficina de Memória

Dança Sênior e Circular

Coral

Terapia Comunitária Integrativa

Yoga

Atendimento de Terapia Ocupacional

Dança de salão

Artes

Ginástica

Curso de Cuidador de Idosos (AC Vida)
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