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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 

Aos Administradores da 

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

São Paulo - SP 

 

Opinião  

 

Examinamos as demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO 

SOCIAL, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021 e as 

respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

patrimônio líquido 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, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, 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 

 

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 

financeiras”. Somos independentes em 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. 

 

 

 

 

mailto:sgs@sgsauditores.com.br
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Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 

financeiras 

 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro. 

 

Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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 governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela 

supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 

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 financeiras. 

 

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: 

 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 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. 

 

• Obtemos 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. 
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• 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 financeiras 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 

financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 

correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 

apresentação adequada. 

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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. 

 

 

 

São Paulo, 18 de abril de 2022.    
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ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  

Em Reais  
 

ATIVO Nota     2021 

 Explicativa  

CIRCULANTE   

Caixa e Equivalente de caixa - Sem Restrição 4 5.708  
Aplicações financeiras - Sem Restrição 5 532.176  
Aplicações Financeiras - Com Restrição 6 468.267  
Adiantamentos 7 869  

Total do ativo circulante  1.007.020  

   
NÃO CIRCULANTE   

Imobilizado 8    327.589  

    

TOTAL DO ATIVO  1.334.609 

   

PASSIVO   

   

CIRCULANTE   

Fornecedores        676  

Obrigações fiscais   44 

Obrigações sociais 9 7.886 

Provisão de férias e encargos         13.122  

Recursos de projetos a executar 10  468.267  

Total do passivo circulante  489.995  

   
NÃO CIRCULANTE   

Subvenção Governamental de Ativos 11 185.000  

Total do passivo não circulante  185.000  

   

PATRIMÔNIO LÍQUIDO   

Patrimônio social  659.614  

   

TOTAL DO PASSIVO  1.334.609  

 
 
 
 
 

 

 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

file:///C:/Users/Operador/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5FB368A8.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Operador/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5FB368A8.xlsx%23'6.%20Aplic%20-%20Sem%20Restrição'!A1
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ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  DO EXERCÍCIO  FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2021  

Em Reais  

  
Nota  

 Explicativa 2021         

RECEITAS  
 

Convênios e Parcerias com Órgãos Público 12 

695.862 

Recursos Próprios 13 672.094 

Receitas com Convênios Privados  53.490 

Total  1.421.446   

 
 

DESPESAS  
 

Despesas com Pessoal  (429.653) 

Despesas Gerais e Administrativas  (829.346) 

Depreciação e Amortização  (33.492) 

Despesas Tributárias  (439) 

Despesas com Apresentações  (89.400) 

Total  (1.382.330) 
 

   

Serviços Voluntários     

Diretoria 18 57.711  

Serviços Prestados 18 (57.711) 

Total         -  
 

 
 

RESULTADO FINANCEIRO  
 

Receitas Financeiras  21.313 

Despesas financeiras  (16.355) 

Total            4.958   

 
 

 
   

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO  71.071  

 

 

Não está sendo demonstrado de forma comparativa com o período de 2020, pois no 

período de 2021 o plano de contas foi reestruturado. 

 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

file:///C:/Users/Operador/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5FB368A8.xlsx%23'14.'!A1
file:///C:/Users/Operador/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5FB368A8.xlsx%23'15.'!A1
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ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2021  

Em Reais 

  
  Capital  

social 
 

(Prejuízo) 
acumulado 

 
TOTAL 

       

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  247.773   (53.363)  194.410  

       
Superávit (déficit) do período  -  394.134   394.134  
       

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  247.773   340.771   588.544  

       
Superávit (déficit) do período              -     71.071   71.071  
       

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  247.773   411.842   659.614  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021 

    Em Reais  

 
 

ATIVIDADES OPERACIONAIS:  2021 

   

Superávit (déficit) do período                71.071  

Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa: 

Depreciação e amortização                33.492  
   

Redução (aumento) do ativo   

Adiantamentos                  4.237  
   

Aumento (redução) do passivo   

Fornecedores                (1.269) 

Obrigações trabalhistas                  5.849  

Obrigações tributárias                     (37) 

Recursos de Projetos            (431.218) 

Subvenção Governamental de Ativos              185.000  

Geração (utilização) atividades operacionais            (132.875) 
   

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:   

Aumento de ativos imobilizados e intangíveis            (244.265) 

Geração (utilização) atividades de investimentos            (244.265) 
   

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes             (377.140) 
   

  Caixa e equivalente de caixa no início do período           1.383.291  

  Caixa e equivalente de caixa fim do período           1.006.151  
    

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes             (377.140) 

 
 
 

 

 

 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

PARA O EXERCÍCIO FINDO  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  

Em Reais  

 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

Os objetivos constantes de seu estatuto são: 

 

I) Promoção humana, fornecendo proteção à família, à infância, à adolescência e à velhice, 

especialmente por meio de ações, serviços, projetos, programas e benefícios 

socioassistenciais, no campo do atendimento, dirigido às famílias e indivíduos em situação 

de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, e nos campos do assessoramento e da 

defesa e garantia de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, inclusive 

por meio do assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro a grupos, 

movimentos sociais e entidades ou organizações; 

II) Promoção do desenvolvimento econômico e social para combate à pobreza a exclusão 

social; 

III) Promoção da cultura, por meio do desenvolvimento de iniciativas culturais que contribuam 

para socialização; 

IV) Promoção de atividades desportivas e paradesportivas de forma amadora ou profissional 

como forma de desenvolvimento das potencialidades do indivíduo; 

V) Oferecer para crianças, adolescentes e suas famílias fortalecimento de 

vínculos sociais e comunitários; 

VI) Identificação e desenvolvimento de capacidades e potencialidades de crianças e jovens, 

promovendo o seu protagonismo na busca de direitos e espaços de integração, bem como 

o resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência; 

VII) Desenvolver quaisquer outros fins sociais, educativos, culturais, de acordo com as 

possibilidades e necessidades da comunidade local, onde estejam instaladas a 

organização, as filiais ou os departamentos de atividades. 

 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, 

os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – CPC PME, e especificamente a ITG 2002 (R1), aplicável a Entidades Sem 

Finalidade de Lucros e demais disposições complementares. 
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3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 

 

a) Moeda funcional e de apresentação 

 

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da 

Entidade. 

b) Apuração das receitas e despesas 
 

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. 

 

c) Estimativas contábeis 
 

Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para 

contabilizar certos ativos, passivos, e outras transações. As demonstrações incluem, portanto, 

estimativas referentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Os resultados reais 

podem apresentar variações em relação às estimativas. 

 

d) Instrumentos financeiros 
 

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a 

receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações. 

 

e) Ativos circulantes e não circulantes 

 

Disponibilidades – caixa e equivalentes de caixa 

 

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre 

movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no 

valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. 

 

Aplicações financeiras 

 

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos 

balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 

 

Ativo imobilizado e intangível 

 

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 

das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que 

transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade. 
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f) Passivos circulantes e não circulantes 

 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do 

balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são 

registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda      e o 

risco de cada transação. 

 

Provisões 

 

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída 

como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido 

para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 

estimativas do risco envolvido. 

 
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO 

 
 2021 
  
Caixa 1.227  
Banco Bradesco c/c 10031-5    1  
Banco Itaú c/c 19186-4 329  
Omie Cash-Boletos 1.159  
Banco do Brasil c/c 95000-9 2.992  

Total 5.708  

 

5. APLICAÇÃOES FINANCEIRAS –  SEM RESTRIÇÃO 

 
 2021 
  

Banco do Brasil  - 95000-9 CDB-DI 530.933  

Bradesco - 10031-8 Poupança 1.243  

Total 532.176  

 

6. APLICAÇÕES FINCANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO 

 
 2021 
  

Banco do Brasil c/c 17287-1- Vida em Movimento 13 

Banco do Brasil c/c 12.337-4 - Dream Orquestra 318.557 

Banco do Brasil c/c 12.432-X - Vida em Movimento 149.697 

Total  468.267  
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7. ADIANTAMENTOS 

 
 2021 
  

Outros adiantamentos 868 

TOTAL 868 

 

8. MOBILIZADO 

 

 

 

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS 
      2021 
  

Darf Unificado a Recolher 5.723 

FGTS a recolher 1.885 

PIS folha 236 

IR folha 42 

Total 7.886 

 

 

 Taxa Saldo Adições Baixas Transf. Saldo 

Descrição Anual 31.12.2020 R$ R$ R$ 31.12.2021 

 % R$    R$ 

Custo       

Máquinas e equipamentos 10 49.137 -  - - 49.137 
Moveis e utensílios 10 89.520       -  - - 89.520 
Informática e Comunicação 20 64.689 5.265 - - 69.954 
Instalações 10 2.880   -  - - 2.880 
Benfeitorias 20 22.542 -  - - 22.542 
Instrumentos Musicais 10 56.991  - - 56.991 
Veículos 20 -  239.000  - -  239.000 

Total  285.759 244.265 - - 530.023 

       
Depreciação Acumulada       
Máquinas e equipamentos  (23.439) (4.913)   (28.352) 
Moveis e utensílios  (59.291) (8.952)   (68.243) 
Informática e Comunicação  (48.941) (13.640)   (62.581) 
Instalações  (900) (288)   (1.188) 
Benfeitorias  (22.542) -    (22.542) 
Instrumentos Musicais  (13.829) (5.699)   (19.528) 
Veículos       

Total  (168.942) (33.492) -  -  (202.434) 

       

Total Geral  116.817 210.773 -  -  327.589 
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10. PROJETOS A EXECUTAR 

 
O valor demonstrado como “Projetos a executar” referem-se a recursos públicos recebidos 
neste exercício, que serão aplicados em projetos ou devolvidos, no decorrer do exercício 
subsequente.  
 

         2021 
  

 Dream Orquestra e Coral - ProNac 203.723 318.557 

 Vida Em Movimento - ProMac 2021.03.19/02108 e ProNac 182.274 149.710 

 Total        468.267 

 

11. SUBVENÇÃO GOVENAMENTAL DE ATIVOS 
 

A Receita Subvenção Governamental de Ativos no total de R$ 185.000 em 31/12/2021 refere-

se a recursos recebidos por meio do Termo de Fomento  com o  Estado de São Paulo através 

da Secretaria de Desenvolvimento Social, para aquisição de um Veículo. 

O valor está contabilizado no passivo como Receita Diferida  conforme norma NBC T 19.4 

aprovada pela Resolução CFC no 1.305/10 e será reconhecida no Resultado de acordo com 

a depreciação do bem adquirido 

 
12. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS 

       2021 
  
Dream Orquestra   136.494  
Vida Em Movimento    317.435  
Semear e Coral   241.933  

Total 695.862 

 
13. RECURSOS PRÓPRIOS 

      2021 
  

Mantenedores - Pessoa Fisica  403.475  
Mantenedores - Pessoa Jurídica  62.632  
Ofertas Avulsas - Pessoa Física  42.471  
Ofertas Avulsas - Pessoa Jurídica  23.738  
Bazar Brechó  67.165  
Campanha de Natal  24.457  
Contribuíções Espetáculo Balé  22.120  
Jantar Beneficente  1.750  
Campanha de Páscoa  24.286  

Total 672.094 
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14. GRATUIDADES CONCEDIDAS 

 
14.1 APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECIFICOS 

 

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as 
responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo: 

 

Modalidade e Órgão Projeto Responsabilidades Decorrentes 
Aplicado 

R$ 

Receitas 
Públicas 

R$ 

Receitas 
Próprias R$ 

Modalidade: 

Semear e Coral 

Atendimento de 169 crianças e adolescentes 
de 06 a 16 anos, estudantes de escolas 

públicas que queiram realizar atividades de 
recreação, cultura e arte no período contrário 

ao escolar. 

468.064 241.931 226.133 
Convênio 

Órgão: SMC/PMSP 
Verba Parlamentar 

Modalidade: 

Vida em Movimento 
Atendimento 187 crianças e adolescentes de 
06 a 16 anos, estudantes de escolas públicas 

que queiram aprender balé clássico. 
372.362 317.435 54.927 Convênio 

Órgão: ProMac e ProNac 

Modalidade: 
Convênio 
 
Órgão: SMC/PMSP 
Verba Parlamentar 

Dream Orquestra 

Atendimento de 140 crianças e adolescentes 
de 06 a 16 anos que tenham interesse em 

cordas friccionadas: violino, viola e violoncelo; 
madeira: clarinete e flauta transversal; metais: 
saxofone, trompete e trombone; canto-coral; 

iniciação musical e teoria e percepção musical. 

388.043 136.494 251.549 

 
14.2 PARCERIAS 

Modalidade e Órgão Projeto Responsabilidades Decorrentes 
Aplicado 

R$ 

Receitas 
Parcerias 

R$ 

Receitas 
Próprias R$ 

Modalidade: 

Esportes 

Atendimento de 168 crianças, de 07 a 16 anos 
estudantes de escolas públicas e em situação de 

vulnerabilidade interessados em esportes. 
67.276 20.038 47.238  

Mantenedores 

Modalidade: 

Aliança 

Serviço de proteção social básica de convivência e 
fortalecimento de vínculos para adolescentes e jovens. 
Acolhimento em ambiente sadio para escuta e troca de 
vivência familiares. 26 meninas adolescentes de 12 a 

16 anos, período da manhã e da tarde. 

164 73 91 

 
Mantenedores 

  

Modalidade: 

Vida nas Letras 

Assessoramento, defesa e garantia de direitos através 
da alfabetização de adultos, contribuindo para a 

inserção/reinserção e permanência dos adultos no 
sistema educacional. 

0 0 2.790 
 
Mantenedores 

  

Modalidade: 
 
 
Mantenedores Vida nas Artes 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 
pautado no desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades, através da confecção de artesanatos e 
sua comercialização com vistas ao alcance de 

alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 
vulnerabilidade social.  

463 0 463 

Modalidade: 
 
Parceria: 
 
Instituto Coca Cola 

Coletivo Jovem 
Atendimento de 400 adolescentes e jovens de 15 a 23 
anos que queiram se preparar para o primeiro emprego 

e/ou recolocação no mercado de trabalho. 
75.150 53.490 21.660 
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15. ATIVIDADES REALIZADAS 

 

• Semear e Coral: Serviço de proteção social básica e de convivência e fortalecimento de 
vínculos para crianças e pré-adolescentes, visando ampliar o universo informacional e 
proporcionar novas convivências e o desenvolvimento de potencialidades aos usuários, 
disponibiliza oficinas gratuitas de Iniciação musical e Canto Coral além de permitir a 
participação em mais uma oficina dos demais projetos dirigidos à mesma faixa etária: 
Balé, Judô e Futebol de Salão.  Atendimento de 169 crianças e adolescentes de 06 a 16 
anos, estudantes de escolas públicas que queiram realizar atividades de recreação, 
cultura e arte no Período contrário ao escolar.  

 

• Vida em Movimento: Serviço de proteção social básica, e ações da área cultural de modo 
a ampliar o universo informacional e proporcionar novas convivências e o 
desenvolvimento de potencialidades aos usuários oferecendo oficinas de balé gratuitas 
às crianças de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Atendimento 187 meninas 
adolescentes de 06 a 16 anos, estudantes de escolas públicas que queiram aprender balé 
clássico. 

 

• Dream Orquestra: Serviço de proteção social básica, utiliza ações da área cultural de 
modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas convivências e o 
desenvolvimento de potencialidades aos usuários oferecendo oficinas de instrumentos de 
orquestra e coral gratuitas às crianças de adolescentes em situação de vulnerabilidade. 
Atendimento de 140 crianças e adolescentes de 06 a 16 anos que tenham interesse em 
cordas friccionadas: violino, viola e violoncelo; madeira: clarinete e flauta transversal; 
metais: saxofone, trompete e trombone; canto-coral; iniciação musical e teoria e 
percepção musical. 

 

• Esportes: Serviço de proteção social básica, utiliza ações da área desportiva de modo a 
ampliar o universo informacional e proporcionar novas convivências e o desenvolvimento 
de potencialidades aos usuários oferecendo oficinas de judô e de futebol gratuitas às 
crianças de adolescentes em situação de vulnerabilidade e estudantes de escolas 
públicas. Atendimento de 168 crianças, de 07 a 16 anos. 

 

•  Aliança: Serviço de proteção social básica de convivência e fortalecimento de vínculos 
para adolescentes e jovens. Acolhimento em ambiente sadio para escuta e troca de 
vivência familiares. 26 meninas adolescentes de 12 a 16 anos, período da manhã e da 
tarde. 

 

• Cuidados: Assessoramento, defesa e garantia de direitos através de acesso à 
documentação pessoal, inclusive profissional, atendimento psicológico, apoio e serviços 
através do encaminhamento ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, às 
Unidade Básica de Saúde - UBS e Serviço de Assistência Social às Famílias – SASF. 
Apoio e assistência às famílias, e distribuição de cestas básicas 456 famílias atendidas, 
126 em situação de vulnerabilidade social. 

 

• Vida nas Letras: Assessoramento, defesa e garantia de direitos através da alfabetização 
de adultos, contribuindo para a inserção/reinserção e permanência dos adultos no sistema 
educacional, além de propiciar experiências que potencializem a condição de escolha e 
decisão e contribuam para o desenvolvimento de jovens e adultos do sexo feminino e 
masculino que não tenham concluído os estudos do sistema básico de ensino e querem 
voltar a estudar e/ou são analfabetos. Devido à pandemia não houve atividade em 2021. 
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• Vida nas Artes: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos pautado no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, através do aprendizado de 
artesanatos e sua comercialização com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 
para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Devido à pandemia não houve atividade 
em 2021. 

 

• Coletivo Coca-Cola: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos pautado no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social com a preparação para o 
primeiro emprego. Atendimento de 400 adolescentes e jovens de 15 a 23 anos que 
queiram se preparar para o primeiro emprego e/ou recolocação no mercado de trabalho. 

 

 

16. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA 

 

As provisões para contingências, quando ocorrem, são estabelecidas pela Administração da 

Entidade, levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, por valores 

considerados nas estimativas de perdas. 

Há três tipos principais de estimativas: 

 

(a) Provável - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não 

ocorrer. 

(b) Possível - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas 

maior que remota. 

(c) Remota - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. 
 

Conforme a administração, não há processos contingentes, portanto, não houve necessidade 

de constituir provisão para cobrir eventuais perdas. 

 

17. RENÚNCIA FISCAL 

 

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 

conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e 

investimentos patrimoniais. 

Portanto, conforme artigo 150 da Constituição Federal, e em atendimento a ITG 2002 

(R1), a Entidade tem os tributos e impostos amparados por imunidades. 
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17 b. ISENÇÕES USUFRUÍDAS E RENÚNCIA FISCAL  

  

 2021  2020 

 
 

  

INSS cota patronal -  - 

INSS RAT -  - 

INSS terceiros -  - 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica 17.768  98.533 

Contribuição Social sobre Lucros 6.396  35.472 

ISS 71.072  89.786 

PIS sobre receitas 9.239  11.672 

COFINS sobre receitas 42.643  53.872 

Impostos e contribuições com isenções específicas 8.053  7.855 

Total 155.172  297.190 

 

18. TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 

Em cumprimento à legislação aplicável a entidades sem fins lucrativos, denominada ITG 2002 
(R1), a entidade reconhece os Serviços Voluntários mesmo não havendo desembolso 
financeiro para custeá-los. O referido valor é contabilizado como receita operacional e redutora 
da mesma, em seus demonstrativos contábeis em montantes iguais, tornando nulo seu efeito 
no resultado do exercício.  
 

Em 2021 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos dos membros 

da Diretoria no montante de R$ 57.711. 

 

19. COBERTURA DE SEGUROS 

 

Não há seguro patrimonial específico em nome da Entidade, pois o seguro foi feito pela 

igreja que é proprietária do prédio. 
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