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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos Administradores e Conselheiros da 
Associação Paulista de Apoio a Família – APAF  
 
 
 
Opinião 
 
Examinamos as Demonstrações financeiras da Associação Paulista de Apoio a Família (“APAF” ou 
“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela 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 Paulista de Apoio a Família em 31 de 
dezembro de  2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1000 (R1)) e de acordo com a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) – “Entidades sem Finalidade de 
Lucros”, que regulamenta a contabilidade das entidades sem fins lucrativos. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Em 
conformidade com tais normas, nossas responsabilidades estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 
a Associação, 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. 
 
Reapresentação das informações correspondentes referentes ao período anterior 
 
Conforme mencionado na nota explicativa 3, durante o exercício de 2020, foram realizados ajustes relacionados 
a exercícios anteriores nas rubricas de termos de colaboração, obrigações sociais e trabalhistas, outras 
obrigações e patrimônio social. Em decorrência destes ajustes, os valores correspondentes referentes ao 
exercício anterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como 
previsto na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não 
contém modificação relacionada a esse assunto. 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício comparativo 
 
O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi conduzido sobre a 
responsabilidade de outro auditor independente, que emitiu relatório de auditoria, sem modificações, em 13 de 
abril de 2020. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
 
A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas (NBC 
TG 1000 (R1)) e de acordo com a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) – “Entidades sem Finalidade de Lucros”, 
que regulamenta a contabilidade das entidades sem fins lucrativos 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 Associação 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 Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
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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 de uma 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Associação. 

 
 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 uma incerteza significativa em relação a eventos ou 
circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Associação. Se concluirmos que existe incerteza significativa 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 Associação 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. 
  
 
Campinas, 30 de abril de 2021 
 
 
Mazars Auditores Independentes 
CRC 2SP023701/O-8 
 
 
 
Paulo Alexandre Misse 
Contador CRC 1SP268349/O-5 
 
 
 



Associação Paulista de Apoio a Família 
 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro 
(Em reais) 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Ativo Nota 2020 2019
    (Reapresentado)

Ativo circulante   

 Caixa e equivalentes de caixa 4 1.751.340 2.666.267
 Adiantamento de férias 5 113.843 108.049
 Adiantamento de fornecedores  4.130 5.130
 Outros créditos  8.813 29.578
    
  1.878.126 2.809.024

    

Ativo não circulante   

 Contas a receber  3.450 3.450
 Impostos a recuperar  2.072 2.072
 Imobilizado 6 2.051.627 1.091.648
    
  2.057.149 1.097.170

    

Total do ativo  3.935.275 3.906.194

    
Passivo   

    
Passivo circulante   

 Termos de colaboração a realizar 7 128.859 114.078
 Obrigações fiscais  1.804 1.804
 Obrigações sociais e trabalhistas 8 244.145 291.273
 Outras obrigações 9 22.116 44.616
    
  396.924 451.771

    
Total do passivo  396.924 451.771

    

Patrimônio líquido 10  

 Patrimônio social  3.538.351 3.454.423
    
Total do patrimônio líquido  3.538.351 3.454.423

    

Total do passivo e patrimônio líquido  3.935.275 3.906.194

 
 



Associação Paulista de Apoio a Família 
 

Demonstração dos resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
(Em reais) 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 Nota 2020 2019
    (Reapresentado)

Receitas operacionais 11  

Programa (atividades) de educação  1.537.537 2.011.525
    
Com restrição  1.537.537 2.011.525

    
Contribuições e doações voluntárias  505.870 494.747
Gratuidade 12 368.280 449.065
Créditos nota fiscal paulista  208.581 496.660
Projeto pós escola  80.747 132.650
Doações mercadorias  51.895 44.452
Instituto Cyrela  50.000 -
Trabalho voluntário 13 10.500 10.500
Eventos e patrocínios  5.769 81.745
    
Sem restrição  1.281.642 1.709.819

     

Total receitas  2.819.179 3.721.344

    

Custos operacionais 14  

    
Programa (atividades) de Educação  (1.537.537) (2.011.525)
Projeto Iluminar  (671.238) (538.383)
Projeto Pós Escola  (80.747) (137.240)
    
Com programas (atividades)  (2.289.522) (2.727.558)

    
Superávit bruto  529.657 993.786

    

Despesas operacionais 15  
    
Gratuidade 12 (368.280) (449.065)
Doações mercadorias  (51.895) (44.452)
Depreciação e amortização  (45.810) (13.007)
Trabalho voluntário 13 (10.500) (10.500)
Impostos e taxas  (521) (750)
Outras (despesas) receitas operacionais  1.038 13.747
    

Total despesas  (475.968) (504.027)

    
Superávit antes do resultado financeiro  53.689 489.759

    

Resultado financeiro líquido 16 30.239 106.827

    
Receitas financeiras  37.364 114.596
Despesa financeiras  (7.125) (7.769)
     

Superávit do período  83.928 596.586

 



Associação Paulista de Apoio a Família 
 

Demonstração dos resultados abrangentes  
Exercícios findos em 31 de dezembro 
(Em reais) 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 2020 2019 

   (Reapresentado) 
    
Superávit do período 83.928

 
596.586 

 Outros resultados abrangentes - - 
    
Resultado abrangente do exercício 83.928 596.586 

 
 
 



Associação Paulista de Apoio a Família 
 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
(Em reais) 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 Patrimônio 
social

 Superávit do
período

 
Total do 

patrimônio 
líquido

    

Em 31 de dezembro de 2018 2.857.837 - 2.857.837
 Superávit do período - 596.586 596.586
 Incorporação do superávit 596.586 (596.586) -
    

Em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado) 3.454.423 - 3.454.423
 Superávit do período - 83.928 83.928
 Incorporação do superávit 83.928 (83.928) -
    

Em 31 de dezembro de 2020 3.538.351 - 3.538.351

 

 
 



Associação Paulista de Apoio a Família 
 

Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
(Em reais) 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 2020 2019
   (Reapresentado)

Fluxo de caixa das atividades operacionais  

   

Superávit do exercício 83.928 596.586
 Ajustes por:  

  Depreciação e amortização 45.810 13.007
   

Superávit ajustado 129.738 609.593

   

Variações nos ativos e passivos operacionais  

 Adiantamentos (4.794) 7.298
 Outros créditos 22.450 9.956
 Impostos a recuperar (1.685) 2.072
 Obrigações fiscais               - 1.159
 Obrigações sociais e trabalhistas  35.971 23.428
 Termos de colaboração a realizar (68.318) 86.402
 Outras obrigações (22.500) (84.915)
   

Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais (38.876) 45.400

   

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 90.862 654.993

   

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  

 Compra de ativo imobilizado (1.005.789) (5.108)
   

Caixa aplicado nas atividades de investimentos (1.005.789) (5.108)

   

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (914.927) 649.885
  
 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 2.666.267 2.016.382
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 1.751.340 2.666.267
  
Variação no caixa e equivalente de caixa (914.927) 649.885

 
 



Associação Paulista de Apoio a Família 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis em 31 de dezembro de 2020 
(Em reais) 
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1 Contexto operacional 
 
Constituída em 15 de dezembro de 2004, a Associação Paulista de Apoio a Família - APAF é uma 
Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos de natureza filantrópica, a sua duração é por 
tempo indeterminado. De acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 
8.242 de 23 de maio de 2014 a Entidade obedece ao Princípio da Universalidade do Atendimento, e 
tem como missão o desenvolvimento de crianças e adolescentes, sem distinção de raça, cor, profissão, 
nacionalidade, sexo, credo religioso ou político, promovendo em função delas, também suas famílias e 
comunidades, justiça social mediante formação e profissionalização, dando a essas pessoas 
possibilidades de atingir a plena cidadania.  
 

1.1 A “APAF”, por ser entidade de interesse social possui os seguintes certificados 
 
 Título de Utilidade Pública Municipal: Decreto nº 48.394/2007 
 Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA nº 1281/07 
 Registro no Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS Nº. 1330/2008. 
 CEBAS Processo de renovação nº, 23000023776201831 
 Título de Utilidade Pública Estadual DO - Lei 14.330 de 29.12.2010 
 

1.2 De acordo com o Art. 14 do Código Tributário Nacional, a Entidade 
 
I Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, 

a qualquer título; 
 
II Aplica integralmente, no país, os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; 
 
III Mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades exigidas 

pela lei, capazes de assegurar sua exatidão. 
 

1.3 Assistência social e educacional 
 
A APAF no atendimento aos seus objetivos estatutários presta serviços de forma gratuita, continuada 
e planejada para os usuários que dela necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com a Lei nº 
12.101 de 27 de novembro de 2009.  
 

1.4 Aprovação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram autorizadas pela administração no dia 30 de 
abril 2021. 
 
 

2 Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 
 

2.1 Declaração de conformidade 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas, estabelecidas pela resolução 
do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.255/2009 que aprovou a “NBC TG 1000 - Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas”, revisada em 21 de outubro de 2016 (NBC TG 1000 (R1)) e de 
acordo com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.º 1.409/12, que aprova a “ITG 2002 - 
Entidade sem Finalidade de Lucros”, revisada em 2 de setembro de 2015 (ITG 2002 (R1)). 



Associação Paulista de Apoio a Família 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis em 31 de dezembro de 2020 
(Em reais) 
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2.2 Resumo das principais práticas contábeis adotadas 
 
As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todos os exercícios 
apresentados. 

 
(a) Base de mensuração 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando a rubrica 
exigiu um critério diferente, e ajustadas para refletir a avaliação de ativos e passivos mensurados ao 
valor justo ou considerando a marcação a mercado quando classificado como disponível para venda. 
 

(b) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em real, que é a moeda funcional da 
Fundação. Todas as informações financeiras apresentadas em real foram arredondadas para o milhar 
mais próximo 
 

(c) Estimativas contábeis 
 
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Associação e os valores reportados dos 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 
Estimativas e premissas subjacentes são revisadas em uma base contínua. Revisões de estimativas 
contábeis são reconhecidas no período ao qual as estimativas são revisadas e em qualquer período 
futuro afetado. 
 
A aplicação de estimativas contábeis geralmente requer que a administração se baseie em julgamentos 
sobre os efeitos de certas transações que podem afetar a situação patrimonial da Associação, 
envolvendo os ativos, passivos, receitas e despesas. 
 
As transações envolvendo tais estimativas podem afetar o patrimônio social e a condição financeira da 
Associação, bem como seu resultado operacional, já que os efetivos resultados podem divergir das 
suas estimativas. 
 
As informações sobre as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo 
de resultar em um ajuste material nos valores de ativos e passivos no exercício a findar-se em 31 de 
dezembro de 2020 são as seguintes: 
 
(i) Revisão da vida útil dos bens patrimoniais: A Associação reconhece regularmente as despesas 

relativas à depreciação de seu imobilizado. As taxas de depreciação e amortização são 
determinadas com base nas suas estimativas durante o período pelo qual a Associação espera 
geração de benefícios econômicos. 

 
(ii) Provisão para riscos: A Associação constitui provisões para contingências com base em análises 

dos processos em andamento. Os valores são registrados com base no parecer dos consultores 
jurídicos visando cobrir perdas prováveis. Se qualquer dado adicional fizer com que seu 
julgamento ou o parecer dos advogados externos mude, a Associação reavalia as suas 
estimativas. 
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Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis em 31 de dezembro de 2020 
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(d) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento 
original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco 
insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na liquidação das obrigações de curto prazo. 
 

(e) Termos de parcerias 
 
São provenientes de parceria firmados com a Secretaria Municipal de Secretaria Municipal da 
Educação - SME,), “e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-
determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos 
órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. 
 
A Entidade para a contabilização de suas subvenções governamentais, atendeu a NBCT TG 07 R2. 
Conforme demonstrado na explicativa 7, a subvenção governamental deve ser reconhecida como 
receita ao longo do período e confrontada com confrontada com as despesas que pretende compensar, 
em base sistemática. 
 

(f) Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) 
 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança.  
 
Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja 
requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. 
 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável 
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 
 

(g) Ativo imobilizado 
 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando 
necessário. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de 
ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais, máquinas, equipamentos, mão de 
obra direta e indireta. 
  
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os 
recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro 
de outras receitas no resultado. 
 
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso 
seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para o Grupo 
e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido 
reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos 
no resultado conforme incorridos. 
 
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis 
estimadas de cada parte de um item do imobilizado, conforme nota explicativa 6. 
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Notas explicativas da administração às demonstrações 
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(h) Provisões 
 
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Instituto tem uma obrigação legal 
ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico 
seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de 
caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado 
quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. 
 
A entidade constituiu provisões decorrente curso normal das operações, envolvendo substancialmente 
aluguéis da unidade Iluminar suspenso de pagamento temporariamente. 
 

(i) Patrimônio líquido 
 
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido no exercício 
social. 
 

(j) Apuração do superávit (déficit) 
 
O superávit ou déficit é apurado pelo regime de competência. O valor do superávit ou déficit do exercício 
é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado pelos associados em 
assembleia. Após aprovação, realiza-se a transferência para a conta Patrimônio Social. 
 

(k) Impactos da COVID 19 
  
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus 
(COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de 
governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o 
grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos relevantes nos valores 
reconhecidas nas demonstrações financeiras. 
  
A Administração atuou de forma decisiva e contínua para minimizar os efeitos da crise do Covid-19 na 
Associação e apesar da continuidade do estado de pandemia, as operações seguem em ritmo 
controlado, sem cancelamentos ou paralisações. As atividades foram mantidas com planos de 
contingência e protocolos rígidos que priorizam a saúde e a segurança dos colaboradores e terceiros, 
mantendo a qualidade no atendimento e entrega aos clientes. 
 
Para mitigar eventuais impactos sobre seu próprio negócio, assegurando a continuidade das atividades 
e sua capacidade de geração de resultados, a Administração adotou medidas de contenção de 
despesas para preservação de caixa e reforço do capital de giro para manter a liquidez. Entretanto, 
estamos constantemente monitorando eventuais desdobramento e desde já preparados para 
responder de forma rápida em caso de qualquer choque. 
 
Neste cenário, para fins de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras referente ao 
exercício de 31 de dezembro de 2020, a administração da Associação Paulista de Apoio a Família 
avaliou as seguintes estimativas de forma a identificar os possíveis impactos da Covid-19 nos negócios 
da Associação Paulista de Apoio a Família, conforme segue: 
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Redução do valor recuperável dos ativos (“impairment”) 
 
A Associação Paulista de Apoio a Família avaliou as circunstâncias que poderiam indicar o 
“impairment” de seus ativos não financeiros e concluiu que não houve mudanças nas circunstâncias 
que indicariam uma perda por “impairment”. Como a pandemia ainda está avançando, o impacto 
financeiro resultante da Covid-19 nas unidades geradoras de caixa, se houver, não pode ser estimado 
com segurança no momento. Portanto, as principais premissas de longo prazo aplicadas na 
preparação de modelos de fluxo de caixa permanecem inalteradas para a avalição do indicativo de 
“impairment”. 
 
Liquidez 
 
Não houve alteração substancial dos índices de liquidez da Associação Paulista de Apoio a Família. A 
Administração considera que o capital de giro é suficiente para requisitos atuais da Associação Paulista 
de Apoio a Família. 
 
Valor justo de outros ativos e passivos 
 
No momento atual, os efeitos da pandemia não causaram impactos significativos no valor justo dos 
ativos e passivos da Associação Paulista de Apoio a Família. 
 
 

3 Reapresentação das informações correspondentes referentes ao período anterior 
 
Durante o exercício de 2020, foram realizados ajustes referentes a exercícios anteriores nas rubricas 
de termos de colaboração, obrigações sociais e trabalhistas, outras obrigações e patrimônio social. A 
Associação efetuou reapresentação retrospectiva praticável segregando o efeito dos ajustes referente 
ao exercício 2019 no montante de R$ 209.696. Em decorrência destes ajustes, os valores 
correspondentes referentes ao exercício anterior, apresentados para fins de comparação, foram 
ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativa e Retificação de Erro. O entendimento e efeitos destes ajustes estão demonstrados 
abaixo: 
 

(a) Entendimentos dos ajustes  
 
Termos de colaboração – Em 2019 a Associação contabilizou os recursos com restrição referentes 
aos convênios firmados junto com a Prefeitura Municipal de Campinas, de acordo com o valor previsto 
no termo firmado, entretanto, como a Prefeitura ainda não tinha efetuado o repasse do recurso, 
entendemos que os direitos e as obrigações ainda não tinham sido atendidos para o reconhecimento 
contábil. Diante do exposto, propomos a reversão e reapresentação desses saldos em 2019. 
 
Obrigações sociais e trabalhistas - Em 2019 a Associação contabilizou a maior o saldo de provisões 
de férias. Diante do exposto, propomos a reversão e reapresentação desses saldos em 2019. 
 
Outras obrigações - Em 2019 a Associação contabilizou um saldo de aluguel a pagar referente ao 
aluguel do imóvel da unidade Iluminar, o qual estava em fase de negociação para compra do imóvel, 
e, portanto, estava suspenso da obrigação. Diante do exposto, propomos a reversão e reapresentação 
desses saldos em 2019. 
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(b) Reapresentação do balanço patrimonial 
 
 Reapresentado  Original
    
Ativo 2019 Ajustes 2019
Circulante   
 Termos de colaboração - (1.831.402) 1.831.402
    
Não circulante   
 Termos de colaboração - (3.662.804) 3.662.804
    
  3.906.194 (5.494.206) 9.400.400
Passivo   
Circulante   
 Termos de colaboração 342.161 (1.603.319) 1.945.480
 Obrigações sociais e trabalhistas 63.190 (366.112) 429.302
    
Não circulante   
 Termos de colaboração - (3.662.804) 3.662.804
 Outras obrigações - (71.667) 71.667
    
 451.771 (5.703.902) 6.155.673
    
Patrimônio líquido   
 Patrimônio social 3.454.423 209.696 3.244.727
    
 3.454.423 209.696 3.244.727
    
Total do passivo e do patrimônio líquido 3.906.194 (5.494.206) 9.400.400
 
 
 
 
 
 
 

(c) Reapresentação da demonstração do resultado 
 
 Reapresentado  Original
    
 2019 Ajustes 2019
    
Custos operacionais   
 Programa (Atividades) de Educação (2.011.525) 205.106 (2.800.014)
 Projeto Iluminar (583.383)  
 Projeto Pós Escola (132.650) 4.590 (137.240)
    
 (2.727.558) 209.696 (2.937.254)
    
Superávit do período 596.586 209.696 386.890
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(d) Reapresentação da demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
 
   Original
    
 Patrimônio Superávit do Total do
  social período patrimônio líquido
    
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.857.837 - 2.857.837
 Superávit do período - 386.890 386.890
 Incorporação do superávit 386.890 (386.890) -
    
Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.244.727 - 3.244.727

 
   Ajustes
    
 Patrimônio Superávit do Total do
  social período patrimônio líquido
    
Saldos em 31 de dezembro de 2018 - - -
 Superávit do período - 209.696 209.696
 Incorporação do superávit 209.696 (209.696) -
    
Saldos em 31 de dezembro de 2019 209.696 - 209.696

 
   Reapresentado
    
 Patrimônio Superávit do Total do
  social período patrimônio líquido
    
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.857.837 - 2.857.837
 Superávit do período - 596.586 596.586
 Incorporação do superávit 596.586 (596.586) -
    
Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.454.423 - 3.454.423

 
 
 
(e) Reapresentação da demonstração do fluxo de caixa  

 
  Reapresentado  Original
    
  2019 Ajustes 2019
    
Superávit (déficit) do exercício 596.586 209.696 386.890
    
Variações nos ativos e passivos operacionais   
 Termos de colaboração - 1.831.402 (1.831.402)
 Obrigações sociais e trabalhistas  23.428 (138.028) 161.456
 Termos de colaboração a realizar 86.402 (1.831.403) 1.917.805
 Outras obrigações (84.915) (71.667) (13.248)
    
  45.400 (209.696) 255.096
    
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas   
 atividades operacionais 654.993 - 654.993
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4 Caixa e equivalentes de caixa 

 
  2020 2019 

     
Sem restrição    
    Caixa  675 574 
 Bancos conta movimento  23.597 61.984 
 Aplicações financeiras  1.453.225 2.342.295 
     
Com restrição    
    Caixa  152 467 
 Bancos conta movimento  99.828 155.089 
 Aplicações financeiras  173.863 105.858 
     
  1.751.340 2.666.267 

 
O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Caixa e equivalentes de caixa 
são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos 
de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança 
de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de 
encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado. 
 
Os recursos com restrição referem-se a convênios firmados junto ao poder público, cuja aplicação 
possui propósito e destinação específica. 
 
 

5 Adiantamento de férias 

 
Trata-se de valores pagos de férias a funcionários que serão baixados em período subsequente. 
 
  2020 2019 

     
Adiantamento de férias  113.843 108.049 
     
  113.843 108.049 
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6 Imobilizado 
 
No período anterior a entidade realizou levantamento e valoração dos bens imobilizados, constatando haver muito mais bens na contabilidade em relação ao 
levantamento, procederam com a baixa a título de ajuste contábil, visando a representação fidedigna da situação atual da entidade. Assim, em 31 de dezembro 
de 2020 o ativo imobilizado é composto da seguinte forma: 
 

  
Imóveis

 
Instalações

 
Máquinas e 

equipamentos 
 

Móveis e 
utensílios

 
Computadores 

 
Terrenos

 
Brinquedos

 
Marcas e 
patentes

 
Total

             

Saldos em 31 de dezembro de 2018  - 4.786 11.344  28.176 19.323  1.030.000 5.918 - 1.099.547
             
Aquisições  - - -  5.108 -  - - - 5.108
Depreciações  - (1.282) (2.102)  (7.723) (696)  - (1.204) - (13.007)
             

Valor residual em 31 de dezembro de 2019  - 3.504 9.242  25.561 18.627  1.030.000 4.714 - 1.091.648

             
Custo total  - 12.826 23.821  115.683 54.497  1.030.000 12.038 - 1.248.865
Depreciação acumulada  - (9.322) (14.579)  (90.122) (35.870)  - (7.324) - (157.217)
             
Saldos em 31 de dezembro de 2019  - 3.504 9.242  25.561 18.627  1.030.000 4.714 - 1.091.648

             
Aquisições  1.000.000 - -  1.890 3.255  - - 644 1.005.789
Depreciações  (33.330) (1.243) (2.033)  (7.337) (663)  - (1.204) - (45.810)
   

  
 
  

 
    

Valor residual em 31 de dezembro de 2020  966.670 2.261 7.209  20.114 21.219  1.030.000 3.510 644 2.051.627

             
Custo total  1.000.000 12.826 23.821  117.573 57.753  1.030.000 12.038 644 2.254.655
Depreciação acumulada  (33.330) (10.565) (16.612)  (97.459) (36.534)  - (8.528) - (203.028)
             
Saldos em 31 de dezembro de 2020  966.670 2.261 7.209  20.114 21.219  1.030.000 3.510 644 2.051.627

             
Taxas anuais de depreciação - %  4 10 10  10 20  - 10 - 
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7 Termos de colaboração a realizar 

 
 2020 2019

   

Termo Colaboração - SME - Aconchego I 58.538 8.785
Termo Colaboração - SME - Aconchego II 44.722 1.437
Rendimento aplicações financeiras 25.599 23.109
   

 128.859  33.331

   

Projeto Pós Escola - 80.747
   
 128.859 114.078

 
A Associação possui contrato de gestão e termos de colaboração junto à Prefeitura Municipal de 
Campinas. Na data de fechamento do Balanço, a associação apresentava valores recebidos 
procedentes dos Convênios, os quais ainda estavam em fase de execução e aplicação dos recursos. 
 
Adicionalmente a esses saldos dos termos de colaboração a realizar com a Prefeitura Municipal de 
Campinas, temos o montante de R$ 144.984 (R$ 228.083 em 2019) que está contabilizado no grupo 
de obrigações sociais e trabalhistas o qual refere-se a férias incorridas de funcionários, onde esses 
saldos serão baixadas após gozo das férias. 
 
 

8 Obrigações sociais e trabalhistas 

 
Constitui-se de salários, provisões, encargos sociais, impostos e contribuições incidentes sobre as 
verbas trabalhistas, detalhados abaixo: 
 
 2020 2019

   

Salário 152.693 154.999
Férias 76.414 101.183
INSS 8.109 15.006
FGTS 2.134 12.211
IRRF 3.037 5.409
PIS 1.607 2.465
Contribuição sindical 151 -
   
 244.145 291.273

 
 

9 Outras obrigações 

 
 2020 2019

   

Aluguel a pagar 15.222 15.222
Aluguéis a realizar - 22.500
Distrato locação 6.894 6.894
   
 22.116 44.616
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10 Patrimônio líquido 

 
O Patrimônio líquido da Associação é composto dos bens de constituição da entidade e, o valor do 
superávit do exercício é registrado nessa rubrica e transferido para a conta Patrimônio Social após a 
aprovação das demonstrações financeiras. 
 
 

11 Receitas operacionais 
 
Para manutenção de seus objetivos a entidade recebeu no decorrer do período as seguintes 
contribuições em parceria com órgãos governamentais.  
 
 2020 2019

   

Com restrição  

 Assistência Educacional - CEI Aconchego 1 745.608 1.036.808
 Assistência Educacional - CEI Aconchego 2 791.929 974.717
   
 1.537.537 2.011.525

   
Sem restrição  

 Gratuidade (nota 12) 368.280 449.065
 Contribuições para custeio 241.575 257.595
 Doações de pessoas físicas 218.722 96.774
 Programa nota fiscal paulista 208.581 496.660
 Projeto social - Pós escola 80.747 132.650
 Doações mercadorias 51.895 44.452
 Instituto Cyrela 50.000 -
 Doações de pessoas jurídicas 45.573 140.378
 Trabalho voluntário (nota 13) 10.500 10.500
 Eventos sociais 5.769 53.495
 Patrocínios - 28.250
   
 1.281.642 1.709.819

   
 2.819.179 3.721.344

 
Projetos Desenvolvidos 
 
Iluminar: Atendimento à mulher - O Espaço Iluminar oferece Promoção Social e Capacitação 
Profissional através do Projeto Maria Bonita (assistente de cabeleireiro, maquiagem, design de 
sobrancelha e manicure e pedicure), oficinas e palestras. As principais atividades da promoção social 
estão relacionadas a atendimento a alunas, ex-alunas e mães da CEI Aconchego I e II para orientações, 
triagens e encaminhamentos para outras organizações e serviços da rede pública. 
 
Projeto Maria Bonita- Capacitação profissional para geração de renda na área de beleza: O 
projeto Maria Bonita abrange cursos na área de beleza, segmento hoje em crescente na cidade de São 
Paulo com grande demanda para o mercado de trabalho. A proposta da APAF é oferecer as mulheres 
socialmente desfavorecidas, moradoras da cidade de São Paulo, com idade entre 18 e 50 anos, cursos 
de capacitação profissional na área de assistente de cabeleireiro, maquiagem e design de sobrancelha 
e aulas de capacitação profissional em parceria com o SENAC-SP na área de manicure e pedicure. Os 
cursos objetivam o empoderamento das mulheres, possibilitando a elas um conhecimento que as 
transforme nas protagonistas de suas próprias vidas.  
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Outros cursos de capacitação profissional: Em parceria com o SENAC- SP a APAF realiza cursos 
na área de cuidadoria para mulheres socialmente desfavorecidas, moradoras da cidade de São Paulo, 
com idade entre 18 e 50 anos, com renda per capita familiar até 2 salários mínimos. A parceria 
contempla cursos de capacitação profissional nas áreas de cuidador infantil e cuidador de idosos. 
 
Oficinas e palestras: As oficinas em áreas diversas são voltadas para geração de renda para as 
mulheres de baixa renda, são oficinas rápidas que priorizam o aprendizado de um ofício, a formação 
das mulheres foi completada com palestras nas áreas de saúde e nutrição e também com temática que 
abordou o empoderamento e autoestima das mulheres atendidas. 
 
Projetos Desenvolvidos na esfera Educacional 
 
Foram cumpridas as exigências estabelecidas pela Lei 12.101/2009 e todos os alunos matriculados 
são gratuitos, atendendo assim a proporcionalidade de uma bolsa integral para cada cinco alunos 
pagantes, conforme segue: 
 

Exercício 

 

Quantidade de 
alunos

 Bolsas exigidas 
p/Lei 12.101/2009 

Proporcionalidade 
5 x 1

 

Total de bolsas 
concedidas

     
2019  216 43 216
2020  219 44 219
 
Creche Aconchego: Atende crianças de zero a três anos e onze meses. Após a idade limite as 
crianças são encaminhadas para uma EMEI (Escola Municipal de Ensino Infantil) da região. 
 
Projeto pedagógico: O trabalho é diário. A creche se renova a partir das experiências vividas, das 
atividades realizadas, do trabalho e da dedicação das pessoas envolvidas na rotina das crianças. São 
as condições humanas, culturais, sociais e econômicas que contribuem para o desenvolvimento dos 
nossos assistidos. 
 
As diferentes formas de linguagem: verbal, corporal, plástica e musical e todas as formas de 
comunicação e expressão são fundamentais para que as crianças possam se integrar à sociedade. As 
atividades diárias possibilitam o desenvolvimento da fala, do corpo, das artes, da música, da dança, da 
leitura e da escrita. Para desenvolver esse trabalho com mais eficiência e abrangência há uma rede de 
atendimento envolvida, tanto de organizações governamentais como não governamentais. Essa rede 
é articulada e integrada para atender às necessidades da população, nas áreas de Saúde, Educação 
Cultura, Lazer, Esporte, Meio Ambiente e Assistência Social. 
 
Diretrizes metodológicas: A creche tem como pilares os objetivos estabelecidos pela LDB, estatuto 
da Criança e Adolescente e Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. 
 
Pós Escola Aconchego: Acolhe crianças de quatro a seis anos por quatro horas no período da manhã 
no contra turno escolar. 
 
Tem como objetivo contribuir na mudança de vida dessas crianças, as tirando de um ambiente no qual 
estão expostas a situações de vulnerabilidade e proporcionando um local limpo, seguro, com atividades 
lúdicas e aprendizado espontâneo adequados a faixa etária. As atividades são planejadas com um 
olhar personalizado visando à realidade dos nossos atendidos.  
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O projeto proporciona oportunidades para que estas crianças continuem a desenvolver as suas 
competências humanas em um ambiente motivador e seguro, com atividades lúdicas planejadas, 
alimentação saudável e com valores que acreditamos, entre eles, que o ser humano pode ser 
protagonista de sua própria história, que segundo estudos científicos são elementos determinantes 
para a primeira infância. 
 
Doações e Contribuições: As doações e contribuições espontâneas são registradas quando 
recebidas, sendo que quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receitas aplicadas em 
assistência social. 
 
Programa Nota Fiscal Paulista: Os valores recebidos são aplicados para complementar as atividades 
desenvolvidas nos núcleos e em custos operacionais da área assistencial.  
 
 

12 Gratuidade 
 
As aplicações dos recursos em Gratuidades atenderam o que preceitua a Constituição Federal no 
Art. 195, I e §7º, que concede a isenção da Contribuição Social (INSS) às entidades beneficentes de 
assistência social que atendem as exigências estabelecidas no Art. 29 da Lei 12.101/2009. 
 
A Associação teve seu último certificado CEBAS concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome - MDS, exarada nos autos do processo n° 71010.005096/2009-78, que certificou a 
entidade pelo período de 30/07/2015 a 29/07/2018. 
 
Em 20/07/2018 a associação iniciou o requerimento de renovação do CEBAS por meio do Ministério da 
Educação, sob processo de nº 23000.023776/2018-31. No entanto, o mesmo encontra-se em análise 
desde então. Ressaltamos que o certificado se mantém ativo até que seja concluído o processo 
protocolado 
 
Em atendimento art. 29 da Lei 12.101/2009, ao Decreto n.ºs 8.242/2014 e a norma contábil, ITG 2002 
(R1), item 27, letra “c” são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, 
gozadas durante o exercício de 2020 e 2019. 
 2020 2019

   

Cota Patronal  213.297 261.975
RAT  21.330 26.198
Terceiros  47.992 58.944
Cofins 85.661 101.948
   
 368.280 449.065

 
 

13 Trabalho voluntário 
 
A APAF- Associação Paulista de Apoio à Família no decorrer do ano contou com o apoio de 150 
voluntários, cujos serviços prestados nas creches nas áreas de nutrição, palestras, auxílio em sala, 
contação de histórias, inglês e alimentação de bebês, e no Espaço Iluminar nas áreas de compras e 
vendas, financeiro, administrativo, jurídico, planejamento, comunicação, palestras educativas, 
captação de recursos, retirada de doações e digitação de cupons fiscais. Conforme estabelecido no 
item 19 ITG-2002 R1, os custos da prestação de serviços foram reconhecidos pelo valor justo, como 
se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 
  



Associação Paulista de Apoio a Família 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis em 31 de dezembro de 2020 
(Em reais) 

 
 
 

23 

 Horas Parâmetro 2019

    
Diretoria 10 300 3.000
CEI I 5 200 1.000
CEI II 10 200 2.000
Outros 15 100 1.500
Administração 10 300 3.000
    
 50 1.100 10.500

    
 Horas Parâmetro 2020

    
Diretoria 10 300 3.000
CEI I 5 200 1.000
CEI II 10 200 2.000
Outros 15 100 1.500
Administração 10 300 3.000
    
 50 1.100 10.500

 
 

14 Custos operacionais 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu 
Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas. Conforme abaixo detalhados conforme natureza: 
 
 2020 2019

   

Espaço Luminar  
 Pessoal e encargos  (304.105) (219.661)
 Alimentação  (154.079) (24.163)
 Serviços prestados P.J. (85.811) (35.886)
 IPTU (47.534) (103.041)
 Manutenção e reparos (27.117) (54.099)
 Serviços contábeis (11.803) (12.716)
 Água (5.551) (12.364)
 Eventos sociais - (80.635)
 Curso cabeleireiros - (22.610)
 Outros custos  (35.238) (18.208)
   
 (671.238) (583.383)

   
Aconchego 1  
 Pessoal e encargos  (572.628) (769.424)
 Aluguéis (103.311) (102.702)
 Manutenção e reparos (48.195) (48.726)
 Serviços prestados P.J. (30.231) (2.300)
 IPTU (30.160) (26.226)
 Serviços contábeis (10.221) (7.920)
 Higiene e limpeza (3.299) (9.792)
 Outros custos  (28.383) (67.423)
   
 (826.428) (1.034.513)
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 2020 2019

   

Aconchego 2  
 Pessoal e encargos  (497.109) (728.053)
 Aluguéis (100.998) (100.402)
 Manutenção e reparos (23.958) (26.877)
 IPTU (33.478) (29.111)
 Serviços prestados P.J. (11.792) (2.329)
 Serviços contábeis (8.905) (7.920)
 Higiene e limpeza (4.426) (11.904)
 Outros custos  (30.443) (70.416)
   
 (711.109) (977.012)

   

Projeto social - Pós escola  
 

 Pessoal e encargos  (41.401) (43.985) 

 Servicos Prestados P.J. (18.465) - 

 Alimentação (16.081) (10.373) 
 Manutenção e reparos (4.800) (77.831) 

 Outros custos  - (461) 

   
 

 (80.747) (132.650) 

   
 

 (2.289.522) (2.727.558) 

 
 

15 Despesas operacionais 
 
 2020 2019

   

Gratuidade (Nota 12) (368.280) (449.065)
Doações mercadorias (51.895) (44.452)
Depreciação e amortização (45.810) (13.007)
Trabalho voluntário (Nota 13) (10.500) (10.500)
Impostos e taxas (521) (750)
Descontos obtidos 1.038 -
Aluguel terreno - 14.213
Outras despesas - (466)
   
 (475.968) (504.027)

 
 

16 Resultado financeiro líquido 

 
 2020 2019

   
Receitas financeiras  

 Rendimentos de aplicação financeira 37.364 111.767
 Descontos obtidos - 2.829
   
 37.364 114.596
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 2020 2019

   
Despesas financeiras  

 Tarifas Bancárias (6.475) (7.613)
 Juros passivos (558) (75)
 IOF (5) (41)
 IR (87) (40)
   
  (7.125) (7.769)

   
 30.239 106.827

 
 

17 Dirigentes e conselheiros 
 
Os diretores e conselheiros não percebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma 
ou título como retribuição aos serviços prestados. 
 
 

18 Provisões para riscos 
 
A Associação, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em 
pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa de desfecho dos 
processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para 
contingências. Com base nos pareceres emitidos pelos assessores legais, não há qualquer processo 
administrativo ou judicial de natureza fiscal, trabalhista, cível ou ambiental expedido contra a 
Associação, com probabilidade de perda “provável”, que devesse ser provisionado.  
 
 

19 Cobertura de seguros 
 
É política da Associação manter cobertura de seguros para os bens do ativo imobilizado, por montantes 
considerados suficientes pela Administração para fazer face aos riscos envolvidos. As premissas de 
risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações 
financeiras, consequentemente não foram revisadas pelos nossos auditores independentes 
 
 
 

*          *          * 


