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Relatório dos auditores independentes  

sobre as demonstrações financeiras 

  
Aos Administradores e aos Conselheiros do 

Instituto da Oportunidade Social 

São Paulo – SP 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto da Oportunidade Social (“Instituto” ou 
“Entidade”), 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, compreendendo 
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto da Oportunidade 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 aplicáveis às pequenas e médias 
empresas. 

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 dos auditores 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. 

Outros assuntos – Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior 

O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas para 
o exercício findo nessa data, apresentados como valores correspondentes nas demonstrações financeiras 
do exercício corrente, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram 
relatório em 29 de outubro de 2021, sem modificação. 
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Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas  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 
da 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. 

Responsabilidades dos auditores 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 

– 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. 
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Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo 11 de novembro de 2022 

KPMG Assurance Services Ltda. 
CRC 2SP-023228/O-4 

Wagner Petelin 
Contador CRC 1SP142133/O-7 



Instituto da Oportunidade Social

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 2021 2020 Passivo Nota 2021 2020

Contas a pagar 311.951     252.135     
Caixa e equivalentes de caixa 5 3.109.091  2.915.834       Obrigações trabalhistas e previdenciárias 8 832.290     659.607     
Recursos vinculados à projetos 5 3.821.250  597.939          Obrigações tributárias 21.519       16.341       
Convênios a receber -                 42.351            Projetos à executar 9 5.427.733  2.356.020  
Adiantamentos 243.420     115.873          
Despesas antecipadas 145.014     133.211          Total do passivo circulante 6.593.493  3.284.103  
Estoques 62.460       58.661            
Outros créditos 97.317       22.940            

Total do ativo circulante 7.478.552  3.886.809       

Não circulante Patrimônio líquido
Imobilizado 6 2.208.884  2.444.801       Patrimônio social 10 3.080.151  1.889.555  
Intangível 7 16.318       32.644            Superávit acumulado 30.110 1.190.596  

Total do ativo não circulante 2.225.202  2.477.445       Total do patrimônio líquido 3.110.261  3.080.151

Total do ativo 9.703.754  6.364.254       Total do passivo e patrimônio líquido 9.703.754  6.364.254

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. -             

6



Instituto da Oportunidade Social

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

Nota 2.021                2.020                 

Receitas das atividades de assistência social
Receitas de convênios e parcerias públicas 13 1.335.967         2.502.591          
Receitas de convênios e parcerias privadas 14 2.065.592         961.543             
Receiras de doações e contribuições 18 7.185.695         6.869.622          
Receitas de prestação de serviços 19 802.936            319.738             
Receitas mercantis líquidas 20 53.322              37.111               
Recuperação de despesas 43.828              15.517               
Receitas obtidas com serviços voluntários 4.j 21.551              37.740               

Total das receitas 11.508.891       10.743.862        

Despesas das atividades de assistência social
Despesas com pessoal 15         (6.200.061)          (4.103.640)
Despesas administrativas e gerais 16         (2.090.340)          (2.028.736)
Despesas fiscais e tributárias                (2.272)                 (1.709)
Despesas trabalho voluntário 4.j              (21.551)               (37.740)
Programas e projetos conveniados 17         (3.302.363)          (3.452.468)

      (11.616.587)          (9.624.293)

           (107.696)            1.119.569 

Resultado Financeiro
Receitas financeiras              153.721                 91.665 
Despesas financeiras              (15.915)               (20.638)

             137.806                 71.027 

Superávit do exercício 30.110              1.190.596          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Déficit (superávit) das atividades de assistência social
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Instituto da Oportunidade Social

Demonstração de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

2020 2020

Superávit do exercício 30.110             1.190.596        
Outros resultados abrangentes -                       -                       

Resultado abrangente total 30.110             1.190.596        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto da Oportunidade Social

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

Patrimônio Superávit
social acumulado  Total 

Saldo em 01 de janeiro de 2020                 1.753.723                    135.832                         1.889.555 

Transferência para o patrimônio social                    135.832                  (135.832)                                      - 
Superávit do exercício                              -                   1.190.596                         1.190.596 

Saldo em 31 de dezembro de 2020                 1.889.555                 1.190.596                         3.080.151 

Transferência para o patrimônio social                 1.190.596               (1.190.596)                                      - 
Superávit do exercício                              -                        30.110                              30.110 

Saldo em 31 de dezembro de 2021                 3.080.151                      30.110                         3.110.261 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto da Oportunidade Social

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício 30.110             1.190.596        
Ajustes por:

Depreciação e amortização 434.324           455.180           

Variação nos ativos e passivos
(Aumento)/redução nos ativos em
Convênios a receber 42.351             (42.351)            
Adiantamentos (127.547)          29.151             
Despesas antecipadas (11.803)            (2.081)              
Estoques (3.799)              6.335               
Outros créditos (74.377)            40.785             

Aumento/(redução) nos passivos em
Contas a pagar 59.816             5.315               
Obrigações trabalhistas 172.683           43.263             
Obrigações tributárias 5.178               (1.308)              
Projetos a executar 3.071.713        369.122           

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.598.649        2.094.007        

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (182.081)          (369.628)          

Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de investimento (182.081)          (369.628)          

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 3.416.568        1.724.379        

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 6.930.341        3.513.773        
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 3.513.773        1.789.394        

(3.416.568)       (1.724.379)       

(6.833.136)       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. -                   -                   
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Notas explicativas às demonstrações financeiras  
 
(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
Instituto da Oportunidade Social - IOS, também designado pelas siglas “IOS” ou por 
“Instituto”, constituído em 03 de fevereiro de 1998, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 
02.449.283/0001-89, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e 
foro no município de São Paulo, estado de São Paulo, cujo funcionamento é regido pelas 
disposições do seu Estatuto Social e pela legislação aplicável em vigor. 
 
O Instituto atua na área da Assistência Social, tendo por objetivo o atendimento, assessoramento 
ou defesa e garantia de direitos na área da assistência social, de forma permanente, planejada e 
contínua para educação, saúde, recreação e trabalho, em sintonia com as Normas que regem a 
Política Nacional de Assistência Social e em observância à Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB). 
 
Em 24 de dezembro de 2004 o Instituto teve seu pedido de qualificação como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público deferido, pelo atendimento aos requisitos estabelecidos 
pela Lei n° 9.790 de 23 de março de 1999, no Decreto n° 3.100, de 30 de junho de 1999, e na 
Portaria n° 361, de 27 de julho de 1999. 
 
Os programas, projetos e ações assistenciais desenvolvidos refletem estratégias intersetoriais de 
diversas políticas públicas, através da formação profissional gratuita e a empregabilidade de 
jovens e pessoas com deficiência. 
 
O Instituto possui os principais registros sociais que regulamentam a sua atuação social, 
inclusive com comprovação de atuação efetiva na Assistência Social através da manutenção e 
renovação constantes do Certificado de Entidade Beneficente-CEBAS (nota 21). 
 
O Instituto destina integralmente seus recursos no território nacional e na manutenção de seus 
objetivos estatutários. Os recursos recebidos e resultados obtidos são destinados integralmente à 
manutenção de suas unidades de serviços, mantendo a oferta gratuita aos públicos assistidos. 
 
Atividades beneficentes de assistência social 
O Instituto oferece formação profissional gratuita, através dos cursos de administração e 
tecnologia da informação, tendo como principais características o ensino da teoria e prática de 
softwares de gestão empresarial com a inclusão de regras de negócio e conteúdos relacionados à 
cidadania, empregabilidade e comportamento, além do reforço escolar nas disciplinas de 
português e matemática.  
 
Os cursos oferecidos são: 
 

 Gestão Empresarial com ERP (presencial e semipresencial)  

 Gestão Administrativa com ERP - Edição especial 2º semestre 

 Gestão de pessoas e folha de pagamento com RM TOTVS 
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 Introdução à Programação Web 

 Montagem e manutenção de computadores 

 Projetos customizados 

 Polos de atendimento – implantação de nossa metodologia em outras organizações sociais, que 
possibilitou a expansão de nosso atendimento em outras comunidades. 

O Instituto oferece programas de capacitação customizada para pessoas com deficiência ou para 
o público jovem (programas de aprendizagem profissional, entre outros), que são desenvolvidos 
sob medida para cada empresa e oferecem soluções que facilitam o cumprimento da Lei de 
Cotas para pessoas com deficiência e Lei da Aprendizagem. 
 
A Empregabilidade é uma das áreas mais importantes do Instituto. Suas ações consistem em 
apoiar o aluno na busca pelo primeiro emprego formal (ou recolocação no mercado de trabalho) 
e ainda monitorar o seu caminho pós-contratação. Para realizar essa tarefa, o Instituto oferece 
uma ampla gama de conhecimentos focados no mercado e preparação técnica e comportamental 
dos alunos para a conquista do primeiro emprego. 
 
Aprendizagem 
Em parceria com as empresas que desejam contratar jovens na condição de aprendizes e com o 
Ministério do Trabalho e Emprego – em atendimento à Lei da Aprendizagem –, o IOS oferece 
cursos customizados para os jovens que precisam cursar uma capacitação simultânea à atividade 
prática de trabalho. Para a empresa que contrata o aprendiz, o Instituto se dedica ainda à solução 
de quaisquer dúvidas decorrentes das obrigações legais. 
 
Responsabilidade social 
O IOS desenvolve Programas de Responsabilidade Social e de Investimento Social Privado 
direcionado às empresas e organizações que têm interesse em apoiar o Instituto. Os principais 
programas deste pilar são: 
 

 Programa de Voluntariado Corporativo que inclui mentoria, minicursos, workshops e 
palestras. 

 Patrocínio e apoio de turmas, unidades, cursos diferenciados, infraestrutura material, eventos e 
projetos customizados. 

 Empregabilidade e Aprendizagem que incluem a contratação de jovens aprovados da 
capacitação profissional gratuita e na aprendizagem. 
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Nos exercícios de 2021 e 2020 o IOS realizou os seguintes atendimentos: 
 
  Nº de beneficiários 

Programa Local 
 

2021 2020 

Capacitação Profissional São Paulo 
 

2.548 2.217 
Capacitação Profissional Filiais 659 652 
Polos atendimentos São Paulo 275 124 
IOS Aprendiz – incluindo pessoas com deficiência São Paulo 101 66 
Capacitação e Inclusão de Pessoa com Deficiência São Paulo 329 200 
Capacitação e Inclusão de Pessoa com Deficiência Filiais 72 37 

Total 
 

3.984 3.296 

 
1.1 COVID-19 

O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi considerado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) uma pandemia em 11 de março de 2020 com impactos relevantes na economia nacional 
e internacional. A pandemia desencadeou importantes ações de governos e entidades privadas, 
que somados ao impacto na saúde da população e sistemas de saúde mundial, resultaram em 
mudanças significativas no dia a dia das pessoas. 
 
O ano de 2021, foi o segundo ano consecutivo do surto do novo coronavírus (Covid-19). O 
primeiro trimestre do ano concentrou o maior número de contágio da nossa população, 
decorrente da diminuição do isolamento social nos eventos de final de ano e período de férias, e 
com isto os planos para retomar o atendimento dos nossos alunos no formato presencial ou 
semipresencial foram novamente adiados para o segundo semestre, onde mantivemos as aulas 
no formato online no primeiro semestre do ano.  
 
Continuamos o atendimento psicossocial que acolheu e ajudou muitos alunos e famílias neste 
momento tão difícil de crise sanitária e consequente crise econômica e crescente aumento da 
vulnerabilidade social. Os parceiros também participaram de ações de voluntariado online, 
compartilhando experiências e ajudando os alunos a se manterem motivados em suas 
jornadas. Mantivemos as ações emergenciais que subsidiaram chip de internet para os alunos e 
vale alimentação para ajudar suas famílias com alimentos e produtos de higiene, ação com a 
nossa mantenedora e parceiros, e com estas ações, conseguimos manter uma maior permanência 
dos alunos nos cursos, o que impactou positivamente na formação profissional de 2.623 jovens, 
melhor indicador quando comparado ao primeiro ano da pandemia. 
 
A partir do segundo trimestre do ano de 2021, com a gradual retomada das empresas ao 
ambiente de trabalho híbrido, muitas das vagas de primeiro emprego que estavam congeladas 
anteriormente foram aos poucos sendo retomadas, e o mercado deu indícios de reaquecimento a 
partir de então, melhorando no segundo semestre do ano. Com isto, conseguimos apoiar na 
empregabilidade de 1.410 jovens, retomando os nossos indicadores de sucesso anteriores ao 
período da pandemia. 
 
O ano de 2021 também foi um ano mais positivo para a retomada de projetos em parceria com 
as empresas, sejam projetos de filantropia ou sejam de prestação de serviços, o que se 
apresentou com uma melhora nas receitas do Instituto. No segundo semestre do ano, 
percebemos que as doações de investimento social privado que estavam focadas na questão 
sanitária e assistência social, começaram a voltar para as outras áreas que geram impacto social 
em nosso país, incluindo a formação profissional e a inclusão produtiva de jovens. 
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O Instituto monitora continuamente os impactos em decorrência do estado calamitoso em 
virtude da pandemia do COVID-19 e até a publicação deste demonstrativo não sofreu impacto 
relevante em sua liquidez e patrimônio. O Instituto considera adotar as medidas possíveis e 
adequadas na prevenção e disseminação do COVID-19, bem como assegurar a continuidade das 
operações e a saúde de nossos jovens, colaboradores e demais públicos atendidos no período 
que perdurar a pandemia. A administração não estima ou prevê quaisquer variações em virtude 
da ocorrência de eventos futuros relacionados à pandemia, sendo certo de que segue em 
acompanhamento, avaliando e analisando continuamente acerca dos impactos sobre suas 
operações. Entendemos que diante do impacto apoucado nas operações e resultados financeiros, 
e em função das medidas de preservação tomadas pelo Instituto, as projeções de resultados e 
fluxos de caixa utilizados na análise orçamentária permanecem de forma adequada, não havendo 
a necessidade de reconhecimento de perdas ou necessidades de provisionamentos adicionais. 
 

2 Mudança relativa à apresentação da Demonstração do resultado 
A Administração do Instituto efetuou a readequação, para uma melhor apresentação de sua 
demonstração do resultado no que se refere as linhas de receitas de suas atividades, que 
anteriormente eram apresentadas separadamente, sendo que parte eram apresentadas 
imediatamente após o grupo de despesas das atividades institucionais e de captação. Essa 
readequação não trouxe qualquer impacto de alteração dos valores correspondentes 
anteriormente apresentados nem tampouco nas demais peças das demonstrações financeiras. 
 

3 Base de preparação 
 

a. Declaração de conformidade 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas.  
 
Todas as informações relevantes do Instituto nas demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.  
 
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 11 de novembro 
de 2022. 
 

b. Base de mensuração 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto pelos 
instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado.  
 

c. Moeda funcional e moeda de apresentação 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do 
Instituto. 
 

d. Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas, exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados futuros podem divergir dessas estimativas. 
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Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. 
 

4 Principais políticas contábeis 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a 
todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. 
 

a. Instrumentos financeiros 
 

(i) Ativos financeiros não derivativos 
Ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual o 
Instituto se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 

 
Tais ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se o Instituto 
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos 
de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos do Instituto. Os 
custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como 
incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos 
pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do 
exercício.  
 
Recursos vinculados – Caixa e equivalentes de caixa 
Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta movimento e aplicações 
financeiras que possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados para fazer frente às 
obrigações de projetos relacionados aos contratos de parceria e outros ajustes que lhe deram 
origem. 
 
Empréstimos e recebíveis 
Esses são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no 
mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são 
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem adiantamentos, despesas 
antecipadas e outros créditos. 
 

(ii) Passivos financeiros não derivativos avaliados pelo custo amortizado 
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Instituto 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo 
financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida. 
 
O Instituto tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: contas a pagar.  
 
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. 
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(iii) Instrumentos financeiros derivativos 
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício, incluindo 
operações de hedge. 
 

b. Imobilizado 
 

(i) Reconhecimento e mensuração 
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.  
 

(ii) Depreciação 
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor 
substituto do custo, deduzido do valor residual. 
 
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. 
 
As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes: 
 
Reformas e benfeitorias em imóveis de terceiros 20 anos 
Instalações 10 anos 
Móveis, utensílios e equipamentos 10 anos 
Veículos 5 anos 
Equipamentos de informática 5 anos 
 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada 
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de 
estimativas contábeis. 
 

c. Intangível 
O ativo intangpivel é composto basicamente por programas de computador (software). As 
licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir e 
preparar os softwares para sua utilização.  
 
As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes: 
 
Software 5 anos 
 

d. Redução ao valor recuperável 
 
Ativos financeiros 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada 
data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu 
valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva 
indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele 
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser 
estimados de uma maneira confiável. 
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A Administração do Instituto não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade 
de provisão. 
 

e. Provisões e passivos circulantes e não circulantes 
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando o Instituto 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. 
 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias 
incorridas até a data do balanço patrimonial. 
 

f. Demais ativos circulantes e não circulante 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços. 
 

g. Receita das atividades 
 

(i) Doações 
O Instituto recebe doações de pessoas jurídicas e físicas que apoiam de forma voluntária os 
trabalhos desenvolvidos pelo Instituto e são reconhecidas no momento em que ocorre a 
transferência de propriedades dos bens.  
 

(ii) Receita de vendas (venda de produtos - Souvenirs) 
Refere-se à venda de produtos (souvenirs), tais como, canecas, canetas, camisetas, mochilas, 
entre outros. As atividades mercantis tiveram início no exercício de 2018, estando devidamente 
previstas em seu Estatuto Social. Os recursos auferidos são aplicados nas suas finalidades 
institucionais. 
 
As receitas de vendas são reconhecidas quando a entidade transfere a propriedade do produto 
para o cliente. 
 

(iii) Prestação de serviços de capacitação de pessoas com deficiência e aprendizagem 
A entidade realiza prestação de serviços de capacitação para aprendizes. A receita reconhecida é 
referente a taxa de administração do contrato auferido junto as empresas parceiras (pessoa 
jurídica).  
 
O recurso obtido é utilizado na manutenção e capacitação dos cursos ministrados aos 
aprendizes. 
 
Destaca-se que não há nenhum tipo de cobrança do usuário da assistência social (aprendiz). 
 
As receitas dos serviços prestados é reconhecida no momento da prestação do serviço. 
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(iv) Apuração do resultado e reconhecimento das receitas e despesas incentivadas e 
restritas 
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado quando os serviços são executados, e os 
gastos incorridos. Os valores recebidos e empregados de convênios, parcerias públicas e 
patrocínios de projetos de leis de incentivo fiscal, e outros ajustes que envolvam recursos 
públicos e recursos restritos à projetos próprios, são registrados da seguinte forma: 
 

 Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito 
de recursos vinculados a projetos e o crédito de projetos vinculados a executar no passivo 
circulante. 

 Consumo como despesa: Quando ocorrem os gastos dos recursos incentivados e vinculados a 
projetos restritos, são reconhecidas as despesas correspondentes, com redução do ativo 
vinculado anteriormente registrado. Simultaneamente, a receita diferida no passivo é realizada 
contra o resultado do exercício (receita com contrato incentivado e de projetos e patrocínios 
institucionais restritos). 

 Saldo de recursos: eventuais saldos existentes ao final do exercício são necessariamente 
destinados para a execução dos projetos nos próximos exercícios fiscais. 

h. Receitas e despesas financeiras 
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras.  
 
As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições 
financeiras. 
 

i. Receitas com trabalhos voluntários 
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1)-Entidade sem Finalidade de Lucro, o 
Instituto valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive dos membros integrantes de 
órgãos da administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os 
montantes que o Instituto haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.  
 
As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício como receita 
no grupo de “Receita de trabalho voluntário”em contrapartida nas “despesas com trabalho 
voluntário”. 
 
Em 31 de dezembro de 2021 o Instituto registrou o montante de R$ 21.551 (R$ 37.740 em 
2020) com trabalhos voluntários. 
 

5 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Recursos livres 2021  2020 
    
Caixa 1.959  1.508 
Bancos conta movimento  120  278 
Aplicações financeiras (a) 3.107.012  2.914.048 

 3.109.091  
 

2.915.834 
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Recursos vinculados à projetos (b) 2021  2020 
    
Bancos conta movimento  1.296.736  18.720 
Bancos conta poupança 2.080.994  419.373 
Aplicações financeiras (a) 443.520  159.846 

 3.821.250  
 

597.939 
 
O Instituto mantém a parcela disponível do superávit dos exercícios aplicados financeiramente enquanto não 
reinvestido em atividades ligadas ao seu objeto social. 
 
As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, remunerados às taxas do Certificado de 
Depósito Interbancário CDI e Fundos de Investimentos em cotas de fundo de investimentos principal referenciado DI, 
e estão sendo demonstradas em equivalentes de caixa por possuírem liquidez imediata e pelo fato da administração 
efetuar resgates rotineiros em conformidade com a sua necessidade de caixa.  
 

(a) Esses instrumentos financeiros aplicados em fundo de renda fixa, remunerados as taxas de 75% a 100,50% do CDI, 
nos anos de 2021 e 2020. 

(b) Os recursos com restrição são valores com destinação definida especificamente para aplicação em projetos 
estipulados por contratos estabelecidos entre as partes. 

6 Imobilizado 
 
  Movimentação do imobilizado 2021 

Imobilizado 
 Saldo líquido  

31/12/2020 Adições (-) Depreciação 

 
Saldo líquido  

31/12/2021 

Reformas em imóveis de terceiros       1.325.244                   -          (79.858)  
 

 1.245.386  
Instalações             3.268                   -  (1.769)  1.499 
Máquinas e equipamentos          310.389         26.419   (50.018)   286.790  
Móveis e utensílios            87.914           4.950  (17.485)   75.379  
Veículos            24.092                     -               (7.228)   16.864  
Equipamentos de informática          693.894        150.712  (261.640)   582.966  

     2.444.801      182.081  (417.998)  
 

 2.208.884  

 
  Movimentação do imobilizado 2020 

Imobilizado 

 
Saldo líquido  

31/12/2019 Adições (-) Depreciação 
Saldo líquido 

31/12/2020 

Reformas em imóveis de terceiros 
 

      1.384.635         19.610          (79.001)        1.325.244  
Instalações             5.037   -            (1.769)              3.268  
Máquinas e equipamentos          291.295         67.222          (48.129)           310.389  
Móveis e utensílios          105.439   -          (17.524)             87.914  
Veículos            31.320   -  (7.228)             24.092  
Equipamentos de informática          689.477        282.796            (278.379)           693.894  

 
 

    2.507.203      369.628     (432.030)      2.444.801  

 

Resumo do ativo imobilizado  Custo 
Depreciação 

acumulada Saldo líquido 

Em 31 de dezembro de 2021       4.994.697  
 

    (2.785.813)     2.208.884  
Em 31 de dezembro de 2020       4.812.615      ( 2.367.814)     2.444.801  
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7 Intangível  
 
  Movimentação do intangível 2021 

Intangível 
 Saldo em 

31/12/2020  Adições (-)Amortização 

 
Saldo em 

31/12/2021 

Cessão de uso de software        32.644  
 

                      -  (16.326)        16.318  
     
  Movimentação do Intangível 2020 

Intangível 
 Saldo em 

31/12/2019  Adições (-) Amortização 

 
Saldo em 

31/12/2020 

Cessão de uso de software        55.793                        -   (23.149) 
 

       32.644  
 

Resumo do ativo intangível  Custo 
Amortização  

acumulada Saldo líquido 

Em 31 de dezembro de 2021       521.590   (505.272) 
 

16.318 
Em 31 de dezembro de 2020       521.590   (488.946) 32.644 
 

8 Obrigações trabalhistas 
 
 2021  2020 
    
Férias e encargos 544.684  364.742 
Impostos e contribuições trabalhistas a recolher 162.451  159.053 
Salários a pagar 122.325  102.274 
Outras obrigações com funcionários 2.830  33.538 

 
 

832.290  659.607 
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9 Projetos a executar 
Correspondem a valores recebidos para execução de projetos, reconhecidos inicialmente como adiantamentos no passivo, e apropriados como receita 
quando da efetiva aplicação no projeto. 
 

Descrição Custo  
Saldo em 

31/12/2020  
Valores 

recebidos  Rendimentos  Consumo  Devolução  
Saldo em 

31/12/2021 

DELL (a)  1.381.612   1.314.691           -   (975.658)   
 

       -    1.720.645  
CONDECA 576/2021 (b)          -    801.273                3.535             -             -      804.808  
CONDECA 286/2021 (c)          -   1.240.625         15.829   (476.354)   -  780.100  
CONDECA 288/2021 (d)    -     549.259                7.481   (186.291)   -    370.449  
PROMAC 2021.05.31/02536  (e)    -      591.230            -               -       -       591.230  
PROMAC 2021.05.06/02295  (f)     -     588.704                     -   -                 -       588.704  
FUMCAD BH Proj. Mãos Dadas (g)     -   153.733                   450               -                 -    154.183  
FUMCAD BH Proj. Protagonismo Juvenil (h)   -   203.103              2.619   (95.196)   -   110.526  
FUMCAD SP Proj. Capacitação Profissional (i)                     -   159.232             1.037   (129.116)   -    31.153  
FUMCAD BH Enfrentamento a Covid (j)    -       28.040     -            -                 -      28.040  
FUMCAD BH Capacitação Profissional (k)  90.261             -                   488   (83.302)                 -       7.447  
FUMCAD 047/2019 (l)    93.241              -         512      -   (93.518)          235  
FUMCAD 056/2019 (m)  130.918   -                  558                -   (131.476)                  -  
CAMPANHA TOTVS (n)  67.086   693.072                     -   (639.907)   -     120.251  
LOCALIZA (o)    -       99.886                       1               -                 -           99.887  
MICROSOFT (p)  119.986           -                     -   (100.028)   -         19.958  
TOTVS (q)   350.000         -                     -   (350.000)   -                  -  
FUNDAÇÃO PAULISTANA (r)  115.118    250.000                   589   (365.707)   -                -  
CONDECA 397/2019 (s)  6.985  -  26  -  (6.894)  117 
CONDECA 398/2019 (t)  813  -  41  -  (854)  - 

Total projetos à executar  2.356.020  
 

6.672.848  33.166  (3.401.559)  (232.742)  5.427.733 

 
(a) DELL - Investimento social privado doado pela DELL USA L.P., direcionado para o Projeto "IOS Program Training", que tem como objetivo capacitar adolescentes, jovens, pessoas 

com deficiência e professores da rede pública de ensino, nas cidades de Hortolândia e São Paulo/SP, Porto Alegre/RS e Rio de Janeiro/RJ, em diversos cursos com uso de tecnologias. O 
projeto teve início em fevereiro de 2018, sendo renovado para os exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022. 
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(b) CONDECA 576/2021 – termo firmado em 08 de outubro de 2021, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, no 
montante de R$ 801.272,73, para execução do projeto Inclusão Produtiva de Adolescentes na Grande São Paulo. O saldo existente em 31 de dezembro será aplicado no decorrer do 
exercício 2022. 

(c) CONDECA 286/2021 - termo firmado em 22 de junho de 2021, com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, no montante de R$ 
1.240.625,45, para execução do Projeto Capacitação Profissional na Zona Norte de São Paulo. A parceria é de doze meses e o saldo existente em 31 de dezembro será aplicado no 
decorrer do exercício 2022. 

(d) CONDECA 288/2021 - termo firmado em 22 de junho de 2021, com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, no montante de R$ 
549.258,88, para execução do Projeto Formação Pedagógica para Educadores: Inovação, Tecnologia e Diversidade. A parceria é de doze meses e o saldo existente em 31 de dezembro 
será aplicado no decorrer do exercício 2022. 

(e) PROMAC 2020.06.19/01738 – Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, com a Prefeitura do Município de São Paulo, para execução do Projeto Cultura Digital e Juventudes – 
Conexões Periféricas. O saldo existente em 31 de dezembro será aplicado no decorrer do exercício 2022. 

(f) PROMAC 2021.05.06/02295 – Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, com a Prefeitura do Município de São Paulo, para execução do Projeto Cultura Digital e Juventudes – 
Conexões Periféricas 2. O saldo existente em 31 de dezembro será aplicado no decorrer do exercício 2022. 

(g) FUMCAD BH MÃOS DADAS - termo firmado em 08 de setembro de 2021, com a Prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, no 
montante de R$ 307.466,66, para execução do projeto “De Mãos Dadas: Jovens na formação Profissional com Apoio das Famílias”. A parceria é de treze meses e o saldo existente em 31 
de dezembro, correspondente ao recebimento de 02 parcelas, será aplicado no decorrer do exercício 2022. 

(h) FUMCAD BH PROTAGONISMO JUVENIL - termo firmado em 15 de fevereiro de 2021, com a Prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no montante de R$ 203.103,04, para execução do projeto “Protagonismo Juvenil e Capacitação para o Primeiro Emprego”. A parceria é de treze meses e o saldo existente em 31 
de dezembro, será aplicado no decorrer do exercício 2022. 

(i) FUMCAD SP CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA ZL – termo firmado em 10 de março de 2021, com a Prefeitura de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania, no montante de R$ 385.427,20, para execução do projeto “Capacitação Profissional na Zona Leste”. A parceria é de doze meses e o saldo existente em 31 
de dezembro será aplicado no decorrer do exercício 2022. 

(j) FUMCAD BH ENFRENTAMENTO A COVID - termo de fomento firmado em 29 de julho de 2021, com a Prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no montante de R$ 28.040,44, para execução do projeto Garantia da proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes e suas famílias em face da situação 
de emergência em saúde e de calamidade pública decorrente da pandemia do Coronavírus - COVID-19. O saldo existente em 31 de dezembro será aplicado no decorrer do exercício 
2022. 

(k) FUMCAD BH CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - termo de fomento firmado em 01 de novembro de 2019, com a Prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, para execução do projeto “Inclusão Produtiva de Jovens em Áreas Urbanas”. O convênio vigorou pelo período de doze meses, a partir de 01 de janeiro 
de 2020, sendo prorrogado até 30 de junho de 2021. 
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(l) FUMCAD 047/2019 - Termo de fomento firmado em 10 de setembro de 2019, com a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania, para execução do projeto “Inclusão Produtiva de Jovens e Pessoas com Deficiência nas Zonas Leste e Oeste”. O convênio vigorou pelo período de doze meses, sendo 
solicitado a prorrogação devido à pandemia. A solicitação foi indeferida e o Instituto efetuou a devolução do saldo remanescente. 

(m) FUMCAD 056/2019 - Termo de fomento firmado em 01 de outubro de 2019, com a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania, para execução do projeto “Capacitação Profissional na Zona Sul”, realizado nas unidades localizadas no Jardim Ângela e Santo Amaro. O convênio vigorou pelo período de 
doze meses, sendo solicitado a prorrogação devido à pandemia. A solicitação foi indeferida e o Instituto efetuou a devolução do saldo remanescente. 

(n) CAMPANHA TOTVS -Campanha realizada em parceria com a TOTVS para aplicação dos recursos em aquisição de internet móvel e vale alimentação para os alunos do Instituto. 

(o) LOCALIZA – termo de doação firmado com o Instituto Localiza, em 22 de dezembro de 2021, no montante de R$ 399.619,65, com a finalidade de capacitação de jovens em Tecnologia 
da Informação e Comunicação. O saldo existente em 31 de dezembro será aplicado no decorrer do exercício 2022. 

(p) MICROSOFT - Investimento social privado doado pela Microsoft, direcionado para curso de inglês para 60 alunos e apoio na construção do novo site do Instituto. 

(q) TRANSAÇÃO COM PARTE RELACIONADA - TOTVS - Investimento Social privado doado pela Totvs (em dezembro de 2020) para capacitação profissional de jovens na área de 
Tecnologia da Informação, durante o ano de 2021. 

(r) FUNDAÇÃO PAULISTANA - Termo de fomento assinado em 17 de dezembro de 2019, com a Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura para execução de projeto de 
capacitação profissional na área da Tecnologia da Informação. O projeto teve início no mês de janeiro de 2020, sendo suspenso em agosto de 2020 devido a pandemia. Em janeiro de 
2021 foi retomado e encerrado em dezembro de 2021. 

(s) CONDECA 397/2019 - Termo de fomento firmado em 26 de julho de 2019, com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, para 
execução do projeto “Preparando Adolescentes para o Mercado de Trabalho”. A parceria foi prorrogada até 2021 devido a pandemia e o Instituto efetuou a devolução do saldo 
remanescente. 

(t) CONDECA 398/2019 - Termo de fomento firmado em 29 de agosto de 2019, com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, para 
execução do projeto “Capacitação Profissional na Grande São Paulo”, realizado nas unidades localizadas em Diadema e Barueri. A parceria foi prorrogada até 2021 devido a pandemia e 
o Instituto efetuou a devolução do saldo remanescente. 
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10 Partes relacionadas 
A Entidade obteve o Investimento Social privado pela Totvs S.A no valor de R$ 7.324.490 para 
capacitação profissional de jovens na área de Tecnologia da Informação, durante o ano de 2021, 
o valor descrito acima são demonstrados no quadro a seguir: 
 
Doações para Programas e projetos (nota 09 (n)) 693.072  
Doações Campanha Totvs (nota 18) 6.477.567  
Receita das atividades mercantis (nota 20) 153.851  

 
 

7.324.490  
 
Remuneração de pessoal-chave da administração 
Os diretores do Instituto, bem como seus conselheiros, instituidores ou benfeitores não recebem 
nenhuma remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou 
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos 
respectivos atos constitutivos. 
 

11 Contingências 
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 não havia qualquer processo administrativo ou judicial 
de natureza fiscal, trabalhistas ou cível expedido contra o Instituto. 
 

12 Patrimônio líquido 
O Patrimônio social acumula superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de sua 
constituição e que são empregados integralmente nos objetivos sociais, conforme divulgado na 
nota 1. 
 
O resultado do exercício é incorporado ao Patrimônio Social, conforme Resolução CFC N.º 
1.409/12 que aprovou Interpretação ITG 2002 (R1) Entidade sem Finalidade de Lucros. 
 

13 Receitas de convênios e parcerias públicas 
 
 2021  2020 
    
CONDECA          662.645       1.176.088 
FUNDAÇÃO PAULISTANA         365.707          643.182 
FUMCAD          307.615          683.321 

     1.335.967  
 

     2.502.591 

 
A receita de convênios com parcerias públicas é reconhecida quando da sua realização. Os 
valores ainda não realizados encontram-se registrados no passivo. A descrição dos convênios 
está sendo apresentada na nota 09. 
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14 Receitas de convênios e parcerias privadas 
 
 2021  2020 
    
DELL      975.658            733.461 
Campanha Totvs - Covid-19       639.907            208.124 
Totvs        350.000   - 
Microsoft       100.027              19.958 

     2.065.592  
 

        961.543 

 
A receita de convênios com parcerias privadas é reconhecida quando da sua realização. Os 
valores ainda não realizados encontram-se registrados no passivo. A descrição dos convênios 
está sendo apresentada na nota 09. 
 

15 Despesas com pessoal 
 
 2021  2020 
    
Salários   (4.321.311)  (3.404.075) 
Benefícios (1.672.450)  (1.484.917) 
Provisões de férias, 13º salário e encargos      (994.501)  (915.462) 
Encargos sociais (379.790)  (321.754) 
Outras remunerações (43.880)  (46.734) 
Estagiários /aprendizes (32.233)  (71.680) 

   (7.444.165)  
 

    (6.244.622) 

Despesas com pessoal - sem restrição 
 

(6.200.061)  (4.103.640) 
Despesas com pessoal - com restrição (nota 17) (1.244.104)  (2.140.982) 
    
 

16 Despesas administrativas e gerais 
 
 2021  2020 
    
Serviços profissionais de terceiros -pessoa jurídica     (1.578.589)   (1.139.327)  
Despesas com alunos (820.532)   (256.430)  
Despesas com ocupação de imóveis (455.698)   (436.728)  
Depreciação / amortização (434.324)   (455.180)  
Utilidades e serviços (252.575)   (217.216)  
Doações a projetos parceiros (175.865)   (195.660)  
Eventos e propagandas (154.313)   (122.600)  
Materiais de consumo (102.923)   (231.030)  
Outras despesas administrativas (86.960)   (192.957)  
Serviços profissionais de terceiros -pessoa física (47.857)   (67.703)  
Viagens (22.149)   (8.289)  
Seguros (16.814)   (17.102)  

 
 

(4.148.599)   (3.340.222)  

Despesas administrativas - sem restrição 
 

(2.090.340)  (2.028.736) 
Despesas administrativas - com restrição (a) (2.058.259)  (1.311.486) 
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As despesas administrativas – com restrição estão apresentadas da seguinte forma no grupo de 
“Despesas com programas e projetos”: 
 
Despesas gerais e administrativas (Nota 17) (1.360.801)  (1.082.045) 
Despesas com serviços (Nota 17) (604.452)  (229.441) 
Outras despesas (Nota 17) (93.006)  - 
    
 (2.058.259)  (1.311.486) 
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17 Despesas com programas e projetos  
Refere-se as despesas incorridas nos projetos decorrentes dos termos de parceria. 
 

 
Campanha totvs 

– Covid 19  Condeca  Dell  Fumcad BH  Funcad  
Fundação 
paulistana  Microsoft  Totvs  31/12/2021 

Despesas gerais e administrativas               639.907   185.335   402.207   1.800   31.524   -   100.028   -   
 

1.360.801  
Despesas com pessoal -   301.441   427.072   158.082   80.542   276.967   -   -   1.244.104  
Despesas com serviços -   98.501   146.378   18.617   -   -   -   340.956   604.452  
Outras despesas -   -   -   -   170   88.740   -   4.096   93.006  

             639.907   
  

585.277   
  

975.657   
  

178.499   
  

112.236   
  

365.707   
  

100.028   
  

345.050   
  

3.302.363  
 

 

Campanha 
totvs – 

Covid 19 

Condeca 
397/2019 

nucleo Dell 
Fumcad 

BH Funcad 
Fundação 
paulistana Microsoft 

Condeca 
398/2019 – 

Diadema/Barueri 

Condeca 
empreg 

891/2018 31/12/2020 

Despesas gerais e administrativas 
 

208.124  172.870  414.275  3.120  11.490  199.908  19.958  52.300  -  1.082.045  
Despesas com pessoal -  379.610  200.060  129.675  510.103  402.221  -  433.940  85.373  2.140.982  
Despesas com serviços -  -  119.127  28.934  -  -  -  -  81.380  229.441  

 
  

208.124  
  

552.480  
  

733.462  
  

161.729  
  

521.593  
  

602.129  
  

19.958  
  

486.240  
  

166.754  
  

3.452.468  
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18 Receitas de doações e contribuições 
 
 2021  2020 
    
Doações de pessoas jurídicas (a)     7.094.146       6.768.753 
Doações em gêneros           81.840            96.715 
Doações de cooperadores diversos            6.855                567 
Nota fiscal paulista             1.854            2.149 
Doações de pessoas físicas             1.000            1.438 

 
 

     7.185.695       6.869.622 

 
(a) As receitas de doações de pessoas jurídicas é composta em sua grande parte pelo valor da mantenedora TOTVs  (R$ 

6.477.567 em 2021). 

19 Receitas de prestação de serviços 
 
 2021  2020 
    
Receita de prestação de serviços 819.322  326.362 
(-) Impostos (16.386)  (6.624) 

 
 

802.936  319.738 

 
A rubrica prestação de serviços se refere a taxa de administração do contrato auferido junto as 
empresas parceiras (pessoa jurídica).  
 
O recurso obtido é utilizado na manutenção e capacitação dos cursos ministrados aos 
aprendizes. 
 
Destaca-se que não há nenhum tipo de cobrança do usuário da assistência social (aprendiz). 
 

20 Receitas das atividades mercantis  
 
 2021  2020 
    
Receitas das atividades mercantis 273.105  144.099 
(-) Impostos s/ vendas (39.500)  (10.941) 
(-) CMV (180.283)  (96.047) 

 
 

53.322  37.111 

 
Refere-se à venda de produtos (souvenirs), tais como, canecas, canetas, camisetas, mochilas, 
entre outros, da qual grande parte é vendida para a TOTVS (R$ 153.851 em 2021). 
 
As atividades mercantis tiveram início no exercício de 2018, estando devidamente previstas em 
seu Estatuto Social. Os recursos auferidos são aplicados nas suas finalidades institucionais. 
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21 Certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS  
O Instituto da Oportunidade Social é detentor do Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social (CEBAS) concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Secretaria 
Nacional de Assistência Social, Departamento da Rede Socioassistencial Privada SUAS, por 
meio do Protocolo nº 71000.018614/2018-23, conforme Portaria 252/2018, item 8, de 25 de 
setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 28 de setembro de 2018. O referido 
certificado tem validade de 28 de setembro de 2018 a 27 de setembro de 2021. 
 
Mantendo sua regularidade, em 03 de dezembro de 2020 foi protocolado o pedido de renovação 
através do processo nº 71000.058976/2020-71, conforme Portaria 132/2021, item 13, de 20 de 
outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 21 de outubro de 2021. O referido 
certificado tem validade de 28 de setembro de 2021 a 27 de setembro de 2024. 
 
As atividades assistenciais desenvolvidas pelo Instituto estão descritas na nota 3. 
 

22 Instrumentos financeiros  
A Entidade mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos onde, os resultados 
obtidos, são razoáveis com as expectativas da Administração e as transações com instrumentos 
financeiros são reconhecidos no resultado. A Entidade não possui políticas ou estratégias 
especificas para gerenciamento dos instrumentos financeiros visto que a Administração entende 
que não existe risco significativo de perdas associadas a esses instrumentos. A Entidade não 
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. 
 

23 Imunidades e isenções tributárias 
O Instituto da Oportunidade Social em observância aos seus objetivos institucionais desenvolve 
suas atividades, sem a finalidade de lucros, com todas as suas receitas previstas 
estatutariamente. Ademais, cumpre integralmente todos os requisitos previstos no Código 
Tributário Nacional para gozo da imunidade tributária prevista na alínea “c” do inciso VI do 
artigo 150 da Constituição Federal.  
 
A título de demonstração, o Instituto da Oportunidade Social a partir de setembro de 2018 vem 
calculando suas Contribuições Sociais Usufruídas com base na Lei 8.212/91, em sua redação 
primitiva. Esses valores anuais equivalem à Isenção (Imunidade) Usufruída – INSS, PIS e 
COFINS. 
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Quota patronal do INSS 2021  2020 
     
Custo da Isenção Usufruída-INSS- Empresa     1.013.953          885.123 
Custo da Isenção Usufruída-INSS- RAT         100.405            43.596 
Custo da Isenção Usufruída-INSS- Terceiros         225.910          252.857 

 
 

    1.340.268       1.181.576 
    
Custo da Isenção Usufruída- COFINS           32.773              14.208 
Custo da Isenção Usufruída- PIS           50.202              43.596 

 
 

         82.975            57.804 

 
 

* * * 
 
 

Izabel Cristina Branco 
Diretora Presidente 
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Contadora 
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