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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores do
Associação Parceiros da Educação
Rio de Janeiro – RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social, e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
práticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO em 31 de dezembro de 2020, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e ITG 2002.
Base de Opinião sobre as demonstrações contábeis
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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e ITG 2002 e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da ASSOCIAÇÃO
PARCEIROS DA EDUCAÇÃO continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nosso objetivo é o de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte 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 contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores do
Associação Parceiros da Educação
Rio de Janeiro – RJ
 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 do
ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis e se elas 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.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021.
SEIER Auditoria Independente Ltda.
CRC RJ – 005.204/O – 2
Vinicius dos Santos Batista
CRC RJ – 091.540/O - 2
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-

Adiantamento a funcionários

Outros valores a receber

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Total do Passivo e Patrimônio Social

Total do Patrimônio Social

Patrimônio Social

Patrimônio Social
10

9

Obrigações tributárias

Projetos a executar

Total do Passivo Circulante

7
8

Contas a pagar

Nota

Obrigações trabalhistas e sociais

Circulante

PASSIVO

Descrição

Total do ativo

Total do Não circulante

Imobilizado

Não Circulante
6

5

Total do Ativo Circulante

4

Contas a receber de projetos

Nota

Caixa e equivalentes de caixa

Circulante

ATIVO

Descrição

(EM REAIS)

QUADRO 1 - BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

9.816,36

9.816,36

991.249,02

240,26

3.680,82

-

987.327,94

2019

453.432,48

453.432,48

547.632,90

507.666,37

2.722,32

7.642,25

29.601,96

1.001.065,38

2020

2019

574.622,06

442.863,98

442.863,98

131.758,08

117.304,15

-

14.453,93

-

574.622,06

8.640,48

8.640,48

565.981,58

555,56

6.139,70

38.813,20

520.473,12

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

1.001.065,38

2020

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

17
-

Resultado Financeiro, Líquido
Outras receitas operacionais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SUPERÁVIT | (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

6
20

Despesas com Depreciação

14

(163.806,71)

13

(55.979,49)

(401.208,42)

(1.218.716,81)
15.641,35

11.424,03
-

(32.355,00)

(1.550,38)

(324.736,84)

(53.990,23)

345.228,93

(2.000,00)

(1.204.659,04)

10.741,57
521,63

(718.116,00)

(1.399,20)

(432.857,65)

(77.607,16)

1.234.358,16

(1.109.113,33)

Gratuidades e voluntariados

Despesas Administrativas

Despesas com Pessoal

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

RESULTADO BRUTO OPERACIONAL

(-) Despesas com Projetos
(-) Doações

1.551.887,97

2.507.278,20

1.204.659,04
314.873,93
32.355,00

1.109.113,33

2019

680.048,87
718.116,00

2020

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

15

20

Contribuições Associativas e Doações para Núcleo
Gratuidades e voluntariados

ATIVIDADES FINS E SOCIAIS

12

Nota

Contribuições Associativas e Doações para Projetos

RECEITAS OPERACIONAIS

Descrição

(EM REAIS)

QUADRO 2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

ASSOCIACAO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Superávit do Exercício

Ajustes de Exercícios Anteriores

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Déficit do Exercício

Ajustes de Exercícios Anteriores

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Superávit do Exercício

Ajustes de Exercícios Anteriores

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017

Superávit do Exercício

Ajustes de Exercícios Anteriores

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2016

Superávit do Exercício

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015

Superávit do Exercício

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Descrição

(EM REAIS)

QUADRO 3 - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

ASSOCIACAO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

453.432,48

15.641,35

-

(5.072,85)

442.863,98

(55.979,49)

-

(176.231,97)

675.075,44

240.668,66

-

1.830,09

432.576,69

90.705,50

-

547,93

341.323,26

115.907,46

-

225.415,80

159.063,82

-

66.351,98

Patrimônio Social

-

(15.641,35)

15.641,35

-

-

55.979,49

(55.979,49)

-

-

(240.668,66)

240.668,66

-

-

(90.705,50)

90.705,50

-

-

(115.907,46)

115.907,46

-

(159.063,82)

159.063,82

-

Superávit/Déficit
Exercício

453.432,48

-

15.641,35

(5.072,85)

442.863,98

-

(55.979,49)

(176.231,97)

675.075,44

-

240.668,66

1.830,09

432.576,69

-

90.705,50

547,93

341.323,26

-

115.907,46

225.415,80

-

159.063,82

66.351,98

Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Aumento (Redução) das disponibilidades durante o exercício

466.854,82

520.473,12
987.327,94

Caixa e equivalentes de caixa final do período

466.854,82

(2.575,08)

(2.575,08)

469.429,90

Caixa e equivalentes de caixa início do período

Aumento (Redução) das disponibilidades durante o exercício

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos

Imobilizado - Aquisição de bens

Atividades de investimentos

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

(146.931,99)

520.473,12

667.405,11

(146.931,99)

(1.099,99)

(1.099,99)

(145.832,00)

(47.770,92)

410.801,97

117.304,15
(176.231,97)

(5.072,85)

-

11.156,90
390.362,22

2.722,32

Obrigações tributárias

Ajustes de Exercícios Anteriores

(6.811,68)

Obrigações trabalhistas e sociais

-

Recursos de projetos a repassar

29.601,96

Aumento (diminuição) no passivo circulante e não circulante

Contas a pagar

(555,56)
(43.631,97)

315,30

(4.263,21)

(38.813,20)

41.587,38

2.458,88

Outros valores a receber

38.813,20

(54.429,11)

17.040,55

(55.979,49)

1.550,38

2019

1.399,20

15.641,35

Contas a receber de projetos

2020

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Adiantamentos a funcionários

(Aumento) diminuição no ativo circulante e não circulante

Depreciações Acumuladas

ao caixa gerado pelas atividades operacionais

Ajuste para reconciliar o Superávit | (Déficit) do exercício

Superávit | (Déficit) do exercício

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Descrição

(EM REAIS)

QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ASSOCIACAO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2020 e 2019
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação Parceiros da Educação (“Associação”) é uma Associação sem fins lucrativos, fundada em 2004 em São Paulo, que
promove e desenvolve parcerias entre a sociedade civil, secretarias de educação e escolas públicas, visando a melhoria do
desempenho acadêmico dos alunos e a promoção da qualidade da educação pública.
No Rio de Janeiro, a Parceiros da Educação atua desde 2009.
Principal atividade
A Parceiros da Educação identifica escolas públicas que necessitam e têm interesse em estabelecer parceria. A pessoa jurídica ou
pessoa física interessada em apoiar o projeto escolhe uma das escolas já pré-selecionadas e cadastradas pela Parceiros da Educação,
como escolas aptas a formar parceria.
O principal critério para indicação de uma escola a um potencial parceiro é o comprometimento da Equipe Gestora e do Corpo
Docente com a melhoria da qualidade da educação. Sua atuação junto às escolas está baseada em 04 eixos.
Apoio pedagógico
 Formação continuada dos coordenadores pedagógicos e professores;
 Recuperação de aprendizagem dos alunos;
 Ativação de ambientes pedagógicos como sala de leitura e laboratórios;
 Projetos de estímulo e incentivo aos alunos e educadores;
 Desenvolvimento de Cultura de Propagação do Conhecimento e Qualidade na Educação.
Apoio a gestão
 Apoio a formação continuada à equipe gestora da escola;
 Acompanhamento de desempenho dos alunos;
 Apoio à gestão para implementação do Plano de Ação por meio de profissional especialista (Facilitador de Parceria);
 Recursos para desenvolvimento de projetos pedagógicos;
 Estímulo ao uso das tecnologias.
Integração Comunidade – Escola
 Ações de incentivo à participação da família na Escola, em atividades de socialização e acompanhando a vida escolar dos filhos;
 Integração da Escola com a comunidade.
Apoio a Infraestrutura
 Apoio às necessidades estruturais, prioritariamente em ambientes que tenham impacto direto na aprendizagem e na socialização
dos alunos
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e ITG 2002 e aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Elas
foram preparadas considerando o custo histórico com base de valor.
Estão contabilizados, adicionalmente, o valor justo dos trabalhos voluntários (nota 14), de acordo com a Norma ITG 2002 (R1),
aprovada pela Resolução CFC no 1.409/12, bem como estão divulgados os valores das gratuidades (Nota 14).
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela diretoria da
Associação em 16 de abril de 2021.
2.1. Moeda funcional
A moeda funcional da ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO é o real.

ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2020 e 2019
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações financeiras, cujo o vencimento
das operações na data da efetiva aplicação for igual ou inferior a 90 dias e apresentam liquidez imediata e apresentam risco
insignificante de mudanças de valor, que são utilizadas pela Associação para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
b. Imobilizado
 Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao
valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes
principais) de imobilizado.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor
contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/ despesas operacionais no resultado.
 Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil-econômica dos bens.
c. Contas a pagar fornecedores
São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das atividades, sendo
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido até o final do exercício subsequente (ou no ciclo operacional
normal dos negócios, ainda que mais longos). Caso contrário, e quando aplicável essas obrigações são apresentadas como passivo
não circulante.
d. Obrigações tributárias
A Associação por ser uma entidade sem fins lucrativos, isento de recolhimento de imposto de renda, da contribuição social sobre o
lucro líquido, contribuição para o financiamento da seguridade social e possui isenção do ITCMD (imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doação) no Estado do Rio de Janeiro a partir de 15 de abril de 2020.
e. Apuração do superávit/ déficit
As receitas com doações e contribuições são reconhecidas contabilmente quando recebidas. Demais receitas ou despesas são
apuradas pelo princípio da competência.
f. Estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis foi necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos e outras transações,
incluído estimativas referente a vida útil do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos e outras avaliações como valor
justo dos trabalhos dos voluntários. O resultado real pode apresentar variação em relação a essas estimativas. A Associação revisa
essas estimativas e premissas pelo menos quando da preparação das demonstrações contábeis.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de dezembro as disponibilidades da Associação, estão constituídas por recursos em moeda nacional, depositadas junto às
instituições financeiras operantes no país.
Descrição
Fundo de Caixa
Banco Conta Movimento (i)
Aplicação Financeira de liquidez imediata (nota 4.1)

31.12.2020
169,11
150.993,20
836.165,63
987.327,94

31.12.2019
306,35
149.552,07
370.614,70
520.473,12

(i) A conta bancária é destinada ao recebimento de recursos das atividades da Associação e à liquidação das despesas correntes, não
havendo restrições, bem como bloqueios judiciais para suas movimentações.
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Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2020 e 2019
4.1. APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Descrição

31.12.2020

Banco Itaú | CDB DI
Banco Itaú | MAX REF DI
Banco Itaú | MASTER DI
Banco Itaú | UNICLASS CLÁSSICO DI

31.12.2019

836.165,63
836.165,63

168.878,03
35.477,91
166.258,76
370.614,70

As aplicações financeiras, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um
insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a aplicações em CDB
remunerados a taxa pós-fixada equivalente a um percentual do CDI, conforme valor da aplicação.
5. CONTAS A RECEBER DE PROJETOS
Descrição

31.12.2020

Recursos a receber | E.M Pedro Ernesto
Recursos a receber | CIEP Agostinho Neto
Recursos a receber | E.M Julio de Castilhos
Recursos a receber | CIEP Nação Rubro Negra
Recursos a receber | E.M. Menezes Vieira
Recursos a receber | E.M. Lucia Miguel Pereira

31.12.2019
-

8.926,00
4.714,83
10.000,00
13.367,40
849,15
955,82
38..813,20

6. IMOBILIZADO
Em 31 de dezembro a Associação apresenta conforme demonstrado abaixo a posição dos bens do ativo fixo.
Descrição
Móveis e Utensílios
Equipamentos de Processamento de dados
Custo de Aquisição
(-) Móveis e Utensílios
(-) Equipamentos de Processamento de dados
(-) Depreciação Acumulada

31.12.2019

Adição

Baixa

31.12.2020

8.014,97
11.981,58
19.996,55

2.575,08
2.575,08

-

8.014,97
14.556,66
22.571,63

(5.404,20)
(5.951,87)
(11.356,07)
8.640,48

(262,56)
(1.136,64)
(1.399,20)
1.175,88

-

(5.666,76)
(7.088,51)
(12.755,27)
9.816,36

7. CONTAS A PAGAR
Descrição
Leda Maria Fonseca
Keila Andreia Bilatto
Andrade Figueira Advogados
Associação Cristã de Moços

31.12.2020

31.12.2019

5.000,00
10.720,00
1.000,00
12.881,96
29.601,96

-

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS
Descrição
Salários a pagar
Autônomos a pagar
INSS a recolher
IRRF sobre folha de pagamento
Provisão de férias e encargos sociais

31.12.2020
5.000,00
1.944,82
697,43
7.642,25

31.12.2019
4.668,64
9.785,29
14.453,93

ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2020 e 2019
9. PROJETOS A EXECUTAR
Descrição
Recursos de Projetos E.M Albert Schweitzer
Recursos de Projetos CIEP Agostinho Neto
Recursos de Projetos E.M. Menezes Vieira
Recursos de Projetos E.M Diogo Feijó
Recursos de Projetos E.M Capistrano de Abreu
Recursos de Projetos Comunidade São Jorge
Recursos de Projetos E.M. Lucia Miguel Pereira
Recursos de Projetos E.M Parque da Mangueira
Recursos de Projetos E.M Pequenina Calixto
Recursos de Projetos E.M México
Recursos de Projetos Fundação Lemann
Recursos de Projetos E.M Pedro Ernesto
Recursos de Projetos E.M Shakespeare
Recursos de Projetos E.M Luiz Delfino
Recursos de Projetos E.M Penedo
Recursos de Projetos E.M Anne Frank
Recursos de Projetos E.M Sergio Vieira
Recursos de Projetos E.M Julio de Castilhos
Doações provisionadas

31.12.2020

31.12.2019

19.570,96
25.205,19
430,88
1.653,32
10.084,02
3.131,58
11.728,18
24.070,47
8.709,48
122.083,58
48.722,29
48.940,02
69.265,67
18.207,36
2.031,84
17.492,23
76.339,30
507.666,27

3.787,67
1.581,63
1.696,78
25.144,60
28.234,25
28.890,19
13.518,98
976,93
13.473,12
117.304,15

Refere-se a recursos financeiros recebidos de patrocinadores no exercício de 2020 que serão aplicados no exercício de 2021 na
melhoria do desempenho acadêmico dos alunos e a promoção da qualidade da educação pública.
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL
É constituído pelo superávit ou déficit inerente às atividades da Associação, apurado ao término de cada exercício social.
11. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO está sujeito a processos judiciais, reivindicações e contingências resultantes do
curso normal dos negócios. Quando tais valores podem ser estimados a Administração da Associação, de acordo com a Deliberação
CVM no 489/05, adota procedimento de classificar as causas impetradas em função do risco de perda, baseada na opinião de seus
consultores jurídicos, da seguinte forma:


Para causas cujo desfecho negativo para a Associação seja considerado como provável, são constituídas provisões;

 Para as causas cujo desfecho negativo para a Associação seja considerado como possível, as informações correspondentes são
divulgadas em Notas Explicativas, e
 Para as causas cujo desfecho negativo para a Associação seja considerado como remoto, somente são divulgadas em Notas
Explicativas as informações, que, a critério da Administração, sejam julgadas de relevância para o pleno entendimento das
demonstrações contábeis.
Em 31 de dezembro de 2020 a Associação não possuía nenhuma ação em curso conforme os assessores jurídicos externos.
12. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E DOAÇÕES PARA PROJETOS
Descrição
Contribuições associativas para projetos (nota 12.2)
Doações para projetos (nota 12.1)

31.12.2020
878.900,52
230.212,81
1.109.113,33

31.12.2019
1.140.695,04
63.964,00
1.204.659,04
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12.1. DOAÇÕES PARA PROJETOS
Descrição
Doações Projeto Pedro Ernesto
Doações E.M. Menezes Vieira
Doações E.M. Diogo Feijó
Doações CIEP Nação Rubro Negra
Doações E.M Capistrano de Abreu
Doações Comunidade de São Jorge
Doações Contribuições E.M. Lucia Miguel Pereira
Doações E.M México
Doações E.M Julio de Castilhos

31.12.2020

31.12.2019

143.603,95
21.799,66
13.200,34
19.736,36
4.422.50
27.450,00

7.200,00
2.079,50
780,00
37.872,57
1.810,00
5.901,98
5.780,00
2.539,95
-

230.212,81

63.964,00

12.2. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PARA PROJETOS
Descrição
Contribuições Projeto Pedro Ernesto
Contribuições Projeto Fundação Lemann
Contribuições Projeto Albert Schweitzer
Contribuições Projeto CIEP Agostinho Neto
Contribuições E.M. Menezes Vieira
Contribuições E.M. Diogo Feijó
Contribuições CIEP Nação Rubro Negra
Contribuições E.M Capistrano de Abreu
Contribuições Comunidade de São Jorge
Contribuições E.M. Lucia Miguel Pereira
Contribuições E.M. parque da Mangueira
Contribuições E.M. Pequenina Calixto
Contribuições E.M México
Contribuições E.M Julio de Castilhos
Contribuições E.M Anne Frank
Contribuições E.M Penedo
Contribuições E.M Luiz Delfino
Contribuições E.M. Sergio Vieira de Mello
Contribuições E.M. Shakespeare
Contribuições E.M. Senador Corrêa

31.12.2020
73.594,52
24.267,45
40.715,30
79.188,33
18.839,70
26.205,02
10.701,97
66.055,46
106.620,93
135.396,26
103.843,08
28.628,64
49.093,64
25.734,33
25.560,73
36.572,28
26.277,69
1.604,79
878.900,52

31.12.2019
76.775,33
43.294,98
85.258,20
172.493,64
16.754,69
16.923,29
49.639,89
39.850,68
93.599,89
175.629,04
98.844,58
196.816,65
74.814,18
1.140.695,04

13. DOAÇÕES
Refere-se principalmente à Ação Cesta Básica, em que a ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO distribuiu R$149.466,00
em cestas básicas para famílias de alunos de 15 escolas públicas parceiras, sem bolsa família e em situação de maior vulnerabilidade,
em decorrência da pandemia
14. DESPESAS COM PESSOAL
Descrição
Despesas com salários e ordenados
Despesas com 13º salário
Despesas com férias
Despesas com INSS
Despesas com FGTS
Despesas com PIS
Despesas com alimentação
Despesas com vale transporte
Outros

31.12.2020
(32.526,79)
(3.905,11)
(8.037,90)
(23.609,69)
(3.460,99)
(397,73)
(4.756,21)
(141,69)
(771,05)
(77.607,16)

31.12.2019
(26.075,58)
(1.874,13)
(11.028,16)
(7.168,97)
(2.340,86)
(273,32)
(4.162,49)
(901,72)
(165,00)
(53.990,23)
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15. DESPESAS COM PROJETOS
Descrição
Despesas Projeto Pedro Ernesto
Despesas Projeto Fundação Lemann
Despesas Projeto Albert Schweitzer
Despesas Projeto CIEP Agostinho Neto
Despesas E.M. Menezes Vieira
Despesas E.M. Diogo Feijó
Despesas CIEP Nação Rubro Negra
Despesas E.M Capistrano de Abreu
Despesas Comunidade de São Jorge
Despesas E.M. Lucia Miguel Pereira
Despesas E.M. Parque da Mangueira
Despesas E.M. Pequenina Calixto
Despesas E.M México
Despesas E.M Julio de Castilhos
Despesas E.M Anne Frank
Despesas E.M Penedo
Despesas E.M Luiz Delfino
Despesas E.M. Sergio Vieira de Mello
Despesas E.M. Shakespeare
Despesas E.M. Senador Corrêa

31.12.2020
(217.198,47)
(24.267,45)
(40.715,30)
(79.188,33)
(40.639,36)
(39.405,36)
(30.438,73)
(70.477,96)
(106.620,93)
(135.396,26)
(103.843,08)
(56.078,64)
(49.093,64)
(25.734,33)
(25.560,73)
(36.572,28)
(26.277,69)
(1.604,79)
(1.109.113,33)

31.12.2019
(83.975,33)
(43.294,98)
(85.258,20)
(172.493,64)
(18.834,19)
(17.703,29)
(87.512,46)
(41.660,68)
(99.501,87)
(181.409,04)
(98.844,58)
(196.816,65)
(77.354,13)
(1.204.659,04)

16. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Descrição
Despesas com aluguel
Despesas com transportes
Despesas legais
Despesas serviços prestados pessoa jurídica (nota 16.1)
Despesas serviços prestados pessoa física
Despesas com eventos
Outros

31.12.2020
(20.250,00)
(4.779,91)
(1.508,47)
(315.729,87)
(70.053,94)
(7.656,01)
(12.879,45)
(432.857,65)

31.12.2019
(19.700,00)
(13.012,47)
(1.250,89)
(266.537,49)
(7.851,13)
(16.384,86)
(324.736,84)

16.1. DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA
Descrição
Despesas com Treinamento e Desenvolvimento Profissional
Despesas com Comunicação e Marketing
Despesas com Consultoria Pedagógica
Despesas com Administração de Redes Sociais e Site
Despesas com Contabilidade
Despesas com Consultoria de Captação
Despesas com Vídeo Institucional
Outros

31.12.2020
(137.120,00)
(41.000,00)
(56.060,46)
(24.000,00)
(22.146,20)
(3.000,00)
(1.200,00)
(31.203,21)
(315.729,87)

31.12.2019
(137.600,00)
(30.000,00)
(26.000,00)
(24.000,00)
(19.740,00)
(7.000,00)
(2.570,00)
(19.627,49)
(266.537,49)
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17. RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO
Descrição
Receita Financeira
. Receita de aplicação financeira
Despesas financeiras
Despesas com multa e juros
Despesas com imposto de renda sobre aplicação financeira
Despesas bancárias
Resultado financeiro, líquido

31.12.2020

31.12.2019

18.005,10
18.005,10

19.605,00
19.605,00

(3,76)
(3.236,28)
(4.023,49)
(7.26353)
10.741,57

(624,70)
(2.538,51)
(5.017,76)
(8.180,97)
11.424,03

18. IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS - IRPJ E CSLL.
A ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO por sua finalidade e objetivos e por atender aos requisitos da legislação em
vigor, usufrui imunidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre
os eventuais superávits dos exercícios, conforme determina o arto 150 da Constituição Federal.
Em consonância com as divulgações requeridas pela NBC ITG – 2002 – “Entidades sem Finalidade de Lucros” caso a Associação não
fosse isenta os valores para recolhimento seriam os descritos a seguir:
Descrição
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Contribuição Social sobre Lucro Líquido

31.12.2020

31.12.2019 (*)

2.754,55
1.652,73
4.407,28

-

(*) Em 31 de dezembro de 2019 não foi apurado Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido em decorrência da Organização apresentar
Déficit.

19. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - PIS E COFINS
A ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO por sua finalidade e objetivos e por atender aos requisitos da legislação em
vigor, usufrui isenção de PIS e COFINS sobre faturamento, conforme arto 46 do Decreto no 4.524/2002. A Associação recolhe
somente o PIS/PASEP-Programa de Integração Social e de Formação do Servidor Público no percentual de 1% da folha de
pagamento.
Em consonância com as divulgações requeridas pela NBC ITG – 2002 – “Entidades sem Finalidade de Lucros” caso a Associação não
fosse isenta os valores para recolhimento seriam os descritos a seguir:
Descrição
Programa de Integração Social
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

31.12.2020
29.521,18
135.976,33
165.497,50

31.12.2019
23.572,70
108.577,29
132.150,00

20. VALOR JUSTO DOS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS E GRATUIDADES
A Administração elaborou estudo ao valor de mercado de quanto seriam os gastos com prestação de serviços voluntários.
Descrição
Membros da diretoria
Membros do conselho fiscal
Membros do conselho consultivo
Serviços de consultoria e prestadores de serviços
Espaço físico (despesas operacionais do escritório)

31.12.2020
516.000,00
6.000,00
14.000,00
128.650,00
53.466,00
718.116,00

31.12.2019
6.000,00
26.355,00
32.355,00
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Esses valores foram reconhecidos na demonstração do resultado na rubrica receita com gratuidades e voluntariados, com
contrapartida em despesa gratuidades e voluntariados.
O valor dos trabalhos voluntários descritos acima, estão apresentados de acordo com a Interpretação ITG 2002 aprovada pela
Resolução CFC no 1.409/12. Foi determinado a partir do valor justo de mercado, caso a Associação tivesse a necessidade de pagar
pelo mesmo serviço prestado pelo voluntário e gratuidades.
21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Valorização dos instrumentos financeiros
Os principais instrumentos financeiros do ativo em 31 de dezembro de 2020 são:


Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos em conta corrente têm seus valores justos e correspondem aos saldos contábeis; e

 Títulos e valores mobiliários: os saldos em aplicações financeiras de curto prazo, que têm seus valores justos correspondem
aos saldos contábeis.
b) Operações com instrumentos derivativos
A Associação não efetuou operações em caráter especulativo, seja em derivativos, ou em quaisquer outros ativos de risco. Em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 não existiam saldos ativos ou passivos protegidos por instrumentos derivativos.
22. QUOCIENTES PATRIMONIAIS
Descrição

Em reais

LIQUIDEZ IMEDIATA (i)
Caixa e equivalentes de caixa

987.327,94

Passivo circulante

547.632,90

LIQUIDEZ CORRENTE (ii)
Ativo circulante

991.249,02

Passivo circulante

547.632,90

31.12.2020

31.12.2019

1,80

3,95

1,81

4,30

(i) Esse quociente determina quanto a Associação tem de disponibilidades para saldar, imediatamente, cada R$1,00 de dívidas.
Atualmente, com a evolução do mercado de crédito, esse quociente tem pouca relevância, pois a entidade não mantém elevados
valores em caixa em detrimento de aplicações na própria atividade. Dessa maneira, diferentemente dos demais quocientes de
liquidez, onde quanto maior for o quociente melhor será a situação da entidade, o quociente de liquidez imediata, se elevado, pode
representar ociosidade de recursos financeiros.
(ii) O quociente de liquidez corrente (ou comum) indica a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (correntes)
utilizando os bens e direitos transformáveis em dinheiro no curto prazo. Esse quociente determina quanto a Associação tem em
valores circulantes para cada R$1,00 de dívidas. Quanto maior for o quociente de liquidez corrente melhor será a situação da
Associação. Os resultados são analisados da seguinte forma:
Maior que 1 – Demonstra que há razoável margem no disponível para uma possível liquidação das obrigações;
Igual a 1 – Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes; e
Menor que 1 – Demonstra que não há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto prazo, caso
fosse necessário.
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23. CORONAVIRUS.
MEDIDAS OPERACIONAIS
A Administração da Associação, seguindo às recomendações da Organização Mundial de Saúde - OMS e do Ministério da Saúde e
ciente do seu papel social tomou as seguintes providências para preservar a saúde de seus colaboradores e apoiar na prevenção ao
contágio em suas áreas administrativas: (a) trabalho em home office, para todas as atividades que podem ser realizadas de forma
remota; (b) alteração temporária dos turnos de trabalho nas operações presenciais visando reduzir o número de profissionais
circulando – setor administrativo e (c) higienização dos locais de trabalho.
MEDIDAS GOVERNAMENTAIS
O Governo Federal implementou algumas medidas para fazer frente aos
COFINS e INSS-Contribuição Patronal - os valores devidos de março a
em agosto, outubro e novembro de 2020, respectivamente; (ii) FGTS pagamento em seis parcelas iguais de julho a dezembro de 2020; (iii)
competências de abril a junho de 2020.

efeitos econômicos impostos pela pandemia: (i) PIS e
maio de 2020 foram prorrogados para recolhimento
o recolhimento de março a maio foi prorrogado para
Sistema S - redução de 50% da alíquota para as

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS PELA ADMINISTRAÇÃO
Mesmo com o início da vacinação, o cenário de incertezas quanto à erradicação da pandemia no curto prazo e consequentemente a
retomada normal das atividades e seu impacto negativo na economia do país, a Administração avaliou os efeitos subsequentes ao
encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, inclusive nas suas projeções de resultado e geração de caixa, aplicando
a sua melhor estimativa, e concluiu que não há necessidade de contabilização de provisões para perdas de ativos não financeiros e
não há efeitos materiais adversos nas suas operações que coloquem em dúvida a sua continuidade operacional.
*

*

*

