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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Balanços patrimoniais 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 
 
Ativo Nota 2020 2019 
    
Circulante    

Caixa e equivalentes de caixa  4             511.677,95              270.696,09  
Contas a receber 5                              -                 28.883,08  
Adiantamentos 6               42.068,76                  4.879,19  
Estoques 7             423.855,86              719.592,53  
Despesas antecipadas                25.620,84                               -   
Total do circulante          1.003.223,41          1.024.050,89  
    

Não Circulante    

Imobilizado 8         5.524.429,17          5.820.246,94  
Intangível 8               30.018,93                37.411,41  
Total do não circulante          5.554.448,10          5.857.658,35  
    
      
Total do Ativo           6.557.671,51          6.881.709,24  

     

Passivo Nota 2020 2019 
    
Circulante    

Contas e títulos a pagar 9               73.297,84                61.296,93  
Obrigações trabalhistas e encargos 10             417.476,58              378.838,70  
Obrigações fiscais                  4.678,89                  4.657,61  
Acordos trabalhistas                  1.000,00                               -   
Total do Circulante              496.453,31              444.793,24  
    

Não circulante    

Provisão para contingências (reclassificado) 11 20.487,13  20.487,13  
      

Patrimônio líquido 12   

Patrimônio social          6.416.428,87          6.399.721,12  
Superávit (déficit) do exercício            (375.697,80)               16.707,75  
Total do patrimônio líquido          6.040.731,07          6.416.428,87  
    
    

Total do Passivo e patrimônio líquido           6.557.671,51          6.881.709,24  
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Demonstração do resultado dos períodos 
Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 
 
  Nota 2020   2019 

 
    

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     

Despesas das atividades de assistência social 
    

Despesas com pessoal 13  (1.517.436,61)   (1.975.920,77) 
Despesas administrativas e gerais   (559.845,32)   (32.726,55) 
Despesas com serviços voluntários 14  (623.938,01)   (929.243,34) 

 
  (2.701.219,94)   (2.937.890,66) 

     
Déficit das atividades assistenciais   (2.701.219,94)   (2.937.890,66) 

     
 

    
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO     

Receitas das atividades de educação     
Convênio público   -     36.200,00  

     
Despesas das atividades de educação     
Despesas com pessoal 13  (1.036.727,80)   (951.886,29) 
Despesas administrativas e gerais   (529.315,36)   (1.506,00) 
Despesas com serviços voluntários 14  (259.366,49)   (40.738,43) 

   (1.825.409,65)   (994.130,72) 

     
Déficit das atividades educacionais   (1.825.409,65)   (957.930,72) 

     

     
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS     

Receitas das atividades institucionais     
Receitas de doações 15  4.015.260,86    3.266.587,76  
Receitas obtidas com serviços voluntários 14  883.304,50    969.981,77  
Receitas com vendas de bens permanentes   245.000,00    179.295,00  
Receitas de locações   5.623,18    7.927,80  
Receitas de promoções e eventos  43.445,74    115.813,29  
Receitas de convênios privados  -     59.240,74  
Receitas das atividades mercantis (líquida)  -     1.110.874,41  
Receitas gerais   66.986,84    2.907,38  

  5.259.621,12   5.712.628,15  
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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Demonstração do resultado dos períodos 
Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 
 
  Nota 2020   2019 

 
    

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS     
Despesas com pessoal 13  (386.613,71)   (436.546,91) 
Despesas administrativas e gerais   (317.450,33)   (1.015.847,50) 
Despesas com depreciação   (303.210,25)   (293.776,49) 
Despesas fiscais e tributárias   (5.047,01)   (2.201,19) 

   (1.012.321,30)   (1.748.372,09) 

     
Resultado financeiro     
Receitas financeiras   3.421,99    15.941,13  
Despesas bancárias e financeiras   (99.790,02)   (67.668,06) 

   (96.368,03)   (51.726,93) 

     
Imunidade (Isenção Tributária) 17    
Receitas com imunidade tributária usufruída   -     625.708,02  
Despesas com imunidade tributária usufruída   -     (625.708,02) 

   -     -   

     
(Déficit) Superávit do período    (375.697,80)    16.707,75  
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 

 

Patrimônio 
Social 

Superávit (Déficit) 
do período Total 

Saldo em 31/12/2018   6.615.520,04            (215.798,92)         6.399.721,12  
    

Incorporação à conta patrimônio social     
(215.798,92)             215.798,92  - 

  
  

Superávit do período -               16.707,75                16.707,75  
    
Saldo em 31/12/2019   6.399.721,12                16.707,75          6.416.428,87  
    
Incorporação à conta patrimônio social         16.707,75              (16.707,75)                              -    
  

  
Déficit do período -           (375.697,80)           (375.697,80) 
    
Saldo em 31/12/2020   6.416.428,87            (375.697,80)         6.040.731,07  
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Demonstração dos fluxos de caixa – Método Indireto 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 
    2020 2019 
Fluxo de caixa das atividades operacionais   
Resultados dos períodos           (375.697,80)              16.707,75  
Ajustes por:                               -                                -   
Depreciação             303.210,25             293.776,49  
Baixa líquida do ativo imobilizado                               -                55.705,00  
Resultado líquido ajustado             (72.487,55)            366.189,24  
    
(Aumento) redução nos ativos     
Contas a receber               28.883,08                  5.823,93  
Adiantamentos             (37.189,57)                  (562,08) 
Estoques             295.736,67           (289.251,20) 
Despesas antecipadas             (25.620,84)                              -   
Aumento (redução) nos passivos                                -                                -   
Contas e títulos a pagar               12.000,91             (86.740,97) 
Obrigações trabalhistas e encargos               38.637,88               (8.745,95) 
Obrigações fiscais                        21,28                  4.349,62  
Acordos trabalhistas                  1.000,00             (40.000,00) 
 

            313.469,41           (415.126,65) 
 

   
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais            240.981,86             (48.937,41) 

      
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Aquisição de imobilizado                               -              (52.658,30) 
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos                              -              (52.658,30) 
    
Variação do caixa e equivalentes de caixa              240.981,86           (101.595,71) 
    
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa   
No fim do período             511.677,95             270.696,09  
No início do período             270.696,09             372.291,80  
    
Variação do caixa e equivalentes de caixa              240.981,86           (101.595,71) 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Notas explicativas às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 
 

1 Objetivos sociais 
 
IAM Instituição Assistencial MEIMEI,  inscrita no C.N.P.J. sob o n° 51.127.835/0001-48, é uma pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob forma de associação, entidade filantrópica de inspiração 
cristã, sem fins econômicos, destinada a prestar assistência social, sem distinção de raça, gênero, 
orientação sexual, condição social, credo político ou religioso, com tempo de duração indeterminado, 
regida por seu Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável. 
 
A IAM tem sede na Rua Francisco Alves, n° 275, bairro Paulicéia, na cidade de São Bernardo do Campo, 
São Paulo. 
 
A IAM tem a Assistência Social como sua atividade preponderante, conforme critério de 
enquadramento definido no § 2º do item VII do Artigo 11 da Resolução nº 528/2011 do COMAS, 
datada de 03 de março de 2011. Também desenvolve atividades de Educação e atividades 
institucionais, em consonância com seu estatuto social. 
 
A IAM possui os principais registros sociais que regulamentam a sua atuação social, sendo reconhecida 
como entidade de Utilidade Pública Estadual pela Lei n° 3.899, de 07 de novembro de 1983. Também, 
possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo, sob o nº 
002/98, registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA sob o nº 
003/94 e mantém sua atuação efetiva na Assistência Social através da manutenção e renovação 
constante do Certificado de Entidades de Assistência Social - CEBAS. 
 
 

2 Apresentação das demonstrações contábeis 
 
a. Declaração de conformidade  

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 
2002 (R1) – Entidade Sem finalidade de Lucros e posteriores alterações, expedidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), que visam orientar o atendimento às exigências legais sobre 
procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade 
de lucros. 
 
b. Base de mensuração 

 

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. 
 

c. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional do GTPS. 
 

d. Uso de estimativas e julgamentos 
 

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
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 reais 
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podem divergir dessas estimativas. 
 

Estimativas e premissas são revistas 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. 
 
e. Mudança de profissional contábil e alteração do Plano de Contas 

 

No exercício de 2020 os serviços contábeis passaram a ser executados por outro profissional de 
contabilidade, sendo estruturado um novo Plano de Contas para a instituição.  
 

Em função dessas alterações, a apresentação dos demonstrativos contábeis, em especial a 
Demonstração do Resultado, poderá sofrer distorções quando comparadas às demonstrações do ano 
anterior – 2019. 

 
3 Principais políticas contábeis 

 
As práticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 
os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis, exceto nos casos indicados em contrário. 
 
a. Apuração do resultado do período 
 

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio de 
competência.  
 
b. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários de livre movimentação, demonstrados ao 
custo e investimentos financeiros de curto prazo, de alta liquidez, demonstrados pelo valor da 
aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço. 
 
c. Contas a receber 

 

Refere-se a doações de cooperadores e CEOS relativas ao exercício anterior.  
 
d. Adiantamentos  

 

Refere-se a substancialmente a antecipações de férias, e adiantamento a fornecedores cuja 
apropriação da despesa ocorrerá em exercício seguinte.  
 
e. Estoques 
 
Composto por produtos de almoxarifado e mercadorias de bazar, avaliados ao custo de aquisição que 
não excedem o valor de mercado 
 
f. Despesas antecipadas 
 

Referem-se à aquisição antecipada de benefícios de colaboradores, cujo período de vigência beneficia 
o exercício seguinte, e estão representados pelo seu valor nominal. 
 
g. Imobilizado 
 

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas pelo 
método linear, às taxas mencionadas na nota 6, com base em taxas que levam em conta o tempo de 
vida útil estimado dos bens. 
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h. Redução ao valor recuperável 

 

Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor 
recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do 
ativo é testado. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do 
ativo ultrapassa seu valor recuperável; ou seja, o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor 
em uso de um ativo.  
 
Em 2020 e 2019, à administração não identificou indícios que pudessem gerar uma redução ao valor 
recuperável. 
 
i. Demais ativos circulantes e não circulante 

 

Os demais ativos circulantes e não circulante estão apresentados aos valores de custo, que não 
excedem o valor de realização. 
 
j. Passivos circulantes 

 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. O 
passivo para remuneração dos funcionários, principalmente relativo aos encargos de férias, é 
provisionado à medida que vencem os períodos aquisitivos.  
 
k. Patrimônio líquido 

 

Representa o patrimônio inicial, acrescido ou reduzido dos superávits (déficits) apurados anualmente 
desde a data de sua constituição e ajustes de avaliação patrimonial. 
 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 
 
 

 2020  2019 
    

Caixa 7.354,45  20.280,15 
Bancos conta movimento  10,00  182.611,59 
Bancos conta movimento de recursos restritos -  10,00 
Bancos conta poupança 2.979,77  3.016,93 
Aplicações financeiras de curto prazo (i) 501.333,73  64.777,42 
    
 511.677,95  270.696,09 
 

A IAM mantém a parcela disponível do superávit dos exercícios aplicados financeiramente enquanto 
não reinvestido em atividades ligadas ao seu objeto social, conforme mencionado na nota nº 1. As 
aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez são prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e estão sujeitas a um risco baixo de mudança de valor. Esses investimentos 
financeiros referem-se substancialmente a fundos de renda fixa. 

Os recursos com restrição tratam se de recebimentos de valores específicos para projetos financiados 
(convênios). 
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(i) Composição das aplicações financeiras 

 
 2020  2019 
    

Banco do Brasil Automático EMPRES 228.926,42  64.726,65 
Banco Itaú Premium Renda Fixa 52,25  50,77 
Banco Itaí Aplic Aut Mais CDB 272.355,06  - 
 501.333,73  64.777,42 
 
 

5 Contas a receber 
 

 2020  2019 
    

Cartão de crédito a receber   12.504,41 
Valores a receber de terceiros   12.153.,67 
Cheques a depositar -  4.225,00 
    
 -  28.883,08 
 
 

6 Adiantamentos 
 

 2020  2019 
    

Férias de colaboradores 32.219,67  4.329,29 
Adiantamentos a fornecedores 9.849,09  549,90 
    
 42.068,76  4.879,19 
 
 
 

7 Estoques 
 
Referem-se a mercadorias e produtos para uso e consumo da instituição (almoxarifado) e saldos de 
mercadorias para realização de bazar beneficente (composição de anos anteriores), estando 
apresentados aos valores de custo. 
 

 2020  2019 
    
Bazar 304.546,78  609.093,58 
Nutrição 37.992,70  51.067,10 
Lanchonete -  1.944,60 
Almoxarifado 81.316,38  57.487,25 
    
 423.855,86  719.592,53 
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8 Imobilizado e intangível 
 

Ativo Imobilizado 

 2020  2019 
Taxa média 

anual 
Custo Depreciação Saldo   Saldo  

 %   Acumulada Líquido  Líquido 
Terrenos -  621.872,67   -    621.872,67    621.872,67  
Imóveis 4%  5.613.890,02   (895.943,76)  4.717.946,26    4.942.876,81  
Instalações 10%  117.716,99   (113.944,25)  3.772,74    15.715,14  
Biblioteca 10%  34.416,46   (22.619,21)  11.797,25    15.238,73  
Máquinas e equipamentos 10%  119.325,03   (116.850,03)  2.475,00    4.986,90  
Móveis e utensílios 10%  170.434,64   (169.143,24)  1.291,40    2.145,03  
Equipamentos de informática 10%  152.385,74   (139.499,71)  12.886,03    28.123,99  
Equipamentos de comunicação 10%  27.693,45   (27.693,45)  -     -   
Teatro João Custódio 10%  45.353,16   (45.353,16)  -     -   
Veículos 20%  65.594,00   (42.464,80)  23.129,20    30.646,53  
Imobilizado de projetos   295.458,43   (166.199,81)  129.258,62    158.641,14  

   7.264.140,59  (1.739.711,42)  5.524.429,17    5.820.246,94  
 
 

Ativo Intangível 

 2020  2019 
Taxa média 

anual Custo Amortização Saldo   Saldo  

 %   Acumulada Líquido  Líquido 
Software 20%          36.961,41   (7.392,48)          29.568,93            36.961,41  
Marcas e patentes -               450,00                          -                 450,00                 450,00  
Totais           37.411,41   (7.392,48)          30.018,93            37.411,41  
 
 
 
A movimentação do custo pode ser assim demonstrada:  2020  2019 

  
       

No início do Exercício  
    5.857.658,35     6.154.481,54  

    Aquisições   
                        -            52.658,30  

    Baixas   
                        -     (289.965,60) 

    Depreciação   
  (303.210,25)   (293.776,49) 

    Baixas de depreciação   
  -     234.260,60  

No fim do Exercício   
   5.554.448,10     5.857.658,35  

 
 

9 Contas e títulos a pagar 
 

 2020  2019 
    

Fornecedores de serviços 61.758,10  11.639,77 
Fornecedores de materiais 6.069,99  28.857,16 
Credores diversos 5.469,75  - 
Empréstimos de terceiros -  20.000,00 
Adiantamento de clientes -  800,00 
    
 73.297,84  61.296,93 
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10 Obrigações trabalhistas e encargos 
 

 2020  2019 
    

Obrigações trabalhistas a pagar 120.745,00  134.240,21 
Provisão de férias e encargos 252.555,12  187.425,81 
Impostos e contribuições s/ folha de pagamento 44.176,46  51.172,68 
    
 417.476,58  372.838,70 
 

11 Provisão para contingências 
 
A Administração da IAM, baseada em levantamentos e pareceres elaborados por consultores jurídicos 
externos, registra provisões para cobrir as perdas e obrigações classificadas como prováveis, 
relacionadas às ações trabalhistas, cíveis, entre outras regulatórias. 
 
Em 31 de dezembro existia processo de natureza trabalhista movido contra a IAM, cuja materialização 
na avaliação dos assessores jurídicos é como provável de perda. O valor envolvido neste processo é de 
R$ 20.487,13 para o qual a Administração, constituiu provisão nas demonstrações contábeis. 
 

 2020  2019 
    

Processo Trabalhista 20.487,13  20.487,13 
 
 

12 Patrimônio líquido 
 
a. Patrimônio social: acumula valores de superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de 

sua constituição. 
 
b. Resultado do período: o resultado do período é incorporado ao Patrimônio Social, conforme 

Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de 
Lucros. 

 
c. Dissolução ou extinção: ocorrendo a dissolução ou extinção da IAM, o eventual patrimônio 

remanescente será destinado à entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS) ou a uma entidade pública congênere, preferencialmente com sede e atividade no 
Município de São Bernardo do Campo ou no Estado de São Paulo, a juízo da assembleia que 
determinar o encerramento da entidade. 

 
 

13 Despesas com pessoal 
 
 2020  2019 
Atividades de assistência social    
Salários (982.386,43)  (1.012.085,38) 
Férias, 13° Salários e encargos (227.063,43)  (283.423,68) 
Benefícios (112.451,21)  (291.466,40) 
Encargos sociais (126.083,44)  (275.182,69) 
Demais despesas com pessoal (69.452,10)  (113.762,62) 
    
 (1.517.436,61)  (1.975.920,77) 
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Atividades de educação    
Salários (667.944,81)  (672.819,97) 
Férias, 13° Salários e encargos (165.135,54)  (101.789,14) 
Benefícios (82.956,70)  (44.300,75) 
Encargos sociais (80.248,46)  (87.808,96) 
Demais despesas com pessoal (40.442,29)  (45.167,47) 
    
 (1.036.727,80)  (951.886,29) 
 
Atividades institucionais    
Salários (238.825,95)  (313.147,01) 
Férias, 13° Salários e encargos (86.839,66)  (35.411,47) 
Benefícios (34.131,44)  (10.704,71) 
Encargos sociais (10.456,98)  (32.456,96) 
Aprendizes (11.460,45)  - 
Demais despesas com pessoal (4.899,23)  (44.826,76) 
    
 (386.613,71)  (436.546,91) 
 
 
Conforme descrito na nota explicativa n° 2, item e, em função da alteração de plano de contas no 
exercício de 2020, a comparabilidade em relação ao exercício anterior, 2019, pode ficar prejudicada. 
 
 

14 Despesas (receitas) com serviços voluntários 
 
Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades 
sem finalidade de lucros, a IAM – Instituição Assistencial MEIMEI identificou e mensurou os trabalhos 
voluntários recebidos durante os exercícios de 2020 e 2019.  
 
O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a 
cada um dos serviços recebidos, em rubrica própria de receitas e despesas (resultado).  
 
Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos, como 
receita e despesa operacional nas demonstrações de resultados dos períodos. 
 
 

15 Receitas de doações 
 

 2020  2019 
    

Receitas de doações de cooperadores diversos (ii) 3.330.707,67  2.359.070,02 
Créditos de NF Paulista 684.553,19  907.517,74 
    
 4.015.260,86  3.266.587,76 
 
 
Conforme descrito na nota explicativa n° 2, item e, em função da alteração de plano de contas no 
exercício de 2020, a comparabilidade em relação ao exercício anterior, 2019, pode ficar prejudicada. 
 
(ii) Doações de cooperadores diversos compreende doações de pessoas físicas, jurídicas, associados e 

contribuições espontâneas, todas destinadas e aplicadas integralmente nas ações assistências e 
educacionais da instituição. 
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16 Cobertura de seguros 
 
A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI possuiu cobertura de seguros e riscos diversos, que foram 
definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza de sua atividade e o 
grau de risco envolvido.  
 
A Administração, baseada na orientação desses consultores, considera as coberturas suficientes para 
cobrir eventuais perdas. 
 
 

17 Imunidade tributária 
 
A IAM é imune de impostos e de contribuições para a Seguridade Social por força do artigo 150, inciso 
VI, alínea “c” e do § 7º do art. 195, da Constituição Federal, sendo reconhecido como de utilidade 
pública no âmbito estadual. Ademais, cumpre integralmente todos os requisitos previstos no Código 
Tributário Nacional para gozo da imunidade tributária. 
 

A título de demonstração, a instituição vem evidenciando suas contribuições sociais usufruídas, com 
base na Lei 8.212/91, em sua redação primitiva. Esses valores anuais equivalem à Isenção (Imunidade) 
Usufruída – INSS. 
 

 2020 2019  
     

Custo da Isenção Usufruída-INSS (iii) 622.270,67  625.708,02  
     
PIS 23.464,18    
     

 
(iii) No exercício de 2019 os valores percebidos a título de Isenções (Imunidade Usufruída) tiveram 

seus registros contábeis transitando em contas de resultado. 
 
Para o exercício de 2020, foram apurados os valores percebidos a título de Isenções (Imunidade 
Usufruída), os quais estão sendo demonstrados, no entanto, em novo entendimento, não foram 
realizados registros em contas de resultado, tendo em vista que em se tratando de Imunidade, 
não há fato gerador para lançamentos (registros) contábeis. 

 
CSLL: A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI não efetuou qualquer provisionamento quanto à 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tendo em vista a impossibilidade de equiparação do 
superávit ao lucro. 
 
 

18 Atividades Beneficentes de Assistência Social e Educação 
 
 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS 
 
A certificação das entidades beneficentes de assistência social é concedida às pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social 
com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde e educação e que 
atendam ao disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e posteriores regulamentações. 
 
A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI tem a Assistência Social como sua atividade preponderante, 
conforme critério de enquadramento definido no §2º do item VII do Artigo 11 da Resolução nº 
528/2011 do COMAS, datada de 03 de março de 2011. Também desenvolve atividades de Educação. 
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A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI teve seu último Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social (CEBAS) renovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
conforme Portaria 203/2017, publicada no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2017, 
julgado o Processo 71000.139156/2014-31, com validade de 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro 
de 2017. 
 
Em 11 de outubro de 2017, a IAM protocolou pedido de renovação através do Processo nº Processo 
71000.064616/2017-11, e novo pedido em 27 de novembro de 2020, através do Protocolo 
235874.0026423/2020. Ambos encontram-se em análise até a data de encerramentos destas 
demonstrações. 
 
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Inscrita como entidade de assistência social no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de São Bernardo do Campo, sob o nº 002/98, a IAM desenvolve serviços e programas 
específicos de assistência social, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, regulamentada 
pela Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, com tipificação apresentada na Resolução nº 109, de 11 
de novembro de 2009. 
 
De acordo com as diretrizes e procedimentos previstos pela NOB/SUAS, as ações desenvolvidas pela 
entidade qualificam-se como serviços e programas assistenciais planejados e gratuitos, de caráter 
permanente e contínuo, de suporte social à crianças, adolescentes, famílias e pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e/ou econômica, residentes em comunidades localizadas em áreas de forte 
incidência de tráfico de drogas e de violência urbana, nas cidades de São Bernardo do Campo e 
Diadema, região metropolitana de São Paulo.  
 
Os programas também mantêm interface com a Assistência Social, complementando e ampliando as 
ações desenvolvidas, contando com financiamento com diversos parceiros e recursos próprios 
advindos de doações, promoções, ações e campanhas sociais. 
 
Para atender os requisitos da legislação, a IAM utiliza-se de sua receita integral, nos serviços 
socioassistenciais prestados, de forma gratuita, de modo que os usuários não contribuem a nenhum 
tipo de remuneração ou contraprestação, tendo com isso a gratuidade integral dos seus serviços 
prestados.  
 
No ano de 2020, a IAM Meimei desenvolveu os serviços, programas e projetos a seguir: 
 
Atividades assistenciais – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 
  
Em relação as atividades voltadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, junto às 
crianças foram atendidas 207 crianças e adolescentes com idade de 03 a 18 anos, enquanto que o 
atendimento às pessoas em situação de rua o programa contou com a presença anual de 7.837 
pessoas atendidas nos 365 dias do ano, onde os dados de atendimento mais relevantes são a doação 
de 7.899 itens de vestuários, 126 cobertores e 20.061 refeições servidas. 
 
De forma complementar, no período de pandemia o atendimento às famílias foi realizado com 
entregas de doações diversas, tais como 1.624 cestas básicas e 68.336 procedimentos técnicos 
(entrevistas sociais, atendimentos, acompanhamentos, reuniões e encaminhamentos para rede de 
apoio) realizados pela equipe do setor de Serviço Social. 
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Atividades de educação 
 
Em relação as atividades de educação, a instituição atendeu 70 crianças no regime de Educação 
Infantil e 125 crianças no Ensino Fundamental I. 
 
Em decorrência da pandemia, os alunos passaram a ter aulas Online, pela plataforma EAD da IAM. 
 
Por deliberação do corpo gestor da instituição, as atividades de educação não terão continuidade para 
o próximo exercício, encerrando-se ao término do exercício 2020. 
 
Essa decisão visa a ampliação dos atendimentos na área de Assistência Social cuja demanda é avaliada 
como mais urgente e relevante, pela Administração, face às questões sociais do público participante. 
 
 

19 Outros assuntos 
 

Impacto nas demonstrações contábeis relacionados a Pandemia de Coronavírus (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 segmento de atuação da IAM – Instituição Assistencial MEIMEI não teve suas operações 
interrompidas, e seguindo as determinações das legislações no Brasil realizou adaptações em seus 
processos, tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação do COVID-19, bem como 
assegurar a continuidade dos negócios durante o período que perdurar a pandemia. 
 
As atividades e atendimento foram pautados em ações de adaptação e resposta ao afastamento social 
e ao agravamento das demandas sociais, por meio de plantões de atendimento às famílias e entrega 
de doações diversas de acordo com as demandas apresentadas pelo público atendido  
 
A Administração entende que não há necessidade de reconhecimento de perdas ou necessidades de 
provisionamentos adicionais até o momento. 
 
 
 
 
 
 

 
Vanessa Custódio Zorzetti Pollon  Josimar Santos Alves 

Presidente  CRC 1SP 253379/O-8 
C.P.F. 213.019.278-56  Monello Contadores 

  CRC 2SP 014827/O-0 
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CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

São Paulo, 31 de dezembro de 2020. 

 

Ao  

Escritório Contábil Dom Bosco S/S. 

CRC n.º 2SP 014827/O-0  

Rua Gal. Olímpio da Silveira, 655 – 1º e 2º andar 

São Paulo – SP – Cep 01150-001 

 

Prezados Senhores:  

 

Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da entidade IAM 

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI, que as informações relativas ao período base 2020, 

fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, 

obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização 

federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 

 

Também declaramos: 

 

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da 
administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; 

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à 
legislação vigente; 

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos estão revestidos de total idoneidade; 
(d) que recebemos orientações acerca da legislação contábil, em especial às normas específicas 

às entidades sem fins lucrativos (ITG 2002) e a contabilidade para pequenas e médias 
empresas (NBC TG 1000); 

(e) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados 
fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2020. 

(f) que foram cumpridas as cláusulas estabelecidas contratualmente entre à IAM INSTITUIÇÃO 

ASSISTENCIAL MEIMEI e o Escritório Contábil Dom Bosco S/S. 

 
 

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período 

base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, 

ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. 
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Também confirmamos que não houve: 

 

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou 
confiança; 

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; 

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser 
considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro 
de provisão para contingências passivas. 
 
 
 
 
 

 Vanessa Custódio Zorzetti Pollon  
 Presidente  
 C.P.F. 213.019.278-56  

 

DocuSign Envelope ID: DE84AD5C-AD27-489F-9A4F-D0AED78C3530Assinatura em andamento



Assinatura em andamento

Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: DE84AD5CAD27489F9A4FD0AED78C3530 Status: Enviado

Assunto: Complete com a DocuSign: 140 01 - Demonstrações contábeis 2020 - 2019.pdf, 140-01 Carta de resp...

Envelope fonte: 

Documentar páginas: 17 Assinaturas: 1 Remetente do envelope: 

Certificar páginas: 2 Rubrica: 14 Josimar Santos Alves

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Av. GAL OLIMPIO DA SILVEIRA 655

SP, São Paulo  01150-010

josimar.alves@monellocontadores.com.br

Endereço IP: 152.249.229.55 

Rastreamento de registros
Status: Original

             26/01/2023 18:16:21

Portador: Josimar Santos Alves

             josimar.alves@monellocontadores.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data
Josimar Santos Alves - CRC nº 1SP 253379/0-8

josimar.alves@monellocontadores.com.br

Coordenador Contábil

Monello Contadores

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura 

carregada

Usando endereço IP: 152.249.229.55

Enviado: 26/01/2023 18:19:31

Visualizado: 26/01/2023 18:19:47 

Assinado: 26/01/2023 18:20:16

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através da DocuSign

Vanessa Custódio Zorzetti Pollon

vanessa@iam.org.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Enviado: 26/01/2023 18:19:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial Assinatura Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor Status Registro de hora e data

Evento de entrega do agente Status Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários Status Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados Status Registro de hora e data

Eventos de cópia Status Registro de hora e data
Adriana Lima

adriana@iam.org.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Copiado Enviado: 26/01/2023 18:19:33

Visualizado: 27/01/2023 09:09:57 

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através da DocuSign

Assinatura em andamento



Assinatura em andamento

Eventos de cópia Status Registro de hora e data
Flavia Roberta Mendes

flavia.mendes@monellocontadores.com.br

Sócia

Monello Contadores

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Copiado Enviado: 26/01/2023 18:19:33

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através da DocuSign

Eventos com testemunhas Assinatura Registro de hora e data

Eventos do tabelião Assinatura Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/hora
Envelope enviado Com hash/criptografado 26/01/2023 18:19:33

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

Assinatura em andamento



Assinatura em andamento

 

 

 

IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Balanços patrimoniais 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Em reais 
 

Ativo Nota 2021   2020 

Circulante     

Caixa e equivalentes de caixa  4          403.381,56            511.677,95  

Caixa e equivalentes de caixa – recursos restritos 4 10.775,76  - 

Convênios e parcerias a receber 5            98.000,00   - 

Adiantamentos 6            35.949,61              42.068,76  

Estoques 7            85.736,60            423.855,86  

Despesas antecipadas             27.971,40              25.620,84  

Outras contas a receber 8            78.561,43   - 

Total do circulante           740.376,36        1.003.223,41  
     

Não Circulante     

Imobilizado 9      5.716.346,28        5.524.429,17  

Intangível 9            22.626,45              30.018,93  

Total do não circulante       5.738.972,73        5.554.448,10  
      

Total do Ativo        6.479.349,09         6.557.671,51  

 
 

Passivo Nota 2021   2020 

Circulante     

Contas e títulos a pagar 10          113.952,34              73.297,84  

Obrigações trabalhistas e encargos 11          402.838,51            417.476,58  

Obrigações fiscais                5.469,01                 4.678,89  

Acordos trabalhistas                             -                   1.000,00  

Convênios e parcerias a executar 5            68.091,01                              -    

Total do Circulante           590.350,87            496.453,31  
     

Não circulante     

Provisão para contingências 12 10.805,00   20.487,13  
      

Patrimônio líquido 13    

Patrimônio social       6.040.731,07        6.416.428,87  

Déficit do período         (162.537,85)         (375.697,80) 

Total do patrimônio líquido       5.878.193,22        6.040.731,07  
     

Total do Passivo e patrimônio líquido        6.479.349,09         6.557.671,51  

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Demonstração do resultado dos períodos 
Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Em reais 
 

  Nota 2021   
2020 

(reapresentado) 
     

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          

Receitas das atividades de assistência social     

Convênios e parcerias privadas 14             129.904,28                                -    
     

Despesas das atividades de assistência social      

Despesas com pessoal 15        (3.110.040,61)         (1.904.050,32) 

Despesas administrativas e gerais 16        (2.212.115,84)         (1.180.505,90) 

Despesas com trabalho voluntário 17        (1.265.401,32)            (623.938,01) 

Despesas com projetos de parcerias 18              (86.035,00)                               -    

Despesas fiscais e tributárias                 (6.373,66)                 (5.047,01) 

         (6.679.966,43)         (3.713.541,24) 

     

Déficit das atividades de assistência social          (6.550.062,15)         (3.713.541,24) 

      

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO          

Receitas das atividades de educação                               -                                  -    

     

Despesas das atividades de educação     

Despesas com pessoal 15                              -            (1.036.727,80) 

Despesas administrativas e gerais 16                              -               (529.315,36) 

Despesas com trabalho voluntário 17                              -               (259.366,49) 

                               -            (1.825.409,65) 
     

Déficit das atividades de educação                               -            (1.825.409,65) 

      

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E DE CAPTAÇÃO          

Receitas das atividades institucionais e de captação     

Receitas de doações 19          5.009.548,94            4.015.260,86  

Receitas obtidas com serviços voluntários 17          1.265.401,32               883.304,50  

Recuperação de despesas              156.975,63                 66.986,84  

Reversão de provisões trabalhistas                11.187,13                                -    

Receitas com vendas de bens permanentes                               -                 245.000,00  

Receitas de locações                               -                      5.623,18  

Receitas de promoções e eventos                               -                   43.445,74  

           6.443.113,02            5.259.621,12  

Resultado financeiro     

Receitas financeiras                   2.067,35                    3.421,99  

Despesas bancárias e financeiras               (57.656,07)               (99.790,02) 

               (55.588,72)               (96.368,03) 

     

Déficit do período             (162.537,85)             (375.697,80) 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Em reais 
 

 

Patrimônio               
social 

 

Superávit (déficit) 
do período 

 

Total do 
patrimônio 

líquido 

Saldo em 31/12/2019    6.399.721,12                 16.707,75       6.416.428,87  

      
Incorporação à conta patrimônio social          16.707,75              (16.707,75)   
   

   
Déficit do período            (375.697,80)       (375.697,80) 

      

Saldo em 31/12/2020    6.416.428,87             (375.697,80)      6.040.731,07  

      
Incorporação à conta patrimônio social      (375.697,80)            375.697,80                           -    
   

   
Déficit do período            (162.537,85)       (162.537,85) 

      

Saldo em 31/12/2021    6.040.731,07             (162.537,85)      5.878.193,22  

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Demonstração dos fluxos de caixa – Método indireto 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Em reais 
 
  2021   2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais    
Resultado dos períodos       (162.537,85)      (375.697,80) 

Ajustes por:                          -    

Depreciação e amortização         316.112,59         303.210,25  

Provisão para contingências              1.505,00                          -    

Reversão de contingências          (11.187,13)                         -    

Baixa líquida do ativo imobilizado                          -                            -    

Resultado líquido ajustado         143.892,61          (72.487,55) 

    
(Aumento) redução nos ativos     
Convênios e parcerias a receber          (98.000,00)                         -    

Adiantamentos              6.119,15          (37.189,57) 

Estoques         338.119,26         295.736,67  

Despesas antecipadas            (2.350,56)         (25.620,84) 

Outras contas a receber          (78.561,43)          28.883,08  

Aumento (redução) nos passivos                           -    

Contas e títulos a pagar           40.654,50           12.000,91  

Obrigações trabalhistas e encargos          (14.638,07)          38.637,88  

Obrigações fiscais                 790,12                   21,28  

Acordos trabalhistas            (1.000,00)             1.000,00  

Convênios e parcerias a executar           68.091,01                          -    
         259.223,98         313.469,41  
 

   
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais         403.116,59         240.981,86  

     

Fluxo de caixa das atividades de investimentos    
Aquisição de imobilizado       (500.637,22)                         -    

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos       (500.637,22)                         -    

    
Variação do caixa e equivalentes de caixa          (97.520,63)         240.981,86  

    
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa    
No fim do período         414.157,32         511.677,95  

No início do período         511.677,95         270.696,09  
    
Variação do caixa e equivalentes de caixa          (97.520,63)         240.981,86  
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
Notas explicativas as demonstrações contábeis  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Em reais 

 
 

1 Objetivos sociais 
 

IAM Instituição Assistencial MEIMEI, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 51.127.835/0001-48, é uma pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob forma de associação, entidade filantrópica de inspiração 
cristã, sem fins econômicos, destinada a prestar assistência social, sem distinção de raça, gênero, 
orientação sexual, condição social, credo político ou religioso, com tempo de duração indeterminado, 
regida por seu Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável. 
 

A IAM tem sede na Rua Francisco Alves, n° 275, bairro Paulicéia, na cidade de São Bernardo do Campo, 
São Paulo. 
 

A IAM tem a Assistência Social como sua atividade preponderante, conforme critério de 
enquadramento definido no § 2º do item VII do Artigo 11 da Resolução nº 528/2011 do COMAS, 
datada de 03 de março de 2011. Também desenvolve atividades de Educação e atividades 
institucionais, em consonância com seu estatuto social. 
 

A IAM possui os principais registros sociais que regulamentam a sua atuação social, sendo reconhecida 
como entidade de Utilidade Pública Estadual pela Lei n° 3.899, de 07 de novembro de 1983. Também, 
possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo, sob o nº 
002/98, registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA sob o nº 
003/94 e mantém sua atuação efetiva na Assistência Social através da manutenção e renovação 
constante do Certificado de Entidades de Assistência Social - CEBAS. 
 

2 Apresentação das demonstrações contábeis 
 

a. Declaração de conformidade  
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 
2002 (R1) – Entidade Sem finalidade de Lucros e posteriores alterações, expedidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), que visam orientar o atendimento às exigências legais sobre 
procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade 
de lucros. 
 

b. Base de mensuração 
 

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. 
 

c. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da IAM. 
 

d. Uso de estimativas e julgamentos 
 

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
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 reais 
podem divergir dessas estimativas. 
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Estimativas e premissas são revistas 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. 
 

e. Reapresentação da Demonstração do Resultado do Período de 2020 
 
Para melhor comparabilidade a IAM está reapresentando a Demonstração do Resultado de 2020, 
reclassificando (agregando) as Despesas Institucionais, para o grupo de Despesas com Assistência 
Social, sem alteração no resultado final do exercício. 
 
Os efeitos da reclassificação, podem ser assim demonstrados: 
 
 

Assistência Institucional Assistência Institucional

social social

Despesas das atividades 

Despesas com pessoal (1.517.436,61) (386.613,71) (1.904.050,32) -

Despesas administrativas e gerais (559.845,32) (620.660,58) (1.180.505,90) -

Despesas com trabalho voluntário (623.938,01) - (623.938,01) -

Despesas fiscais e tributárias - (5.047,01) (5.047,01) -

(2.701.219,94) (1.012.321,30) (3.713.541,24) -

Exercício 2020 - ReapresentadoExercício 2020 - Original

 
 
 
 

3 Principais políticas contábeis 
 

As práticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 
os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis, exceto nos casos indicados em contrário. 

 
a. Apuração do resultado do período 
 

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio de 
competência.  
 
b. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários de livre movimentação, demonstrados ao 
custo e investimentos financeiros de curto prazo, de alta liquidez, demonstrados pelo valor da 
aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço. 
 
c. Convênios e parcerias a receber 
 

Parcelas a receber no decorrer do próximo exercício, referente ao Instrumento de Colaboração 
firmado com a Fundação Salvador Arena. 

 

d. Adiantamentos  
 

Refere-se substancialmente a antecipações de férias e adiantamentos a fornecedores cuja 
apropriação da despesa ocorrerá em exercício seguinte.  
 
e. Estoques 

 
Composto por produtos de almoxarifado e nutrição, destinados para uso das atividades institucionais, 
avaliados ao custo de aquisição que não excedem o valor de mercado 
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f. Despesas antecipadas 
 

Referem-se à aquisição antecipada de benefícios de colaboradores e prêmios de seguros, cujo período 
de vigência beneficia o exercício seguinte, e estão representados pelo seu valor nominal. 
 
g. Imobilizado 
 

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas pelo 
método linear, às taxas mencionadas na nota 9, com base em taxas que levam em conta o tempo de 
vida útil estimado dos bens. 
 
h. Redução ao valor recuperável 

 

Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor 
recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do 
ativo é testado. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do 
ativo ultrapassa seu valor recuperável; ou seja, o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor 
em uso de um ativo.  
 
Em 2021 e 2020, a Administração não identificou indícios que pudessem gerar uma redução ao valor 
recuperável. 
 
i. Demais ativos circulantes e não circulante 

 

Os demais ativos circulantes e não circulante estão apresentados aos valores de custo, que não 
excedem o valor de realização. 
 
j. Passivos circulantes 

 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. O 
passivo para remuneração dos funcionários, principalmente relativo aos encargos de férias, é 
provisionado à medida que vencem os períodos aquisitivos.  
 
k. Patrimônio líquido 

 

Representa o patrimônio inicial, acrescido ou reduzido dos superávits (déficits) apurados anualmente 
desde a data de sua constituição e ajustes de avaliação patrimonial. 
 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 
 

 2021  2020 
    

Caixa 15.370,20  7.354,45 
Bancos conta movimento  10,00  10,00 
Bancos conta poupança 127,91  2.979,77 
Aplicações financeiras de curto prazo (i) 387.873,45  501.333,73 

    
 403.381,56  511.677,95 

 
Recursos restritos    
Aplicações financeiras de curto prazo  10.775,76  - 

 

A IAM mantém a parcela disponível do superávit dos exercícios aplicados financeiramente enquanto 
não reinvestido em atividades ligadas ao seu objeto social, conforme mencionado na nota 1.  
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As aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um risco baixo de mudança de valor. Esses 
investimentos financeiros referem-se substancialmente a fundos de renda fixa. 

Recursos com restrições são provenientes do Instrumento de Colaboração firmado com a Fundação 
Salvador Arena. Os valores são depositados em conta corrente específica para utilização na parceria. 
 
(i) Composição das aplicações financeiras 

 2021  2020 
    

Banco do Brasil Automático EMPRES 48.402,54  228.926,42 
Banco Itaú Premium Renda Fixa 54,42  52,25 
Banco Itaú Aplic Aut Mais CDB 339.416,49  272.355,06 

 387.873,45  501.333,73 

 
 

5 Convênios e parcerias a receber / a executar 
 

Em 10 de fevereiro de 2021, a IAM firmou Instrumento de Colaboração com a Fundação Salvador 
Arena para reformular o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da instituição. O valor 
aprovado foi de R$ 197.519,15. 
Em 31 de dezembro de 2021 a IAM possuía saldo a receber de R$ 98.000,00 (registrado no ativo 
circulante) e saldo a ser aplicado no projeto no montante de R$ 68.091,01 (passivo circulante). 
 
A receita (nota 14) foi reconhecida no resultado do exercício, no montante de R$ 129.904,28, 
correspondendo aos valores já aplicados no projeto (despesas e imobilizado). 
 
A movimentação pode ser assim demonstrada: 

 
 

Ativo Circulante  Passivo Circulante 

       

Convênios e parcerias a receber  Convênios e parcerias a executar 
       

Valor total da parceria   197.519,15   Valor total da parceria   197.519,15  

Valor recebido   (99.519,15)  (+) Rendimentos de aplicações financeiras   476,14  

Saldo a receber   98.000,00   (-) Despesas incorridas no projeto (nota 14)   (86.035,00) 

    (-) Aquisições de imobilizado (nota 14)   (43.869,28) 

    Saldo a executar   68.091,01  

 
 

6 Adiantamentos 
 

 2021  2020 
    

Férias de colaboradores 22.839,90  32.219,67 
Adiantamentos a fornecedores 13.109,71  9.849,09 

    
 35.949,61  42.068,76 
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7 Estoques 
 

 2021  2020 
    

Almoxarifado 49.390,10  81.316,38 
Nutrição 36.346,50  37.992,70 
Bazar social -  304.546,78 

    
 85.736,60  423.855,86 

 
 

8 Outras contas a receber 
 

 2021  2020 
    

Créditos de nota fiscal paulista 48.456,56  - 
Doações - The Benevity Community (ii) 22.700,20  - 
Doações - Cartão de crédito 7.404,67  - 

    
 78.561,43  - 

 
(ii) Valor a receber referente doações efetuadas através da plataforma The Benevity Community, 

correspondente a U$ 4.068,21 (taxa cambial de 5,5799)  
 
 

9 Imobilizado e intangível 
 

Ativo Imobilizado 

 2021  2020 

Taxa média 
anual 

Custo Depreciação Saldo   Saldo  

 %   Acumulada Líquido  Líquido 

Terrenos -  621.872,67   -     621.872,67    621.872,67  

Imóveis 4%  5.613.890,02   (1.120.476,96) 4.493.413,06   4.717.946,26  

Reformas e benfeitorias imóveis - 80.380,15 - 80.380,15  - 

Instalações 10%  428.697,43   (136.671,03) 292.026,40   3.772,74  

Biblioteca 10%  34.416,46   (26.060,69) 8.355,77   11.797,25  

Máquinas e equipamentos 10%  136.693,91   (118.399,50) 18.294,41   2.475,00  

Móveis e utensílios 10%  170.434,64   (169.290,36) 1.144,28   1.291,40  

Equipamentos de informática 10%  200.424,21   (158.186,94) 42.237,27   12.886,03  

Equipamentos de comunicação 10%  27.693,45   (27.693,45)  -      -    

Teatro João Custódio 10%  45.353,16   (45.353,16)  -      -    

Veículos 20%  65.594,00   (49.403,68) 16.190,32   23.129,20  

Imobilizado de projetos   339.327,71  (196.895,76) 142.431,95   129.258,62  
   7.764.777,81  (2.048.431,53) 5.716.346,28   5.524.429,17  

 
 

Ativo Intangível 

 2021  2020 

Taxa média 
anual 

Custo Amortização Saldo   Saldo  

 %   Acumulada Líquido  Líquido 

Software 20%          36.961,41   (14.784,96) 22.176,45           29.568,93  

Marcas e patentes -               450,00                          -                  450,00                 450,00  

Totais           37.411,41   (14.784,96)          22.626,45            30.018,93  
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A movimentação do custo pode ser assim demonstrada:  2021  2020 

  
       

No início do Exercício  
    5.554.448,10    5.857.658,35  

    Aquisições   
 500.637,22                                                  -    

    Depreciação e amortização   
  (316.112,59)   (303.210,25) 

No fim do Exercício   
   5.738.972,73     5.554.448,10  

 
 

10 Contas e títulos a pagar 
 

 2021  2020 
    

Fornecedores de serviços 64.891,49  61.758,10 
Fornecedores de materiais 42.874,33  6.069,99 
Credores diversos 6.186,52  5.469,75 

    
 113.952,34  73.297,84 

 
 

11 Obrigações trabalhistas e encargos 
 

 2021  2020 
    

Salários a pagar 83.930,00  120.745,00 
Provisão de férias e encargos 266.483,15  252.555,12 
Impostos e contribuições sobre salários 52.425,36  44.176,46 

    
 402.838,51  417.476,58 

 
 

12 Provisão para contingências e acordos trabalhistas 
 

Baseada em levantamentos e pareceres elaborados por consultores jurídicos externos, a 
Administração registra provisões para cobrir as perdas e obrigações classificadas como prováveis, 
relacionadas às ações trabalhistas, cíveis, entre outras regulatórias. 
 

Em 31 de dezembro de 2020 existia processo de natureza trabalhista movido contra a IAM, cuja 
materialização na avaliação dos assessores jurídicos era como provável de perda. O valor envolvido 
neste processo estava contingenciado em R$ 20.487,13. Em 2021, em nova avaliação dos assessores 
jurídicos o valor passou a ser de R$ 9.300,00 (a IAM reverteu o saldo da provisão em rubrica específica 
de receita). 
 

Adicionalmente houve o ingresso de novo processo trabalhista, com avaliação de provável perda. O 
valor envolvido neste processo é de R$ 1.505,00 para o qual a Administração, constituiu provisão nas 
demonstrações contábeis.  
 

Movimentação das contingências  
  

Saldo em 31/12/2019 20.487,13 

Adições  - 

Saldo em 31/12/2020 20.487,13 

Reversão (11.187,13) 

Adições 1.505,00     

Saldo em 31/12/2021 10.805,00    
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Para os processos com avaliação de possível de perda, que montam R$ 26.000,00, nenhuma provisão 
foi constituída nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, tendo em 
vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.  
 

 

13 Patrimônio líquido 
 

a. Patrimônio social: acumula valores de superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de 
sua constituição. 

 

b. Resultado do período: o resultado do período é incorporado ao Patrimônio Social, conforme 
Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de 
Lucros. 

 

c. Dissolução ou extinção: ocorrendo a dissolução ou extinção da IAM, o eventual patrimônio 
remanescente será destinado à entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS) ou a uma entidade pública congênere, preferencialmente com sede e atividade no 
Município de São Bernardo do Campo ou no Estado de São Paulo, a juízo da Assembléia que 
determinar o encerramento da entidade. 

 
 

14 Convênios e parcerias privadas 
 

O valor de R$ 129.904,28, em 31 de dezembro de 2021, refere-se ao Instrumento de Colaboração 
firmado com a Fundação Salvador Arena para reformular o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos da instituição. 
 

A receita é reconhecida no resultado do exercício, em bases sistemáticas, correspondendo aos valores 
já aplicados no projeto (despesas e imobilizado). 
 
 

15 Despesas com pessoal 
 
 2021  2020 

(reapresentado) 
Atividades de assistência social    
Salários (1.955.416,28)  (1.221.212,38) 
Férias, 13° Salários e encargos (511.316,93)  (313.903,09) 
Benefícios (292.010,59)  (146.582,65) 
Encargos sociais (235.393,31)  (136.540,42) 
Contingências trabalhistas (1.505,00)  - 
Aprendizes -  (11.460,45) 
Demais despesas com pessoal (114.398,50)  (74.351,33) 

    
 (3.110.040,61)  (1.904.050,32) 

 
Atividades de educação 

   

Salários -  (667.944,81) 
Férias, 13° Salários e encargos -  (165.135,54) 
Benefícios -  (82.956,70) 
Encargos sociais -  (80.248,46) 
Demais despesas com pessoal -  (40.442,29) 

    
 -  (1.036.727,80) 
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Em função do encerramento das atividades de educação, no exercício de 2021 a IAM passou a ser uma 
instituição exclusivamente de atividades de assistência social, de forma que todos os seus custos e 
despesas administrativas passaram a ser registrados unicamente na sua atividade preponderante. 
 
 

16 Despesas administrativas e gerais 
 

 2021  2020 
reapresentado 

Atividades de assistência social    

Serviços prestados por pessoas jurídicas  (864.678,49)   (404.025,88) 

Consumo de estoques - nutrição e bazar solidário  (517.659,19)   (198.194,16) 

Depreciação e amortização  (316.112,59)   (303.210,25)   

Concessionárias de serviços públicos  (159.123,79)   (121.907,92) 

Materiais de consumo  (157.085,68)   (44.844,15) 

Gêneros alimentícios  (79.144,63)   (62.053,10) 

Doações  (29.073,23)   -    

Despesas com veículos  (14.916,25)   (6.230,39) 

Serviços prestados por pessoas físicas  (9.881,97)   -    

Seguros  (8.783,80)  (6.944,44)    

Demais despesas administrativas  (55.656,22)   (33.095,61) 
      
  (2.212.115,84)   (1.180.505,90) 

 
     

Atividades de educação 

Serviços prestados por pessoas jurídicas  -      (252.671,82) 

Consumo de estoques - nutrição e bazar solidário  -      (198.194,15) 

Concessionárias de serviços públicos  -      (9.498,00) 

Materiais de consumo  -      (40.291,53) 

Gêneros alimentícios  -      (18.468,20) 

Despesas com veículos  -      (66,95) 

Demais despesas administrativas  -      (10.124,71) 
      
  -      (529.315,36) 

    

Em função do encerramento das atividades de educação, no exercício de 2021 a IAM passou a ser uma 
instituição exclusivamente de atividades de assistência social, de forma que todos os seus custos e 
despesas administrativas passaram a ser registrados unicamente na sua atividade preponderante. 
 

 

17 Despesas (receitas) com serviços voluntários 
 
Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades 
sem finalidade de lucros, a IAM – Instituição Assistencial MEIMEI identificou e mensurou os trabalhos 
voluntários recebidos durante os exercícios de 2021 e 2020.  
 
O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a 
cada um dos serviços recebidos, em rubrica própria de receitas e despesas (resultado).  
 
Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos, como 
receita e despesa operacional nas demonstrações de resultados dos períodos. 
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 2021  2020 
Atividades de assistência social    
Despesa (receita) com trabalho voluntário 1.265.401,32  623.938,01 

 
Atividades de educação    
Despesa (receita) com trabalho voluntário -  259.366,49 

 
 

18 Despesas com projetos e parcerias 
 

O valor de R$ 86.035,00, em 31 de dezembro de 2021, refere-se a despesas incorridas na aplicação da 
parceria firmada com a Fundação Salvador Arena para reformular o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos da instituição. 
 

 

19 Receitas de doações 
 

 2021  2020 
    

Doações de cooperadores diversos  3.205.346,86  2.723.867,03 
Doações de pessoas físicas e jurídicas 698.572,87  476.522,23 
Doações em gêneros 248.954,64  86.888,24 
Doações do exterior (iii) 23.012,95  - 
CEOS 53.195,00  43.430,17 
Patrocínios 50.000,00  - 
Créditos de NF Paulista 730.466,62  684.553,19 

    
 5.009.548,94  4.015.260,86 

 
(ii) Compreende doações anônimas de cooperadores do exterior realizado na plataforma de 

gerenciamento de doações da The Benevity Community Impact Foud 
 
 

20 Cobertura de seguros 
 
A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI possuiu cobertura de seguros e riscos diversos, que foram 
definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza de sua atividade e o 
grau de risco envolvido.  
 
A Administração, baseada na orientação desses consultores, considera as coberturas suficientes para 
cobrir eventuais perdas. 
 

21 Imunidade tributária 
 
A IAM é imune de impostos e de contribuições para a Seguridade Social por força do artigo 150, inciso 
VI, alínea “c” e do § 7º do art. 195, da Constituição Federal, sendo reconhecido como de utilidade 
pública no âmbito estadual.  
 

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade 
tributária, todos previstos no seu Estatuto Social, e seu cumprimento (operacionalização) podem ser 
comprovados por meio da sua escrituração contábil. 
 

A título de demonstração, a instituição vem evidenciando suas contribuições sociais usufruídas, com 
base na Lei 8.212/91, em sua redação primitiva. Esses valores anuais equivalem à Isenção (Imunidade) 
Usufruída – INSS e PIS. 
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 2021  2020  
     

Custo da Isenção Usufruída-INSS  666.220,19  622.270,67  

     
Custo da Isenção Usufruída-PIS 24.177,83  23.464,18  

     
CSLL: A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI não efetuou qualquer provisionamento quanto à 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tendo em vista a impossibilidade de equiparação do 
superávit ao lucro. 
 
 

22 Atividades Beneficentes de Assistência Social  
 

• Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS 
 
A certificação das entidades beneficentes de assistência social é concedida às pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social 
com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde e educação e que 
atendam ao disposto na Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021. 
 
A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI tem a Assistência Social como sua atividade preponderante, 
conforme critério de enquadramento definido no §2º do item VII do Artigo 11 da Resolução nº 
528/2011 do COMAS, datada de 03 de março de 2011. 
 
A IAM – Instituição Assistencial MEIMEI teve seu último Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social (CEBAS) renovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
conforme Portaria 203/2017, publicada no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2017, 
julgado o Processo 71000.139156/2014-31, com validade de 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro 
de 2017. 
 
Em 11 de outubro de 2017, a IAM protocolou pedido de renovação através do Processo nº Processo 
71000.064616/2017-11, e novo pedido em 27 de novembro de 2020, através do Protocolo 
235874.0026423/2020. Ambos se encontram em análise até a data de encerramentos destas 
demonstrações. 
 
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Inscrita como entidade de assistência social no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do 
Município de São Bernardo do Campo, sob o nº 002/98, a IAM desenvolve serviços e programas 
específicos de assistência social, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, regulamentada 
pela Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, com tipificação apresentada na Resolução nº 109, de 11 
de novembro de 2009. 
 
De acordo com as diretrizes e procedimentos previstos pela NOB/SUAS, as ações desenvolvidas pela 
entidade qualificam-se como serviços e programas assistenciais planejados e gratuitos, de caráter 
permanente e contínuo, de suporte social à crianças, adolescentes, famílias e pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e/ou econômica, residentes em comunidades localizadas em áreas de forte 
incidência de tráfico de drogas e de violência urbana, nas cidades de São Bernardo do Campo e 
Diadema, região metropolitana de São Paulo.  
 

Os programas também mantêm interface com a Assistência Social, complementando e ampliando as 
ações desenvolvidas, contando com financiamento com diversos parceiros e recursos próprios 
advindos de doações, promoções, ações e campanhas sociais. 
 

Para atender os requisitos da legislação, a IAM utiliza-se de sua receita integral, nos serviços 
socioassistenciais prestados, de forma gratuita, de modo que os usuários não contribuem a nenhum 
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tipo de remuneração ou contraprestação, tendo com isso a gratuidade integral dos seus serviços 
prestados.  
 

No ano de 2021, a IAM desenvolveu os serviços, eventos, programas e projetos a seguir: 
 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 
  
O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a 
integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. 
Possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de 
capacidades dos usuários. 
 

Em 2021, o Trabalho Social com as Famílias promoveu, aos participantes da IAM, um espaço 
privilegiado de controle social e de reflexão sobre a sua realidade e transformação social, seja no 
âmbito individual ou comunitário. 
 

Com grupos voltados para homens, mulheres, foram abordados temas como: Direito de Família, Auto 
Cuidado, Sororidade Feminina, Papo de Homem, Quem sou eu no meu núcleo familiar. 
 

Esses encontros permitem aos participantes terem um espaço de escuta e acolhimento e troca de 
experiências que resultam em processo de autoconhecimento e desenvolvimento. 
 

As atividades voltadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foram assim 
contabilizadas: 
 

• 122 famílias cadastradas, totalizando 2078 procedimentos, envolvendo:  atendimentos, 

entrevistas, abordagens, reuniões, visita social, acompanhamentos e edições do Mercadinho 

IAM, além de 15 encaminhamentos para a Rede Socioassistencial e 4 assessorias jurídicas 

prestadas.   

• 166 crianças e adolescentes atendidas, com idade de 4 a 17 anos, 

• 3 Eventos presenciais realizados, com Drive Thru: Festa Junina, Dia das Crianças e Festa de 

Final de ano. 
 

Pelo Serviço Social da IAM, diversas doações foram efetuadas, sendo as mais relevantes: 745 cestas 
básicas, 138 kit Produtos de Higiene, 273 Kit de Natal, 157 Kit de brinquedos, além de 133 cestas de 
Natal, distribuídas às famílias participantes dos Programas. 

 

A IAM também beneficiou com doações várias Comunidades do entorno, dentre as quais destaca-se: A 
Rede Cultural Beija Flor, do Sítio Joaninha, e a Cooperativa de Recicladores Reluz. 
 
Em relação às pessoas em situação de rua, foram atendidas, no Centro de Atendimento Porta de 
Fabiano de Cristo, 6.517 pessoas, onde os dados de atendimento mais relevantes são: a doação de 
8.700 itens de vestuários, 157 cobertores e 17.843 refeições servidas. 
 
PROGRAMA GERAÇÃO DE FUTURO 
 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é ofertado por meio do Programa Geração de 
Futuro, divididos em seis eixos: Esportes, Tecnologia, Artes e Cultura, Ser Integral, Escotismo e 
Empreendedorismo, que têm a finalidade de desenvolver as competências socioemocionais e as 
habilidades para o futuro. 
 

Em decorrência da pandemia, de janeiro a outubro de 2021, a IAM atendeu73 crianças e adolescentes, 
de 4 a 17 anos, online. A partir da liberação para o atendimento presencial, foi possível ampliar o 
número de atendidos para 166, organizadas em grupos, por faixas etárias: 
 

- 4 a 6 anos – 43 crianças do Desenvolvimento Infantil, um diferencial da IAM; 
- 7 a 13 anos – 101 crianças, e  
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- 14 a 17 anos – 22 adolescentes, cuja faixa etária foi expandida pela disponibilização das 
oficinas de tecnologia, que pode despertar talentos e gerar uma profissão. 

 
OFICINA MAKER 
 

O Projeto contribui para o desenvolvimento de habilidades como empatia, responsabilidade, 
autonomia, curiosidade, reflexão, e questões cognitivas, entre outras, como multidisciplinaridade e 
habilidades sócio emocionais. 
 

A IAM recebeu uma contribuição privada da Mercedes-Benz do Brasil Ltda., no valor de R$ 50.000,00 
para aplicação no projeto. 
 
 

23 Outros assuntos 
 

Impacto nas demonstrações contábeis relacionados a Pandemia de Coronavírus (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, que perdura até hoje, trazendo 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 segmento de atuação da IAM – Instituição Assistencial MEIMEI, não teve suas operações 
interrompidas, e seguindo as determinações das legislações no Brasil realizou adaptações em seus 
processos, tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação do COVID-19, bem como 
assegurar a continuidade dos negócios durante o período que perdurar a pandemia. 
 

As atividades e atendimento foram pautados em ações de adaptação e resposta ao afastamento social 
e ao agravamento das demandas sociais, por meio de plantões de atendimento às famílias e entrega 
de doações diversas de acordo com as demandas apresentadas pelo público atendido  
 

A Administração entende que não há necessidade de reconhecimento de perdas ou necessidades de 
provisionamentos adicionais até o momento. 
 
 
 
 

Vanessa Custódio Zorzetti Pollon  Flavia Roberta Mendes 
Presidente  CRC 1SP 221432/O-7 

C.P.F. 213.019.278-56  Monello Contadores 
  CRC 2SP 014827/O-0 
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CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

São Paulo, 31 de dezembro de 2021. 

 

Ao  

Escritório Contábil Dom Bosco S/S. 

CRC n.º 2SP 014827/O-0  

Rua Gal. Olímpio da Silveira, 655 – 1º e 2º andar 

São Paulo – SP – Cep 01150-001 

 

Prezados Senhores:  

 

Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da entidade IAM 

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI, inscrita no C.N.P.J. 51.127.835/0001-48, que as informações 

relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das 

demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos 

exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 

 

Também declaramos: 

 

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da 
administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; 

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à 
legislação vigente; 

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos estão revestidos de total idoneidade; 
(d) que recebemos orientações acerca da legislação contábil, em especial às normas específicas às 

entidades sem fins lucrativos (ITG 2002) e a contabilidade para pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1000); 

(e) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados 
fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021. 

(f) que foram cumpridas as cláusulas estabelecidas contratualmente entre à IAM INSTITUIÇÃO 

ASSISTENCIAL MEIMEI e o Escritório Contábil Dom Bosco S/S. 

 
 

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base 

que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, 

que possam afetar a continuidade das operações do IAM INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI. 
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Também confirmamos que não houve: 

 

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; 

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; 

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser 
considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro 
de provisão para contingências passivas. 
 
 
 
 
 
 
 

 Vanessa Custódio Zorzetti Pollon  
 Presidente  
 C.P.F. 213.019.278-56  
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