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COKINOS 

RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

Aos Conselheiros e Administradores da 
Associacdo de Cultura, Educac&o e Assisténcia Social Santa Marcelina 
“Projeto Guri na Capital e Grande S30 Paulo” 
Sao Paulo - SP 

Opinigo 

Examinamos as demonstracées financeiras da Associac3o de Cultura, Educag¢do e Assisténcia Social 
Santa Marcelina “Projeto Guri na Capital e Grande Sao Paulo”, que compreendem o balanco 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstracgdes do resultado, das 
mutacdes do patriménio liquido e dos fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contabeis. 

Em nossa opinido as demonstracées financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
tados os aspectos relevantes, a posicdo patrimonial e financeira da Associa¢ao de Cultura, Educacado 
e Assisténcia Social Santa Marcelina “Projeto Guri na Capital e Grande S80 Paulo” em 31 de 
dezembro de 2020, o desempenho de suas operacSes e os seus fluxos de caixa para o exercicio 
findo nessa data, de acordo com as praticas contdbeis adotadas no Brasil. 

Base para opiniado 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, est3o descritas na secdo a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstragdes financeiras”. Somos 
independentes em relac3o a Entidade, de acordo com os principios éticos relevantes previstos no 
Cédigo de Etica Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidéncia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opiniao. 

Enfase 

Permissdo de uso - Canforme descrito na nota explicativa n2 07, o “Projeto Guri na Capital e Grande 
Sado Paulo” recebeu bens tangiveis e intangiveis para uso de suas operagdes, registrados nas 
rubricas do ativo imobilizado e intangivel. A Administragéo da Entidade, apds proceder ao 
levantamento e emplacamento desses bens, protocolou em 21 de marco de 2018 seu oficio SMC n& 
072/2018 junto a Secretaria de Cultura de Sao Paulo, a relacgo detalhada do Termo de Permiss3o de 
Uso e aguarda a formalizacdo. 

Outros assuntos 

Demonstracgo do valor adicionado - Adicionalmente, examinamos a demonstracdo do valor 
adicionado (DVA) referente ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2020, a qual esta sendo 
apresentada com o proposito de permitir andlises adicionais, nao sendo requerida como parte das 
demonstragGes financeiras basicas. Essa demonstracao foi submetida aos mesmos procedimentos 
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de auditoria descritos nesse relatério e, em nossa opinido, esté adequadamente apresentada em 
tados os aspectos relevantes, em relac3o as demonstracées financeiras tomadas em conjunto. 

Outras informacées que acompanham as demonstrac¢ées financeiras e o relatério do auditor 

A Administragéo da Entidade é responsdvel por essas outras informagdes que compreendem 
informacées sobre atividades, conforme inserido na nota explicativa n2 10. 

Em conexdo com a auditoria das demonstracdes contabeis, com base nos procedimentos realizados 
e nas evidéncias obtidas quanto a essas outras informag6es, nossa responsabilidade é a de lé-las e, 
ao fazé-lo, considerar se est3o, de forma relevante, inconsistentes com as demonstragdes 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que ha distorcao 
relevante nas informacées divulgadas, somos requeridos a comunicar esse fato. Nao temos nada a 
relatar a este respeito. 

Responsabilidade da Administrac3o sobre as demonstragées financeiras 

A Administracgo da Entidade é responsdvel pela elaboracéo e adequada apresentac3o dessas 
demonstracées financeiras de acordo com as praticas contdbeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessérios para permitir a elaboracéo de demonstracdes 
financeiras livres de distorcHo relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboragdo das demonstragées financeiras, a Administragao @ responsdvel pela avaliacado da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicdvel, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contabil na elaboracao das 
demonstra¢Ges financeiras, a ndo ser que a Administragdo pretenda liquidar a Entidade ou cessar 
Suas operacées, ou nado tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operacées. 

Os responséaveis pela Administrac3o da Entidade sdo aqueles com responsabilidade pela supervisdo 
do processo de elaboracao das demonstra¢ées financeiras. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossos objetivos sdo obter seguranca razodvel de que as demonstracoes financeiras, tomadas em 
conjunto, estejam livres de distor¢do relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatério de auditoria contendo nossa opinido. Seguranca razodvel é um alto nivel de 
seguran¢a, mas, nao, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorcées relevantes existentes. As 
distorgdes podem ser decorrentes de fraude ou erro e s3o consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razodvel, as 
decisdes econdmicas dos usuarios tomadas com base nas referidas demonstrac6es financeiras. 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
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© Identificamos e avaliamos os riscos de distorc¢do relevante nas demonstracdes financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidéncia de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinido. O risco de nado detecc¥o de distor¢do relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, ja que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificagdo, omissado ou representacées falsas intencionais. 

© Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas néo com o objetivo de 
expressarmos opinido sobre a eficdcia dos controles internos da Entidade. 

° Avaliamos a adequacao das politicas contdbeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contabeis e respectivas divulgacGes feitas pela Administracao. 

* Concluimos sobre a adequag3o do uso, pela Administragao, da base contabil de continuidade 
operacional e, com base nas evidéncias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em 
rela¢do a eventos ou condicgdes que possam levantar divida significativa em relacao a capacidade 
de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atengao em nosso relatério de auditoria para as respectivas divulgagdes nas demonstracdes 
financeiras ou incluir modificacdo em nossa opinido, se as divulgagées forem inadequadas. Nossas 
conclusées estao fundamentadas nas evidéncias de auditoria obtidas até a data de nosso relatério. 

Todavia, eventos ou condi¢ées futuras podem levar a Entidade a n3o mais se manter em 
continuidade operacional. 

Avaliamos a apresentacdo geral, a estrutura e o conteddo das demonstrac¢des financeiras, 
inclusive as divulgagdes e se as demonstracGes financeiras representam as correspondentes 
transac6es e os eventos de maneira compativel com o objetivo de apresentacdo adequada. 

Comunicamo-nos com os responsaveis pela governanca a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constata¢6es significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiéncias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

Sao Paulo, 20 de janeirorde 2021. 

£ 
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Auditores Independentes S/S 
CRC-2SP 15.753/0-0 
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ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCAGAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA 
“Projeto Guri na Capital e Grande Sao Paulo" 

C.N.P.J. N° 10.462.524/0002-39 

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

RECEITAS OPERACIONAIS 

Receitas operacionais 

Recursos do contrato de gesto 

Outras receitas operacionais 

Outras Receitas 

Receitas Financeiras 

DESPESAS OPERACIONAIS 

Despesas operacionais 

Despesas com pessoal 

Despesas com encargos sociais 

Despesas administrativas 

Depreciacao 

Servicos prestados por terceiros 

Despesas de Locagdo 

Impostos e taxas 

Despesas Financeiras 

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 

As notas explicativas sao parte integrante destas demonstragées financeiras 

Em reais 

N.E 

(16) 

(07) 

  

2020 2019 

TOTAL TOTAL 

23.966.738 28.880.447 

23.956.601 28.880.447 

23.956.601 28.880.447 

10.137 = 

68 - 

10.069 

(23.966.738) (28.880.447) 

(23.966.738) 
(15.742.368) 
(4.706.048) 
(669.127) 
(300.658) 

(1.832.804) 
(620.348) 
(74.316) 
(21.068) 

(28.880.447) 
(18.062.475) 
(5.595.678) 
(1.921.738) 
(369.442) 

(2.256.566) 
(568.633) 
(86.241) 
(19.673) 

  

 



ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCAGAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA 

“Projeto Guri na Capital e Grande Sao Paulo” 
. C.N.P.J. N° 10.462.524/0002-39 ; . 

DEMONSTRAGAO DAS MUTAGOES DO PATRIMONIO LIQUIDO NO EXERCICIO 
Em reais 

N.E 2020 2019 
PatrimGnio liquido 

No inicio do exercicio 

Superavit/Déficit do exercicio 

  

No final do exercicio 
  

  

As notas explicativas so parte integrante destas demonstragées financeiras



ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA 

“Projeto Guri" na Capital e Grande Sao Paulo 

C.N.P.J. N& 10.462.524/0002-39 

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA 
(em reais) 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Superavit/Déficit do exercicio 

Depreciacdo e amortizagao 

Provisdo para contingéncias 

Resultado ajustado 

VARIAGOES DO ATIVO E PASSIVO 

(Aumento) / redugao nos ativos em 

Adiantamentos diversos 

Outras Contas a Receber 

Despesas antecipadas 

Estoques 

Direito de Uso - Arrendamento NBCTG 06 

Aumento / (reducdo) nos passivos em 

Fornecedores 

Arrendamento Operacional NBC TG 06 

Encargos sociais 

Obrigagées Tributdrias 

Férias e encargos a pagar 

Outras Contas a Pagar 

Transferéncias 

Projeto a executar 

Fundos 

Caixa liquido proveniente das atividades operacionais 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

Aquisic¢des do ativo imobilizado 

Baixas do ativo imobilizado 

Recursos aplicados em ativos permanentes 

Caixa liquido consumido nas atividades de investimento 

AUMENTO (DIMINUICAQ) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio 

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio 

AUMENTO (DIMINUICAO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

N.E 

(07) 

(07) 
(07) 

  

  

  

2020 2019 

300.658 369.442 
51.354 38.813 

352.009 408.255 

4.415 48.205 
- 3.900 

(4.926) 502 
43.891 7.479 
53.618 (195.482) 

(42.363) (83.917) 
(53.618) 282.213 
(50.148) 3.828 

“ (82) 
(55.448) 4.641 
4,200 (5.270) 

= (546) 
6.097.642 (856.702) 
52.796 108.135" 

6.432.067 (274.841) 

- (96.997) 
2.600 7.895 

(303.258) (280.339) 

(300.658) (369.442) 

6.131.409 (644.283) 

6.216.647 6.860.929 
12.348.055 6.216.647 

6.131.409 (644.283) 
  

As notas explicativas sdo parte integrante destas demonstracées financeiras 
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ASSOCIAGAO DE CULTURA, EDUCAGAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA 
“Projeto Guri na Capital e Grande Sao Paulo” 

C.N.P.J. N° 10.462.524/0002-39 
DEMONSTRAGAO DO VALOR ADICIONADO 

  

Em reais 

N.E 2020 2019 

TOTAL TOTAL 

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 23.956.669 28.880.447 
Recursos do contrato de gestdo (16) 23.956.601 28.880.447 

Com doagées, verbas e outras 68 - 

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 2.501.931 4.178.305 
Servico de terceiros e outros 1.832.804 2.256.566 
Despesas administrativas e gerais 669.127 1.921.738 

VALOR ADICIONADO BRUTO 21.454.738 24.702.143 

RETENCOES 300.658 369.442 
Depreciacdo (07) 300.658 369.442 

VALOR ADICIONADO LiQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 21.154.080 24.332.701 

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA 10.069 - 
Receitas financeiras 10.069 = 

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 21.164.149 24.332.701 

DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO 21.164.149 24.332.701 
Pessoal e encargos 20.448.416 23.658.153 
Impostos, taxas e contribuigées 74,316 86.241 
Juros e Aluguéis 641,417 588.307 
(Déficit) Superavit do exercicio - = 

As notas explicativas sdo parte integrante destas demonstracées financeiras



    

Associacao de Cultura, Educacdo e Assisténcia Social Santa Marcelina 

“PROJETO GURI NA CAPITAL E GRANDE SAO PAULO” 

Notas explicativas as demonstracées financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019.



    
1. Contexto Operacional 

A Associacao de Cultura, Educagao e Assisténcia Social Santa Marcelina, constituida em 23 de 

outubro de 2008, é uma associa¢ao de direito privado, de natureza confessional, educacional, cultural, 

assistencial, beneficente e filantrépica, sem fins econémicos e lucrativos, que atua com a miss3o de 

formar pessoas utilizando a educacdo, a cultura e a assisténcia social como instrumentos de promo¢do, 

defesa e protecdo da infancia, da adolescéncia, da juventude e de adultos, em consonancia com a Lei 

Organica da Assisténcia Social (LOAS), a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB), o 

Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso, regida pelo seu Estatuto Social e 

pela legislacdo aplicavel. 

A Associagéo de Cultura, Educagdo e Assisténcia Social Santa Marcelina participou de 

convocacgées publicas através da Resolugdo SC n2 44/2017 e n2 45/2017 de 21 de outubro de 2017, e 

posteriormente celebrou os Contratos de Gestao N2 04/2017 e 05/2017, com a Secretaria de Cultura 

e Economia Criativa do Governo do Estado de Sao Paulo por meio dos Processos SC/1344496/2017 e 

do Processo SC/1380279/2017, tendo como objeto o fomento, a operacionalizacdo da gest3o e a 

execucao, das atividades na area cultural do Projeto Guri na Capital e Grande Sao Paulo e daEscola de 

Musica do Estado de Sdo Paulo - EMESP TOM JOBIM, Theatro Sdo Pedro, Orquestra do Teatro Sao 

Pedro - ORTHESP e Teatro Caetano de Campo, ambos contratos para o periodo de 01/01/2018 A 

31/12/2022. 

PROGRAMA GURI CAPITAL E GRANDE SAO PAULO 

No Guri na capital e Grande Sdo Paulo, a crianga comega seus estudos aos 6 anos, na iniciacdo 

musical. E por meio de atividades Itidicas e praticas que os alunos dado seus primeiros passos. Depois 

da iniciagdo vém os cursos sequenciais, em que meninos e meninas, a partir dos 10 anos, estudam 

canto ou instrumento, além de coral, pratica de conjunto e teoria musical — tudo isso por meio de aulas 

coletivas. Voltado para criangas e adolescentes, 0 programa proporciona a oportunidade de 

crescimento cultural e inclusdo social, por meio de uma educacdo musical de qualidade apoiada por 

um trabalho social efetivo. Sempre apostando na plena capacidade de desenvolvimento do ser 

humano, o Guri oferece ndo apenas uma rede de apoio para seus alunos e alunas, mas também para 

seus familiares e comunidades nas quais o programa atua. Desde 2008, o Guri na Capital e na Grande 

Sao Paulo é gerido pela Santa Marcelina Cultura. Além do ensino cotidiano nos diversos polos de 

ensino, os alunos e alunas que queiram aprofundar seus desafios artisticos podem participar dos 

Grupos Infantis e Juvenis, onde, com ensaios e performances, se preparam para uma vivéncia cultural 

ainda mais ampla. Esses grupos, formados por alunos e alunas de diversas regides da cidade e da 

Grande Sao Paulo, se apresentam em importantes espacos culturais, como teatros, CEUs, igrejas e 

museus. 

  



    
2. Base de preparacao 

a. Declarag¢do de conformidade 
As demonstragées financeiras foram elaboradas de acordo com as praticas contdbeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislac3o societdria, os Pronunciamentos, as Orientagées e as 
Interpretagdes emitidas pelo Comité de Pronunciamentos Contdbeis (CPC), em especial, a 
Resolucdo CFC n° 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) Entidades sem finalidade de lucro e as 
normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

A presente demonstracao financeira inclui dados no contabeis e dados contdbeis como, 
operacionais, financeiros. Os dados nao contdbeis também foram objeto de auditoria e/ou outros 
procedimentos por parte dos auditores independentes. 

A emissdéo das demonstracées financeiras foi autorizada pela Diretoria da Associacg30 em 20 de 
janeiro de 2021. 

5. Base de mensuracéo 
As demonstragées financeiras foram preparadas com base no custo histérico com exce¢do aos 
instrumentos financeiros ndo-derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 

c. Moeda funcional e moeda de apresentacdo 
Essas demonstracgdes financeiras s3o apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Associa¢ao. Todas as informacées financeiras so apresentadas em Real e foram arredondadas, 
exceto quando indicado de outra forma. 

d. Uso de estimativas e julgamentos 
A preparagdo das demonstracdes financeiras de acordo com praticas contdbeis adotadas no Brasil 
exige que a Administragao faca julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicagdo de 
politicas contabeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. 

Estimativas e premissas so revistas de uma maneira continua. Revis6es com relag&o a estimativas 
contabeis sao reconhecidas no periodo em que as estimativas sao revisadas e em quaisquer 
periodos futuros afetados. 

As informagées sobre julgamentos criticos referentes as politicas cantdbeis adotadas que 
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstragées financeiras est3o incluidas 
nas seguintes notas explicativas: 

e Nota explicativa n2 3 d - Valor depreciavel e vida Util econdmica do ativo imobilizado. 
¢ Nota explicativa n° 12 - Provis&o para contingéncias. 

3. Principais politicas contabeis ne 
” 

“ \ 

As politicas contabeis descritas’em detalhes abaixo tém sido aplicadas de maneira consistente pela 
Associacao. | 

Ny



    
a. Adogéo inicial do CPC 06 R2/IFRS 16 — Operacées de Arrendamento Mercantil 

De acordo com a nova determinacdo definida no IFRS 16/CPC 06 (R2), os arrendatdarios devem 

reconhecer em seu passivo os pagamentos futuros e no seu ativo o direito de uso do bem 

arrendado para os contratos de arrendamento mercantil. 

Desta forma, os contratos de arrendamento financeiro e operacional passam a ter tratamento 

contabil semelhante, ficando fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto 

prazo ou de baixo valor. 

A Administra¢do, apds analisar todos os contratos em vigor, concluiu que diversos se enquadram 

na classificagdo de arrendamento mercantil operacional. Alguns desses contratos preveem uma 

despesa de aluguel varidvel, com valores atualizados anualmente através de indices de inflacdo 

implicitos nos contratos ou se nao identificdvel a ultima captacao a mercado, cujo valor é 

reconhecido mensalmente. 

A Entidade adotou a IFRS 16 para o ano exercicio de 2019 usando uma abordagem retrospectiva 

modificada que resulta na aplicac¢do prospectiva da norma. A abordagem retrospectiva modificada 

nado requer a atualizacgdo das informagdes contabeis do periodo anterior. 

Na adocado inicial foi utilizado os seguintes expedientes praticos requeridos pela norma: 

a) Taxa de desconto contida na ultima captagdo a mercado realizada por qualquer empresa do 

Grupo, liquida da inflacdo dos Ultimos 12 meses; 

b) Contratos inferiores a 12 meses e de baixo valor nado foram considerados para fins de calculo 

da norma. 

c) Acontabilizacgao de pagamentos como despesas no caso de arrendamentos cuja composicdo 

de valor dependa de variavel; e 

O calculo da renovatoria sera considerado apenas quando a renovacao for praticamente certa. 

Os bens foram reconhecidos a valor presente no grupo ativo imobilizado como Direito de Uso e no 

passivo circulante em valores a curto prazo descontado o tributo e as taxas de juros e, no passivo 

nao circulante em valores a longo prazo descontados as taxas de juros, porém o tributo sera 

destacado somente a curto prazo por entendermos ser de natureza incidental e ter seu fato 

gerador quando do pagamento aos arrendadores pessoas naturais. 

O maior impacto se dara no aumento do endividamento a Curto e Longo Prazo e consequente 

queda do indice de liquidez corrente tendo em vista a contrapartida do passivo estar reconhecida 

integramente no grupo do Imobilizado. 

b. Instrumentos financeiros 

Ativos e passivos financeiros ndo derivativos 

A Associagdo reconhece os empréstimos e recebiveis e depésitos inicialmente na data em que 

foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros séo reconhecidos inicialmente na 

data da negociac¢do na qual a Associacdo se torna uma das partes das disposigées contratuais do 

instrumento. 

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 

Um ativo financeiro é classificado -valor justo por meio do resultado caso seja classificado 

como mantido para negociacdo e’seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. 

Os ativos financeiros sao Tedemaloe-tele valor justo por meio do resultado se a Associagdo 
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gerencia tais investimentos e toma decisées de compra e venda baseadas em seus valores justos, 
de acordo com a gestdo de riscos documentada ea estratégia de investimentos da Associacdo. Os 
custos da transacdo, apdéds o reconhecimento inicial, sAo reconhecidos no resultado como 
incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado s30 medidos pelo 

valor justo, e mudangas no valor justo desses ativos sao reconhecidas no resultado do exercicio. 

Recebiveis 

Recebiveis sdo ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculaveis que nado sdo cotados no 
mercado ativo. Tais ativos s§o0 reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transagdo atribuiveis. Apds 0 reconhecimento inicial, os recebiveis s’o0 medidos pelo 
custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por 
reducéo ao valor recuperavel. 

Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa. Os recursos financeiros que a Associacdo 
possui, mas que estdo vinculados a projetos sdo apresentados na rubrica de recursos vinculados a 
projetos. 

Recursos vinculados a projetos 

Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta movimento, aplicacdes 
financeiras e dos fundos de reserva e contingéncia que possuem utilizac3o restrita e somente 
poderdo ser utilizados em projetos para fazer frente as obrigacdes do contrato de gestao. 

Passivos financeiros ndo derivativos 
Os passivos financeiros s8o reconhecidos inicialmente na data de negaciacdo na qual a Associacdo 
se torna uma parte das disposicées contratuais do instrumento. Associagdo baixa um passivo 
financeiro quando tem suas obrigacgées contratuais retirada, cancelada ou vencida. 

Tais passivos financeiros sao reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transa¢do atribuiveis. Apés o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros s3o 
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. 

Instrumentos financeiros derivativos 

Nao houve operacdes com instrumentos financeiros derivativos durante os exercicios de 2020 e 
2019. 

¢. Apuragao do resultado e reconhecimento das receitas e despesas 
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com 0 regime contabil de 
competéncia de exercicio. Os valores recebidos e empregados dos Contratos de Gest&o originados 
de contratos com a Secretaria de Cultura do Estado de Sao Paulo, vinculadas ao Ministério da 
Cultura, sdo registrados da seguinte forma, em conformidade com a CPC 07 (R11): 

© Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido um ativo 
(recursos vinculados a projetos) em _contrapartida a projeto a executar no passivo circulante. 
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* Consumo como despesa: Quando ocorrem os gastos dos contratos de gestdo, sZo 

reconhecidas as despesas e receitas correspondentes em montantes equivalentes, ou seja, 
sem impacto no resultado do exercicio. 

e Aquisig¢aéo de bens: Quando ocorre a aquisic¢fo de bens dos contratos de gest3o s3o 
reconhecidos os ativos imobilizados e intangiveis, em contrapartida a uma receita diferida no 
passivo nao circulante. 

e Rendimentos de aplicagées financeiras: Quando ocorre o rendimento de aplicacdes 
financeiras séo reconhecidos os acréscimos de ativos em contrapartida a projeto a executar 
no passivo circulante. 

Em consequéncia a pratica contabil adotada pela Associacao, os efeitos no resultado do exercicio 
relacionados ao contrato de gestao sao nulos pois todas as despesas incorridas com o projeto sdo 
vinculadas a recursos recebidos com utilizagdo especifica nesse projeto. 

d. Imobilizado 

Reconhecimento e mensuracdo 

Itens do imobilizado s4o mensurados pelo custo histérico de aquisi¢ao ou doacdo, deduzido de 
depreciagdéo acumulada e perda de redugo ao valor recuperavel acumuladas, quando necessério. 

Depreciacgdo 

A depreciag¢do acumulada sobre o valor depreciavel, que é 0 custo de um ativo, ou outro valor 
substituto do custo, deduzido do valor residual. 
A depreciacdo é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relacdo as vidas 
Uteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. 

Os métodos de depreciacdo, as vidas uteis e os valores residuais serao revistos a cada 
encerramento de exercicio financeiro e eventuais ajustes serdo reconhecidos como mudanca de 

estimativas contabeis. 

e. Intangiveis 

Os ativos intangiveis compreendem, basicamente, os ativos adquiridos de terceiros (softwares) e 

sdo mensurados pelo custo total de aquisicao. A amortizacSo foi calculada pelo método linear, 
com base nas taxas de 20% a.a., e leva em consideracdo 0 tempo de vida util estimado dos bens. 

f. Redugdo ao valor recuperdvel 

Um ativo financeiro ndo mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data 

de apresentacdo para apurar se ha evidéncia objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor 

recuperavel. Um ativo tem perda no seu valor recuperadvel se uma evidéncia objetiva indica que 

um evento de perda ocorreu apés o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda 

teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma 

maneira confiavel. A Associagéo nao identificou nenhum ativo com reducgdo no seu valor 

recuperavel. 

ao, 

g. Passivo circulante e nado circdJante . Re 

© circulantes\ s%0 demonstrados pelos valores conhecidos ou 

rel dos\correspondentes encargos, variac¢des monetarias 
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incorridas até a data do balanco patrimonial. 
Uma provisdo é reconhecida no balango patrimonial quando a Associagao possui uma obrigacado 
legal ou constituida como resultado de um evento passado, e é provdvel que um recurso 
econdémico seja requerido para saldar a obrigacao. As provisdes s&o registradas tendo como base 
as melhores estimativas do risco envolvido. 

h. Receita diferida (recursos aplicados em ativos permanentes) 
Os valores reconhecidos como receita diferida representam os ativos imobilizados e intangiveis 
recebidos em doac3o, mensurados ao valor justo, e ativos adquiridos de terceiros, que sdo 
reconhecidos como uma receita diferida no passivo nao circulante e s80 reconhecidos no resultado 
do exercicio, de acordo com o regime de competéncia, no mesmo prazo e pelos mesmos 
montantes das despesas de depreciacdo e amortiza¢ao do ativo imobilizado em atendimento a 
CPC 07 (R1). 

  

As demonstracées financeiras referentes a 31 de dezembro de 2019, divulgada para fins de 
comparabilidade, foram reclassificadas, quando aplicavel, para fins de melhor apresentac3o 

4. Caixas e Equivalentes de Caixa 

  

  

    
  

Descrigado 2020 2019 
Banco conta movimento - oe : 
Aplicagdes financeiras 12.348.055 6.216.647 

| Total 12.348.055 6.216.647         

Os recursos vinculados a projetos referem-se a recursos recebidos pela Associacdo que serao utilizados 
exclusivamente no contrato de gest3o. 

Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a certificados de depdsitos bancarios e 
fundos de renda fixa, remunerados de acordo com as médias de remuneracao do Certificado de 
Deposito Interbancario (CDI). 

5. Adiantamentos diversos 

  

  

      
        

Descricgao _ 2020 2019, 
Adiantamento de férias 36.836 40.833 
Outros 

2.316 2.735 
Total 39.152 43.567 

6. Estoque 

Os estoques existentes em 31 de dezembro est3o valorizados pelo custo médio, que n3o superam o 
valor de mercado e estao assim discriminados: 
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Descrigao 2020 2019 
| Material de escritdrio 28.863 32.381 

Suprimentos musicais 221.690 257.573 

Demais estoques 17.370 21.860 

Total 267.923 311.815 | 

7. Imobilizado 

Os bens estao demonstrados com base no valor original de custo deduzido da depreciacdo. 

Descrigado Taxas 2020 2019 

Custo Depreciacao acumulada Liquido Liquido 

instalagdes 10% 35.258 (31.307) 3,951 7.477 | 
Equipamentos 10% 281.861 (221.570) 60.291 84.985 

Moveis e utensilios 10% 454.844 (425.274) 29.570 52.030 

| Veiculos 20% 364.692 (364.692) - -| 
Instrumentos musicais 10% 4.298.877 (3.469.630) 829.247 1.068.743 

Ferramentas 10% 385 (312) 73 111 

Computadores e periféricos | 20% 279.459 (277.997) 1.462 14.505 

Telefone 10% 16.750 (16.750) ws « 

Sub-total 5.732.128 (4.807.534) 924.594 1.227.853 

OBJETO DO CONTRATO |— 2019 = 2020 
DIREITO DE USO | ADICOES REALIZADAS | DESPESAS REALIZADAS | DIREITO DE USO 

IMOVEIS 195.482 94.615 (148.233) 141.865 | 
Sub-total 195.482 94.615 (148.233) 141.365             

(*) Os Bens de uso de arrendamento mercantil sdo lancados no grupo de imobilizado e reconhecidos segundo critérios no atendimento ao 
CPC 06 R2/ IFRS 16, conforme nota 3.a. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| Total do Imobilizado | 1.066.459 | 

A movimenta¢Go do imobilizado esta demonstrada a seguir: 

2020 2019 

Saldos no inicio do exercicio 1.423.335 1.508.192 

Adigdes 

Equipamentos = 15.286 | 

Méveis e utensilios - 1.398 | 

Instrumentos musicais - 79.997 

Computadcores e periféricos - -| 

Baixas liquidas -2.600 -7.579 

Depreciacdes -300.658 -369.442 | 

Bens de Uso Locagao/Arrendamento sae -53.618 195.482 

Saldos no fim do exercicio 1.066.459 1.423.335 |           

 



    
Conforme a Clausula Segunda, Item 13, do novo Contrato de Gest3o n° 04/2017, é atribuicdo, 
responsabilidade e obrigacdo da Contratada: “Administrar os bens moveis e iméveis cujo uso lhe fora 
permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos Termos de Permissdo de Uso,até sua 
restitui¢Go ao Poder Publico, mantendo em perfeitas condi¢ées de uso os iméveis, bens, equipamentos 
e instrumentais necessdrios para a realizacGo das atividades contratualizadas, cujos inventdrios 
atualizados constardo dos devidos Termos de PermissGo.” 

Em face a obrigacg3o acima a Santa Marcelina Cultura apresentou a Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa de S80 Paulo, em 21/03/2018, através do Officio SMC n°® 072/2018, a relac3o de bens e 
equipamentos que serdo utilizados para a realizagdo das atividades contratualizadas no periodo de 
2018 a 2022, devidamente inventariados e emplaquetados. E aguarda providéncias da Secretaria para 
a emissdo do Termo de Permissdo de Uso de Bens Méveis e Intangiveis. 

8. Arrendamento NBC TG 06 

  

  

                

2020 =| ~— 2019 2020 | 2019 2020 2019 
PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NAO CIRCULANTE TOTAL DO PASSIVO 

141.865] 108.752 -| 86.730] | 141.865| 195.482. 
De acordo com a nova determinagao definida no IFRS 16/CPC 06 (R2), os arrendatarios devem reconhecer em s@u passivo os pagamentos futuros, conforme nota 3.a. 

9. Encargos sociais a pagar 

  

    

    
        

  

  

[ Descricao 2020 2019 
INSS a recolher 

- 50.148 | Total - 50.148 

10. Projeto a executar 

Descri¢gao 
2020 2019 ; 

Projeto a executar 9.306.081 3.208.439 
        

Projeto a executar referem-se os recursos ja recebidos pela Associac&o, porém ainda nao utilizados 
que serao reconhecidos no resultado de acordo com o regime de competéncia. 

A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercicio e sua movimentacado demonstrando 
0 total de recursos recebidos pela Associac3o e os rendimentos financeiros desses recursos bem como 
0s montantes utilizados na execugao dos projetos (consumo) e valores despendidos com a aquisi¢do 
de bens integrantes do ativo imobilizado. 

  

  

  

  

                

Descricao 2020 | 
: ‘ Rendimentos Dotagao Valor Valor residual | Valores recebidos financeiros Consumo especial residual 

Contrato de Gestao - Projeta Guri (04/2017) (a) 3.185.435 29,731,382 22.203 | -23.655.943 -| 9.283.077 

Outros Recursos (04/2017) 7 B.004 |S. - 23.004 
Total i 3.208.439 aN \_ 29.731.382 22.203 | -23.655.943 =| 9.306.081       t \ 

%



    
Valores recebidos - Referem-se aos montantes financeiros efetivamente recebidos no exercicio. 

Rendimentos financeiros - Referem-se a rendimentos das aplicagdes financeiras dos recursos 
repassados pela SEC para realizacdo das atividades do plano de trabalho, vinculados aos projetos De 
acordo com a norma contabil, s30 reconhecidos no ativo em contrapartida aos projetos a executar no 
passivo (vide nota explicativa 3.b - praticas contabeis). 

Consumo - Referem-se aos gastos que foram empregados nos projetos ao longo do exercicio social. 
Os consumos de projetos a incorrer dao origens as receitas e despesas da Entidade. 

Dotacao especial - Referem-se aos recursos que foram empregados na aquisi¢do de bens integrantes 
do ativo imobilizado. 

Relatério Anual 2020 — Guri na Capital e Grande $30 Paulo 

Em cumprimento ao estabelecido no Contrato de Gest3o n2 04/2017, Processo n.2 
SC/1344496/2017, entre esta Secretaria ea Associa¢do de Cultura, Educacdo e Assisténcia Social Santa 
Marcelina — Organizagao Social de Cultura, encaminhamos as devidas informacées relativas ao ano de 
2020. 

Primeiramente, informamos que, do total dos recursos repassacos, foram gastos com pessoal 
no ano de 2020 o montante de R$ 7.169.579,29 e o indice de participagdo do custo area meio em 
rela¢do ao custo total de pessoal ficou em 0,17%. 

INTRODUCAO: Durante a pandemia as agdes de comunicac4o foram intensificadas tendo em 
vista que as atividades pedagogicas, artisticas e sociais passaram a acontecer no ambiente virtual. A 
Santa Marcelina Cultura optou por utilizar prioritariamente as trés plataformas mais utilizadas pelo 
publico do Programa Guri Capital e Grande Sao Paulo: YouTube, Facebook e Instagram. Os parametros 
utilizados para a afericdo dos dados foram: a) quantidade de acGes realizadas, aferida pelo numero de 
postagens; b) quantidade de publico, aferido pelo numero de visualizagées dos posts, sempre até o 
ultimo dia do més de postagem. 

Para o relatério anual, realizamos a contabilizacdo global e a atualizagdo dos nimeros de 
visualizag6es e alcance de todos os posts realizados durante o ano de 2020, uma vez que os conteudos 
permaneceram e permanecem disponiveis ao publico com objetivo de beneficiar ainda mais pessoas. 
Vale ressaltar que os resultados da contabilizacdo global sdo maiores do que o resultado da soma dos 
trimestres do ano, valor este que esta apresentado nos quadros dos eixos de metas e indicadores deste 
relatorio. 

Abaixo apresentamos os dados globais aferidos. 

O GURI terminou o ano com 38.088 seguidores em suas redes socials. Ao longo do ano, foram 
realizadas 2.504 publicagées no Facebook, Instagram, Twitter e no Youtute do GURI, destas 1.494 
foram videos com apresentagdes musicais, aulas de instrumentos e canto, visitas e dicas culturais, 
entrevistas e afins que totalizaram 1.102.190 visualizagdes e um alcance de 5.735.200 pessoas. 

38.088 seguidores fe 
2.504 publicacgdes C A\



    
5.735.200 pessoas alcancadas 
1.494 publicagdes de videos 
1.102.190 visualizacdes 

Nota: 

® A contabilizag3o nao contempla visualizagdes e/ou alcance de videos postados 
anteriormente ao ano de 2020, embora eles tenham tido visualizagées durante o ano. 

° Sobre o publico beneficidrio, cabe ressaltar que sera apresentada no relatério a 
somatoria do publico presencial e o publico virtual. 

I. Programa para o Guri na Capital e Grande Sao Paulo 

Eixo 1— Ensino Musical 

1.1 Dados extras — Atendimentos alunos dos cursos de Iniciagao Musical e Cursos Livres 
(consolidado) 

Em 2020 foram matriculados 11.019 alunos nos Polos do Guri. 

1.2 Cursos de Iniciag&o Musical 

Em 2020 foram oferecidas 15.024 vagas nos cursos de Iniciagéo Musical, sendo que, 9.688 
alunos foram matriculados. 

informamos que foram realizadas nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, 
novembro e dezembro 756 aulas virtuais, relacionadas ao Eixo 1.2 - Cursos de Iniciagao Musical, pelo 
Facebook, Instagram e Youtube, com 117.265 visualizacdes de videos. 

1.3 Cursos Livres 

No ano de 2020 tivemos 11 Cursos Modulares com 409 alunos matriculados. Ao longo do ano 
de 2020, constatou-se que 409 alunos participaram dos cursos modulares. Apesar de os resultados 
alcan¢ados serem maiores que a meta estabelecida, nado houve desequilibrio do Contrato de Gestado, 
uma vez que o numero de horas-aula oferecidas nos cursos modulares cumpriu com o estabelecido. 

Também tivemos 922 alunos matriculados no curso de Iniciagdo Musical para Adultos. 

Informamos que foram realizadas nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, 
novembro e dezembro 145 aulas virtuais, relacionadas ao Eixo 1.3 - Cursos Livres, pelo Facebook, 
Instagram e Youtube, com 13.019 visualizagées de videos. 

1.4 Manutencao de Polos 

O Guri possui 44 Polos em funcionamento. Sao eles: 1 - CEU Dutra, 2 - CEU Alvarenga, 3 - CEU 
Casa Blanca, 4 - CEU Jambeiro, <CEU Meninos, 6 - CEU Pq. Sao Carlos, 7 - CEU Pq. Veredas, 8 - CEU 
Péra Marmelo, 9 - CEU Perus,AO - CEU Rosa da China, 11 - CEU So Mateus, 12 - CEU Sd0 Rafael, 13 - 
CEU Vila Curuca, 14 - CEU ila Atlantica, 15 - CEU Caminho do Mar, 16 - CEU Navegantes, 17 - CEU 
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Inacio Monteiro, 18 - CEU Campo Limpo, 19 - CEU Vila Rubi, 20 - CEU Parelheiros, 21 - CEU Vila do Sol, 
22 - CEU Paraisépolis, 23 - CEU Capdo Redondo, 24 - CEU Quinta do Sol, 25 - CEU Trés Pontes, 26 -CEU 
Sapopemba, 27 - CEU Paulistano, 28 - CEU Pq. Anhanguera, 29 - CCA Itaquera, 30 - Rio Grande da Serra, 
31 - Biritiba Mirim, 32 - Casa de Cultura da Penha, 33 - Entidade AME, 34 - Espago Aberto Jd. Miriam, 
35 - Poa, 36 - Julio Prestes, 37 - Mazzaropi, 38 - Embu das Artes, 39 - Osasco, 40 - Brooklin, 41 - Cesa 
Cata Preta-Santo André, 42 - Aruja, 43 - Guararema e 44 - Caieiras. 

2. Eixa — Atividades Extraclasses 

Foram realizados em 2020; 

- 10 master classes com 181 alunos participantes. Tendo em vista que todas as masterclasses 
foram ministradas em formato online no ano de 2020, foi possivel a participagdo de um numero maior 
de alunos e alunas, n3o havendo qualquer tipo de prejuizo pedagégico ou mesmo desequilibrio 
econdémico-financeiro ao Contrato de Gestdo; 

- 10 workshops com 180 alunos participantes. Tendo em vista que todos os workshops foram 
ministrados em formato online no ano de 2020, foi possivel a participagdo de um numero maior de 
alunos e alunas, nio havendo qualquer tipo de prejuizo pedagégico ou mesmo desequilibrio 
econdmico-financeiro ao Contrato de Gest3o. 

Além das atividades ja realizadas no Eixo 2 - Atividades extraclasses, informamos que ainda 
foram realizadas nos meses de abril, maio, junho e julho mais 45 ages categorizadas como meta nao 
quantificada, no instagram, Facebook e Youtube, com 41.545 visualizacées de videos. 

3. Eixo — Atividades de Difusdo Formativa 

3.1 Dados extras Grupos artistico-pedagégicos de bolsistas (Grupos infantis e juvenis) 
consolidado 

O numero total de alunos matriculados nos grupos artistico-pedagdgicos de bolsistas do Guri 
em 2020 foi 368. Ao longo do ano de 2020 participaram dos grupos artistico-pedagdgicos do Guri 368 
alunos, sendo 359 alunos ativos. Alguns alunos, participantes dos Grupos Infantis e Juvenis desde anos 
anteriores, ndo puderam mais participar desta atividade e, depois de atendidos pelos assistentes 
sociais dos grupos e tendo suas situac6es individualmente reconhecidas e encaminhadas, solicitaram 
© cancelamento da matricula. Muitos deles relatam como motivo para a ndo participacdo a 
incompatibilidade dos hordrios de ensaio e concertos futuros com demais compromissos na vida 
pessoal ou mesmo o ingresso em outro grupo artistico-musical. Considerando a situac3o atual 
ocasionada pela pandemia do novo coronavirus, em que os ensaios dos Grupos Infantis e Juvenis do 
Guri tém sido realizados exclusivamente por meio de plataformas de videoconferéncia, e levando-se 
em consideracdo as especificidades e necessidades artistico-pedagdgicas de cada uma das formacées 
musicais, optou-se por convocar alguns dos alunos que estavam na lista de supléncia. Salientamos que 
isto ndo onerou o Contrato de Gest3o nem tampouco gerou desequilibrio econdémico-financeiro, ja 
que as bolsas-auxilio para transporte e alimentacao foram oferecidas apenas no 12 trimestre do ano. 

Em 2020 foram realizadas 18 apresentagdes dos Grupos artistico-pedagégicos de bolsistas. 

3.2. Grupos artisticos-pedagégicos de-bolsistas (Grupos Infantis e Juvenis) 

r
d



    
Em 2020 tivemos um total de publico de 199.376 pessoas nas apresentacgdes dos Grupos 

artistico-pedagdgicos de bolsistas. A meta de publico dos concertos dos Grupos Infantis e Juvenis do 
Guri foi superada no ano de forma significativa, pois, toda a programacdo foi apresentada nas 
plataformas digitais (Youtube). Desta forma, buscou-se desenvolver um formato artistico-pedagdgico 
que levasse em conta os desafios inerentes 4 concep¢do, preparacdo e producdo de concertos 
desenvolvidos a distancia. Com isso, foi possivel manter a qualidade artistica das apresentacgGes e 
acessar um grande numero de ptiblico, nio comprometendo a qualidade da programacdo proposta. 

Ao longo do ano de 2020 participaram dos grupos artistico-pedagdégicos do Guri 368 alunos, 
dos quais 359 sao ativos, conforme informagées que seguem: Banda Sinfénica Infanto-Juvenil - 50 
alunos matriculados e ativos; Banda Sinfénica Juvenil - 45 alunos matriculados e 42 alunos ativos; 
Camerata de Violdes Infanto-Juvenil - 26 alunos matriculados e 23 alunos ativos; Coral Infantil - 48 
alunos matriculados e 44 alunos ativos; Coral Juvenil - 69 alunos matriculados e 53 alunos ativos; 
Orquestra de Cordas Infanto-Juvenil - 40 alunos matriculados e ativos; Orquestra Sinfénica Infanto- 
Juvenil - 60 alunos matriculados e 47 alunos ativos; Big Band Infanto-Juvenil - 18 alunos matriculados 
€ 16 alunos ativos; Regional de Choro Infanto-Juvenil - 12 alunos matriculados e 11 alunos ativos. A 
Camerata de Violdes nao teve todas as vagas preenchidas apés 0 primeiro processo seletivo, ocorrido 
em dezembro de 2019. O processo para vagas remanescentes estava agendado e divulgado para abril 
de 2020, mas por conta da pandemia do Covid-19 tal acao foi temporariamente suspensa, situacgdo 
que permaneceu inalterada até o término do ano letivo e dos ensaios dos Grupos Infantis e Juvenis. 
Considerando a situagao atual ocasionada pela pandemia do novo coronavirus, em que os ensaios dos 
Grupos Infantis e Juvenis do Guri foram realizados exclusivamente por meio de plataformas de 
videoconferéncia, foram feitas adaptagdes no repertdrio e escolhas artistico-pedagégicas que 
permitiram ao grupo se desenvolver de modo adequado. Quanto aos outros grupos, levando-se em 
consideracao as especificidades e necessidades artistico pedagogicas de cada um deles e de suas 
formagées musicais, optou-se por convacar alunos que estavam na lista de supléncia do primeiro 
processo seletivo. Por este motivo, o Coral Infantil e o Coral Juvenil superaram a meta de alunos 
matriculados, para que se fosse possivel atender um maior numero de alunos e alunas. Salientamos 
que isto ndo onerou o Contrato de Gestdo nem tampouco gerou desequilibrio econémico-financeiro, 
ja que as bolsas-auxilio para transporte e alimentac&o foram oferecidas apenas no 12 trimestre eo 
numero total de alunos atendidos nos Grupos Artistico Pedagégicos de bolsistas esta dentro da meta 
estabelecida neste Plano de Trabalho. 

Além das atividades jd realizadas no Eixo 3.2, Grupos artisticos-pedagédgicos de bolsistas, 
informamos que ainda foram realizadas nos meses de abril e junho mais 8 agdes categorizadas como 
meta ndo quantificada, no instagram, Facebook e Youtube, com 8.251 visualizagées de videos. 

3.3 Grupos artistico-pedagdgicos de alunos e familiares 

Informamos que o Coral de Familiares teve 40 alunos matriculados e 33 alunos ativos no ano 
de 2020. 

Foram realizadas 2 apresentagdes com ptiblico de 18.547 pessoas. A meta de publico dos 
concertos dos Grupos Artisticos de Alunos e Familiares foi superada de forma significativa pois toda a 
programacado foi apresentada nas plataformas digitais (Youtube). Desta forma, buscou-se desenvolver 
um formato artistico-pedagdgico que levasse em conta os desafios inerentes a concep¢ao, preparacgado 
e producdo de concertos desenvolyidos a distancia. Com isso, foi possivel manter a qualidade artistica 
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das apresentacdes e acessar um grande numero de publico, ndo comprometendo a qualidade da 
programacao proposta. 

4. Eixo — Desenvolvimento Social 

Em 2020 foram realizadas: 

- 182 Oficinas socioeducativas com criangas e adolescentes com 16.706 alunos participantes. 
Para a realizagdo das Oficinas Socioeducativas com as criang¢as e adolescentes é necessdrio o 
agrupamento de pessoas. Considerando as recomendac¢6es da OMS e os protocolos estaduais neste 
momento de pandemia, os/as assistentes sociais realizaram as oficinas socioeducativas de forma 
remota, produzindo videos e os disponibilizando nas redes sociais e site do Guri. Além disso, foram 
realizados oficinas socioeducativas com encontros virtuais com os usuarios dos polos por meio da 
plataforma Zoom. Os videos e esses encontros virtuais tratam sobre as tematicas que seriam 
trabalhadas presencialmente nas oficinas socioeducativas. Essa nova modalidade e possibilidade de 
atendimento remoto est4 pautada no documento base para 0 perfodo de pandemia do Conselho 
Federal de Servico Social, de 23 de marco de 2020. "Nesse momento de excepcionalidade, 
compreendemos que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades teletrabalho, 
videoconferéncia e on-line, Para que nossas atividades nado sofram descontinuidade [...]. Assim, 
ratificamos que a utilizacdo das tecnologias para atendimento social esta autorizada nesse momento 
especifico." (CFESS, 2020). Diante desse cendrio de isolamento social, avaliamos que foi de extrema 
importancia realizar estas oficinas socioeducativas de forma remota, para assim atender e contribuir 
com temas e contetidos que amenizassem esse momento t3a desafiador vivenciado por todos. Essa 
nova modalidade de atendimento gerou também um maior numero de participantes por meio das 
visualizagées das postagens feitas nas redes sociais; 

- 121 Oficinas socioeducativas com as familias das criancas e adolescentes com 18.320 
participantes. Para a realizacfo das Oficinas Socioeducativas com as familias das criancgas e 
adolescentes é necessdrio o agrupamento de pessoas. Considerando as recomendacdes da OMS e os 
protocolos estaduais neste momento de pandemia, os/as assistentes sociais realizaram as oficinas 
sacioeducativas de forma remota, produzindo videos e os disponibilizando nas redes sociais e site do 
Guri. Além disso, foram realizados oficinas socioeducativas com encontros virtuais com os usuarios dos 
polos por meio da plataforma Zoom. Os videos e esses encontros virtuais tratam sobre as tematicas 
que seriam trabalhadas presencialmente nas oficinas socioeducativas. Essa nova modalidade e 
possibilidade de atendimento remoto esta4 pautada no documento base para o periodo de pandemia 
do Conselho Federal de Servico Social, de 23 de mar¢o de 2020. "Nesse momento de excepcionalidade, 
compreendemos que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades teletrabalho, 
videoconferéncia e on-line, para que nossas atividades ndo sofram descontinuidade [...]. Assim, 
ratificamos que a utilizacdo das tecnologias para atendimento social esta autorizada nesse momento 
especifico." (CFESS, 2020). Diante desse cendrio de isolamento social, avaliamos que foi de extrema 
importancia realizar estas oficinas socioeducativas de forma remota, para assim atender e contribuir 
com temas e contetidos que amenizassem esse momento tdo desafiador vivenciado por todos. Essa 
nova modalidade de atendimento gerou também um maior numero de participantes por meio das 
visualizagdes das postagens feitas nas redes sociais; 

- 5 Oficinas socioeducativas para integracdo entre polos; 
~ 16 Atividades Culturais comr44 polos participantes. 
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Além das atividades ja realizadas no Eixo 4 - Desenvolvimento Social, informamos que ainda 

foram realizadas nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro mais 54 acées, 
categorizadas como meta nao quantificada, no Facebook, Instagram e Youtube, com 35.891 
visualizacdes de videos. 

Informamos que também foram realizadas, no més de novembro, mais 2 ages dos Fixos de 
Desenvolvimento Social da Santa Marcelina Cultura no Instagram, com 196 visualizacdes de video. 

5. Eixo: Bolsa Auxilio Aos Alunos Dos Grupos Artistico-Pedagégicos 

Em 2020 foram concedidas bolsas-auxilio aos alunos apenas no 12 trimestre. Devido a situacdo 
atual ocasionada pela pandemia do novo coronavirus, o planejamento dos ensaios e demais atividades 
sociopedagogicas e artisticas dos Grupos Infantis e Juvenis do Guri foi feito para que até o terceiro 
trimestre tudo acontecesse de modo online. Entretanto, como nao houve melharias significativas na 
situagdo sanitdria, optou-se pela manutencdo das atividades online dos Grupos Artisticos de Bolsistas, 
as quais foram realizadas exclusivamente por meio de plataformas de videoconferéncia. 

6. Eixo: Formagao e Aperfeicoamento de Equipe 

Em 2020 tivemos 52 capacitagdes, com uma carga hordria de 445 horas e 277 (79%) 
colaboradores foram capacitados. 

7. Eixo: Programa de Desenvalvimento Institucional 

O valor captado em 2020 foi RS 841.200,00, o que representa 3,5% do repasse anual. 
Além dos conteudos culturais informamos que ainda foram realizadas no Eixo 7 - Programa de 

Desenvolvimento Institucional, nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro e 
dezembro 691 acées de comunicagdo, no Facebook, Instagram, Youtube e Twitter com 197.202 
visualizacées de videos. 

Informamos que também foram realizadas, no més de novembro, mais 57 acGes de 
comunica¢dao da Santa Marcelina Cultura, no Instagram e Youtube com 5.290 visualizacdes de video. 

8 - Monitoramento e Avaliacdo dos Resultados (M&A) 

O indice de satisfac3o dos alunos e responsdaveis com o ensino oferecido pelo Guri em 2020 foi 
de 96%. A Pesquisa de Satisfacdo dos Alunos e Responsdaveis do Guri foi realizada pelo Instituto 
Datafolha e ocorreu no perfodo de 03/12/2020 a 23/12/2020. Nivel de confianca: 95%. 

O Indice de Satisfa¢do do publico dos concertos dos Grupos Artistico-Pedagégicos do Guri em 
2020 foi de 99%. A Pesquisa de Satisfac3o de Publica dos Eventos dos Grupos do Guri foi realizada pelo 
Instituto Datafolha e ocorreu no periodo de 07/12/2020 a 22/12/2020. Nivel de confianca: 95%. 

Equilibrio Econémico Financeiro — Otimizar o uso de recursos disponiveis: 

a. indice de Liquidez Corrente: 1,01 (fonte: Balango Patrimonial) 
b. Relac&o receitas totais / despesas totais: 1,51 (fonte: Prestagao de Contas) 

G. Despesas com colaboradores da drea meio / despesas com colaboradores (drea meio 
+ area fim): 0,17 (fonte: Prestac&o,de Contas) \ 

d. Gastos totais com RH / Orcamento 2020: 62% (fonte: Relatério Orcado x Realizado) 
xX] “Ss



    
Quadro forga de trabalho: em 2020 encerramos 0 ano com 267 colaboradores e 1 Jovem 

Aprendiz da area fim, 52 colaboradores e 1 Jovem Aprendiz da area meio e 5 colaboradores da drea 
fim-rateio, contratados pelo regime CLT. Esclarecemos ainda que ha um rateio na remuneracgdo dos 
colaboradores da d4rea meio que executam os dois programas; os mesmos s3o remunerados na propor¢cao de 43% pelo Contrato de Gest¥o 04/2017 — GURI e 57% pelo Contrato de Gestdo 05/2017 
~ EMESP. 

11. Fundos 

(a) Recursos de reserva e provisdes 
Tem a finalidade de constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de Administracao, 
que podera ser utilizada na hipdtese de atraso superior a 5 (cinco) dias no repasse de recursos por 
parte da Secretaria. A Utilizacdo destes recursos fica condicionada a prévia aprovac3o pelo Conselho 
de Administragaéo da SMC, sendo que os respectivos valores deverao ser restituidos A reserva em até 
3 (trés) dias Uteis apds a efetivacdo do repasse pela Secretaria. 

(b) Recursos de contingéncia 
Tem a finalidade de suportar eventuais contingéncias conexas 4 execucdo do programa de trabalho, o 
valor é composto através de percentual estipulado sobre o valor global repassado pela Secretaria, 
observados os preceitos do artigo 52, inciso VI, alinea “g” do Decreto Estadual 43.493/1998, com as 
alteragGes do Decreto Estadual 62.528/2017. 
Na composic¢dgo e utilizacdo desses recursos, devera ser observado que: 
1) a Organizacgao Social poderd contribuir com recursos proprios para a conta de recursos de 
contingéncia. 
2) os recursos financeiros depositados na conta bancdria a que se refere somente poder3o ser 
utilizados, em conformidade com o estabelecido no CONTRATO DE GESTAO, e com deliberacao de 3/4 
(trés quartos) dos membros do Conselho de Administracéo da CONTRATADA e do Secretario da 
Cultura, a quem é facultado delegar 0 exercicio dessa competéncia, cabendo-lhes zelar por seu uso, 
em conformidade com o praticado por entidades congéneres. 
3) Caso as contingéncias previstas refiram-se a ordens ou condenagées judiciais em processos civeis, 
trabalhistas e tributdrios ou sejam decorrentes de acordos judiciais em agdes promavidas em face da 
CONTRATADA, na esfera federal, estadual ou municipal, de competéncia da justica comum ou 
especializada, que tenham de ser cumpridos em prazo inferior a 15 (quinze) dias, fica desde ja 
autorizada pelo Secretdrio da Cultura a utilizagéo de recursos da conta bancédria destinada a 
contingéncias, devendo a mesma ser aprovada pelo Conselho de Administrac3o da CONTRATADA, sem 
prejuizo de outras eventuais utilizacdes na forma do subitem anterior. 
4) No caso excepcional do subitem anterior, ficaraé a CONTRATADA obrigada a encaminhar A 
CONTRATANTE a documentac3o pertinente, com os devidos esclarecimentos referentes a 
movimentagdo efetuada, no relatério trimestral seguinte. 
5) Ao final do CONTRATO DE GESTAO, eventual saldo financeiro remanescente na conta de recursos 
de contingéncia sera rateado entre o Estado e a Organizacao Social, observada a mesma proporcdo 
em que ela foi constitufda. 
6) Os saldos da conta, enquanto ndo utilizados, serao obrigatoriamente aplicados em cadernetas de 
poupanga de instituicdo Tange one sea previsdo de seu uso for igual ou superior a um més, ou 
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em fundo de aplicagao financeira de curte prazo cu operacgao de mercado aberto lastreada em titulos 
da divida puilica, quando a utilizacdo dos mesmos verificar-se em prazos menores que um més. 
7) As receitas financeiras auferidas serao obrigatoriamente computadas a crédito do CONTRATO DE 
GESTAO e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo 
especifico que integrara as prestacdes de contas do ajuste. 

  

  

  

      

Descricao 2020 2019 | 
Recursos de reserva (a) 1.836.328 1.800.430 | 
Recursos de contingéncia (b) 864.390 847.492 
Total 2.700.718 2.647.922       

12. Provisdo para contingéncias 

A Associacao 6 parte (polo passiva) em acées judiciais envolvendo questées trabalhistas. 
A Administragdo, com base em infarmacées de seus assessores juridicos e andlise das demandas 
judiciais pendentes, constituiu provis’o em montante considerado suficiente para cobrir as provaveis 
perdas estimadas com as acdes em curso, como se segue: 

  

    
    

  

  

          

| Descri¢do 2020 2019 
Contingéncias trabalhistas 90.543 39.192 

; 2019 2020 
Movimentacao Saldo inicial Acréscimos Decréscimos Saldo final 

Trabalhistas 39.192 56.968 (5.617) 90.543   
    
Outros processos avaliados pelos assessores juridicos como sendo de risco possivel sem mensuracao 
com suficiente seguran¢a, no montante de R$ 61.120 em 2020, para os quais nenhuma provisao foi 
constituida tendo em vista que as praticas contdébeis adotadas no brasil n3o requerem sua 
contabilizagao. 

13. Recursos aplicados em ativos permanentes 

  

2020 

924.595 

2019 

TEE 

Conforme demonstrado na nota explicativa 3(b), os recursos que sao aplicados na aquisicdo de ativos 
imobilizados e intangivel sfo reconhecidos como uma receita diferida no Passivo nao circulante e sao 
reconhecidos no resultado do exercicio, de acordo com o regime de competéncia, no mesmo prazo e 
pelos mesmos montantes das despesas de depreciagdo e amortizag&o do ativo imobilizado e diferido 
em atendimento a CPC 07 (R1). Vide nota explicativa 6 (ativo imobilizado). 

  

Descricao 

ATIVOS PERMANENTES     

  

  

  

  

          

Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.227.853 
Adi¢ao de imobilizado (nota explicativa 7) - 
Custo residual baixado de imobilizado / (2.600) | 

Depreciacgao do imabilizado (nota-explicativa 7) \ (300.658) | 

| Saldo em 31 de dezembro de 2020 \ 924.595 

#)



    
14. Partes relacionadas 

A Associacao nao possui partes relacionadas e a diretoria da Associagdo nao é remunerada. 

15. Patrim6nio liquido 

Em fungdo de a Associagao ter suas operagdes suportadas exclusivamente por contratos de Gestdo 

firmados com o Estado de Sado Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura, os resultados 

apresentados desde a sua constituicdo tém sido nulos, motivo pelo qual a Associac¢ao nao apresenta 

patrimGnio social constituido. 

16. Receita de Recursos do contrato de gestao 

  

  

  

      

Descri¢ao 2020 2019 4 

Projeto Guri (04/2017) 23.956.601| _ 28.880.447 | 
Total 23.956.601| —28.880.447| 
  

17. Cobertura de seguros (nado auditado) 

A Associagdo adota a politica de contratar cobertura de seguros contra incéndio, risco diversos para os 

bens do ativo imobilizado e reponsabilidade civil, por montantes considerados suficientes 

para cobrir eventuais sinistros, que foram definidas por orientagdo de especialistas e levam em 

considera¢do a natureza de sua atividade e o grau de risco envolvido. As premissas de riscos adotadas, 

dada a sua natureza, ndo fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstragées financeiras, 

consequentemente, ndo foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 

  

Rodrigo Ronald Henrique da Silva 
CRC n2 iSP-290165/0-2


