CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
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Relatório da Administração.
Apresentamos as demonstrações financeiras dos exercícios de 2020 e 2019, para conhecimento
do público, em geral, e das autoridades competentes, em particular.
Após a Lei 12.101/2009, a CAPEMISA Instituto de Ação Social (CIAS) promoveu um processo de
Reordenamento Institucional a fim de estar totalmente alinhada com sua atividade preponderante
de assistência social.
A CAPEMISA Instituto de Ação Social atua com assessoramento político, técnico, administrativo e
financeiro à organizações sociais e defesa e garantia de direitos, de forma continuada, permanente
e planejada; executa programas e projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento da rede
socioassistencial em territórios onde se localizam as instituições com as quais mantém parceria;
contribui com a formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência
social, nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social - Lei nº 8.742 de 07/12/1993, Art.3º
parágrafo 2º e, respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
Realizado o reordenamento institucional da CAPEMISA Social, verificou-se a necessidade de
constituir provisões judiciais, para administrar responsabilidades resultantes de decisões tomadas
antes da conclusão do mencionado reordenamento.
Buscando atender a estas responsabilidades, foi necessário redirecionar parte dos recursos do
exercício de 2020 para a contratação de escritórios de advocacia, visando atuar de forma plena e
segura nas demandas judiciais indicadas no item 12 “PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS”,
tendo em vista assegurar a perenidade das Atividades de Assistência Social exercida pela instituição.
A CAPEMISA Instituto de Ação Social aplicou recursos financeiros, em 2020, da ordem de R$ 36.449
mil com a seguinte composição: R$ 34.572 mil referente a contribuições de Associados
Cooperadores e R$ 1.877 mil com recursos próprios.
Tais recursos são administrados pela Gestão de Assistência Social, órgão responsável pela
execução das ações, nas diferentes áreas do território brasileiro onde existem Parceiras
estabelecidas. Com isso, a CAPEMISA Social contribui para que tais Parceiras possam compor a
rede socioassistencial privada dos territórios dos quais fazem parte. Estimula, ainda, o
desenvolvimento integral sustentável das comunidades, seja por intermédio de 45 Instituições
Parceiras disseminadas pelo território nacional, seja como mantenedora do Lar Fabiano de Cristo
(LFC), instituição que administra uma rede composta de 44 Unidades de Promoção Integral
distribuídas em diversas unidades no Brasil.
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A Capemisa Instituto de Ação Social atua, também, cooperando na formulação de políticas públicas,
mediante a participação em instâncias de Controle Social. Com intuito de proporcionar um
assessoramento de excelência, bem como estar inserida nestes espaços, conquistamos uma
cadeira como Conselheira no Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador- CMASS
(Conselheira Titular na Comissão Normas e Funcionamentos e Orçamento e Finanças – mandato
2021/2023).
No ano de 2020 em decorrência do período de calamidade pública, a Capemisa Instituto de Ação
Social, assim como muitas instituições precisou se adaptar à nova realidade, buscando formas
inovadoras para manter as atividades e prestar o assessoramento da melhor forma possível para
Instituições Parceiras. Considerando o aumento exponencial do número de casos de COVID-19 no
Brasil e o contínuo isolamento social, as atividades foram reordenadas em formato online e
executadas através das plataformas digitais. Diante do nosso compromisso em desempenhar com
primazia as atividades, optamos por seguir as orientações estabelecidas, no sentido de assegurar a
proteção dos funcionários, bem como das Instituições Parceiras, no qual prestamos
assessoramento. Tal ação possibilitou que o trabalho continuasse sendo executado com excelência,
mesmo que a distância. Desta forma, os percursos formativos obtiveram, excelentes resultados,
bem como propiciaram mais conhecimento acerca da Política Nacional de Assistência Social e
demais legislações para as Instituições Parceiras e Organizações da Sociedade Civil.
Dessa forma, apresentam-se as seguintes atividades executadas no ano:


Orientação para inscrição e regularidade no Conselho Municipal de Assistência SocialAnualmente a equipe da Capemisa Social alerta as entidades acerca da importância da
entrega de Plano de Ação e Relatório de Atividades, dessa forma, conforme previsto, todas
as Instituições Parceiras foram comunicadas sobre o prazo de entrega e para aquelas com
dificuldades na elaboração, foi realizado todo o assessoramento através das plataformas
digitais, objetivando a orientação na construção e planejamento das atividades.



Orientação para preenchimento do questionário do CENSO SUAS 2020- Tendo como
objetivo assessorar as entidades parceiras em todas as demandas pertinentes a política
vigente, neste ano auxiliamos as entidades no preenchimento do CENSO SUAS. Importa
lembrar que nos mantemos à disposição das instituições para quaisquer dúvidas e
esclarecimentos até o fim do processo.



A equipe da Capemisa Social realizou em 2020 visitas institucionais a 04 Instituições
Parceiras. Importa lembrar que as visitas foram reduzidas devido a limitação do
deslocamento por conta do período de pandemia. Neste mesmo ano realizamos também
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visita institucional a 04 instituições, no qual denominamos "Parceira em Potencial". Estas são
entidades que desejam firmar parceria e receber o assessoramento técnico, político,
administrativo e financeiro.


A Capemisa Social com a finalidade de apoiar o trabalho social realizado pelas Instituições
Parceiras e Organizações da Sociedade Civil em âmbito nacional, lançou o I Edital de
Projetos, onde 10 instituições serão contempladas com apoio financeiro, 5 instituições no
Município de Salvador com o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e 5 instituições nas demais
regiões do Brasil com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) taxa única, por projeto.Esta
proposta teve por objetivo auxiliar no desenvolvimento de projetos que estejam alinhados à
Política Nacional de Assistência Social, visando executar as ações de assessoramento a
nível nacional, contribuindo para que as Instituições Parceiras e Organizações da
Sociedade Civil possam compor a rede socioassistencial privada do território de que fazem
parte.



Apoio Emergencial ao Coletivo Comitiva Esperança- Pantanal MS - Tendo em vista a
situação de extrema gravidade vivenciada pelos ribeirinhos moradores do Pantanal Mato
grossense, em decorrência das queimadas, bem como a pandemia da COVID-19, a
Capemisa Instituto de Ação Social prestou apoio emergencial ao Coletivo Comitiva
Esperança com a doação esporádica de aproximadamente 03 toneladas de alimentos,
direcionados a auxiliar as comunidades tradicionais nesta eventualidade.



Projeto Apoena - Belém do Pará - O Projeto Apoena é uma parceria entre Capemisa Social
e o Grupo Assistencial Solar do Acalanto. Este tem por objetivo promover ações de
protagonismo social desenvolvidas por adolescentes e jovens ribeirinhos, moradores das
ilhas Murutucum, Combú e adjacentes.



Projeto Diálogos em Rede: Controle e Participação Social - Visando a amplitude do trabalho
a nível nacional, no ano de 2020 Capemisa Social em parceria com a Associação Maylê
Sara Kalí- AMSK/BRASIL delineou os primeiros passos do projeto Diálogos em Rede:
Controle e Participação Social. Este visa desenvolver uma proposta de defesa e garantia de
direitos para os povos ciganos romani.



Projeto Despertar para Empreender- Tencionando a abrangência das ações do trabalho
desenvolvido pela Capemisa Social, no ano de 2020 delineamos os primeiros passos do
projeto “Despertar para Empreender”, em parceria com a Associação Evangélica
Beneficente de Assistência Social - AEBAS. A proposta do projeto visa contribuir para o
desenvolvimento pessoal e profissional de 50 adolescentes, de 13 a 16 anos, moradores
de comunidades da Grande Florianópolis.
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Orientações sobre o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS A
Capemisa Social realizou assessoramento para sanar dúvidas quanto a importância do
cadastro CNEAS, bem como ao seu processo de formalização.
No ano de 2020 realizamos um percurso formativo presencial e os demais percursos foram

executados através de nossas plataformas digitais, conforme explicitado acima. Importa salientar
que o nosso compromisso é garantir que as nossas Instituições Parceiras e Organizações da
Sociedade Civil, recebam o assessoramento de maneira sublime e límpida, a fim de contribuir com
a promoção e aprimoramento do trabalho institucional, tencionando proporcionar mais qualidade de
vida para o público alvo atendido e o território, no qual fazem parte. Dessa forma, em 2020 foram
executados 24 Percursos Formativos destinados as Instituições Parceiras e Organizações da
Sociedade Civil, conforme descrição abaixo:

1. Março- (Presencial) - Relatório de Atividades e Plano de Ação;
2. Abril (em formato digital) -Revisão Estrutural e Operacional das OSC’s pós;
3. Maio (em formato digital) - SUAS e Diretos Humanos em Tempos de Pandemia;
4. Maio (em formato digital) - Transparência e MROSC: fortalecimento do Terceiro Setor;
5. Junho (em formato digital) Captação de Recursos no Período de Pandemia;
6. Junho (em formato digital) – Lei sobre o combate ao desperdício de alimentos e doação de
excedentes para Organizações da Sociedade Civil;
7. Julho (em formato digital) – Os Impactos da pandemia no Terceiro Setor;
8. Julho (em formato digital) – Benefícios e as exigências legais: imunidades, isenções e novidades
referentes a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social –CEBAS;

9. Julho (em formato digital) – Política de Assistência Social em Tempos de Pandemia;
10. Julho (em formato digital) – Os desafios do profissional da Política de Assistência Social frente
a COVID-19;

11. Julho (em formato digital) – Racismo e COVID-19: a (in) visibilidade nas políticas públicas;
12. Julho (em formato digital) – Como ficam os termos de Fomento e Colaboração do Terceiro Setor
em tempos de COVID-19?

13. Julho (em formato digital) – As Proteções do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
14. Agosto (em formato digital) – Os desafios das organizações do Terceiro Setor em Período
de Pandemia

15. Agosto (em formato digital) – Os impactos da COVID-19 na comunidade ribeirinha da ilha
de Murutucum em Belém-PA;
16. Setembro (em formato digital) - Tardes da Gestão Pública: atuação das OSC's, no contexto
da pandemia;
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17. Setembro (em formato digital) – A situação da comunidade cigana frente ao COVID-19;
18. Setembro (em formato digital) –Potencialização dos Recursos Públicos da Assistência Social;
19. Outubro (em formato digital) – Tributos, Obrigações e Benefícios fiscais nas Esferas Federal,
Estadual, e Municipal do Rio de Janeiro para Entidades de Assistência Social;
20. Outubro (em formato digital) – Situação das Comunidades Ribeirinhas Frente as queimadas
no Pantanal – MS;
21. Outubro (em formato digital) – Políticas Públicas para pessoa Idosa;
22. Novembro (em formato digital) – Planejamento de sustentabilidade e prestação de contas no
Terceiro Setor;
23. Novembro (em formato digital) –"Os impactos da pandemia na Política de Assistência Social

e o novo normal”;
24. Novembro (em formato digital) – A consciência Negra e o racismo estrutural no Brasil;

A CAPEMISA Social, através do assessoramento às 45 instituições parceiras, beneficiou em
2020 em torno de 24.491 pessoas, das quais 39% são crianças, adolescentes e jovens, 33%adultos,
23% idosos e 5% famílias em situação de risco pessoal e social e vulnerabilidade social.
Ademais, em 2020, foram beneficiadas pelo Lar Fabiano de Cristo 27.203 pessoas em geral,
11.804 crianças e adolescentes, 5.278 jovens, 7.078 adultos, 3.043 idosos e 5.444 famílias em
situação de risco pessoal e social e vulnerabilidade social.
.
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Relação com funcionários
Capemisa Social

Lar Fabiano de Cristo

Folha de pagamento bruta

354.904

25.058.111

Gastos com Alimentação

153.479

1.557.361

Encargos Sociais Compulsórios

40.737

1.844.509

Previdência Complementar

9.397

141.145

Saúde

82.563

1.941.503

Transporte

17.369

765.157

Nº de empregados ao final do período

12

844

Nº de admissões

01

150

Nº de estagiários

01

003

Nº de voluntários

11

178

Empregados acima de 45 anos

05

268

Nº de mulheres

08

510

Nº de homens

04

334

Nº de portadores de deficiência

-

029

8,33%

74%

% de cargos de chefia ocupados por
mulheres

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.

A Administração.
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Demonstrações Contábeis

CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO
SOCIAL

31 de dezembro de 2020 e 2019

com Relatório do Auditor Independente

1
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CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
A/C Sra. Janete Maria de Cerqueira Figueiredo
Rua São Clemente, nº 38 – 6ºandar
Botafogo – Rio de Janeiro
Cep.: 22.260-900

Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Prezados Senhores,
Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., o Relatório
do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019 da CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL.

Atenciosamente,
ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO:14782348819

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CHIARATTI DO NASCIMENTO:14782348819
Dados: 2021.04.15 12:01:52 -03'00'

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP “S” “RJ” 024298/O-3
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São Paulo - SP, 15 de abril de 2021.
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CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL

Opinião sobre as Demonstrações Contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da CAPEMISA – INSTITUTO DE
AÇÃO SOCIAL que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020,
e as respectivas demonstrações do resultado do período, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião sobre as Demonstrações Contábeis
Conforme Nota Explicativa de nº 7, a Entidade detém participação na investida
Salutar Saúde Seguradora S.A. com saldo zero nas demonstrações financeiras de 31
de dezembro de 2020. Durante o exercício de 2020, a Entidade realizou adiantamentos
para futuro aumento de capital na Salutar no montante de R$ 1.914 mil, integralmente
provisionados como perda. A opção pela manutenção do saldo zero considerou a
liquidação extrajudicial da Salutar, com necessidade de decisão judicial para
afastamento dos Diretores regularmente destituídos e ainda deferimento de decisão
judicial de busca e apreensão de 6 mil caixas contendo documentos (administrativos e
contábeis), ainda considerados extraviados, impossibilitando desta forma a elaboração
do Balanço Patrimonial. Até a data da emissão deste relatório, ficamos impossibilitados
de cumprir os procedimentos de auditoria previstos na NBC TA 600 – Considerações
Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos, incluindo o Trabalho de
Auditoria dos Componentes, bem como, ficamos impossibilitados de quantificar os
possíveis efeitos nas demonstrações contábeis da Entidade, diretamente relacionados
a obrigações com a Salutar Saúde Seguradora S.A. para a data base mencionada
anteriormente.
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CAPEMISA - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
CNPJ.: 33.287.319/0001-07

Demonstrações Consolidadas
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2, considerando as situações
previstas no item 4 da NBC TG 36 – Demonstrações Consolidadas, a Entidade não
apresentou demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2020.
Auditoria do Período Anterior
As Demonstrações Contábeis da CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
para o exercício de 31 de dezembro de 2019, foram examinadas por outro auditor
independente que emitiu relatório em 23 de julho de 2020 com modificação.
Ênfase
Conforme nota explicativa nº 12.a, contingências cíveis, a Entidade é ré em
processo de ação de responsabilidade civil intentada pela Massa Falida do Banco
Morada S.A. Durante o exercício de 2020, a Entidade realizou diversos acordos
trabalhistas diretamente relacionados a esta ação. Ainda conforme a referida nota
explicativa, a Entidade calculou a sua provisão para contingências no montante de R$
14.672 mil considerando como base os acordos já firmados até o momento. Dessa
forma, o montante de desembolsos futuros poderá ser maior, caso os futuros acordos
não sejam firmados nos mesmos moldes dos concretizados até 31 de dezembro de
2020. Nossa opinião não está sendo modificada em função deste fato.
Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
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Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião com ressalva.

distorção

relevante,

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis.
Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não,
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade.
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elaboração de demonstrações contábeis livres
independentemente se causada por fraude ou erro.

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.

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

São Paulo - SP, 15 de abril de 2021.
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 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE CHIARATTI DO NASCIMENTO, ALEXANDRE CHIARATTI DO NASCIMENTO, ALEXANDRE CHIARATTI DO NASCIMENTO,

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Balanço Patrimonial
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)

ATIVO

Notas

Ativo Circulante
Caixa e Equivalente de Caixa
Aplicações Financeiras – Gestão Financeira Fazer
Bloqueio Judicial
Títulos e Créditos a Receber
Outros Créditos

Ativo Não Circulante
Títulos e créditos a Receber
Depósito Judiciais
Seguros
Participações Societárias
Imóveis Destinados a Renda - Assistência Social
Outros Investimentos
Imobilizado
Intangível

Total do Ativo

31/12/2020

31/12/2019

4
5

48
0
265

977
899
206

6

8.030
100
8.443

10.703
0
12.775

950
1.571
935
354.555
18.295
5
40.530
6
416.847

950
1.571
0
322.114
17.260
5
14.167
13
356.080

425.290

368.855

6
13
7
8
9

PASSIVO
Passivo Circulante
Fornecedores
Projetos de Assessoramento a Realizar
Exigibilidade

Obrigações trabalhistas
Obrigações Fiscais
Provisões Sociais e Trabalhistas

Passivo Não Circulante
Provisão para Contingências

Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

31/12/2020

31/12/2019

408
50
3

0
0
2

12

5

11

0
88
91
652

7
19
97
130

12

14.672
14.672

20.740
20.740

409.966
409.966

347.985
347.985

425.290

368.855

Obrigações Sociais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Notas

CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Demonstração do Resultado no Período
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)

31/12/2020
RECEITAS DA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Receita com Serviços Voluntários
TOTAL DA RECEITA DA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31/12/2019

215
215

0
0

RECEITAS DE CAPTAÇÕES ESPECIAIS
Receitas Patrimoniais
Receita Financeira
Total da Receita de Captações Especiais

41
14
55

140

Total da Receita Operacional - Sem Restrição

270

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA

270

8
148
148
148

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
PROGRAMAS E PROJETOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS
Convênios e Parceiras
Assessoramento Político, Técnico, administrativo e Financeiro
Assessoramento Regional
Serviço voluntário
Doações
Despesas com Pessoal nos Programas de Assistência Social
Serviços de Terceiros nos Programas de Assistência Social
Localização e Funcionamento nos Programas de Assistência Soc
Despesas patrimoniais
Despesas tributárias
Total Programas e Projetos Sócios Assistenciais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal e encargos
Serviços Terceiros
Despesas Localização e Funcionamento
Provisões Administrativas
Total das Despesas Administrativas
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS
Receitas Financeiras
Total do Resultado Financeiro

i

(1.150)
(184)
(242)
(215)
(297)
(855)
(3.049)
(880)
(4.304)
(3)
(11.179)

(146)
(248)
0
(10)
(1.187)
(1.943)
(76)
(13.859)
(3)
(17.480)

(366)
(1.306)
(377)
(5.508)
(7.557)

(509)
(833)
(32)
0
(1.374)

(1)

(2)

(18.737)

(18.856)

6
6

(8)

3
3

Receitas com imóveis
Despesas Patrimoniais
Total das Outras Despesas Patrimoniais

17
(1.844)
(1.827)

266
(5.940)
(5.674)

Resultado dos Investimentos em Controladas e Coligadas
SUPERAVIT DO PERÍODO

52.586
32.298

41.894
17.515

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Demonstração do Resultado Abrangente
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)

31.12.2020 31.12.2019
Superávit do Período
Outros Resultados Abrangentes
Total do Resultado Abrangente do Período

32.298

17.515

-

-

32.298

17.515

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)

MOVIMENTAÇÕES

PATRIMÔNIO
SOCIAL

AJUSTE DE
AVALIAÇÃO

PATRIMONIO
LÍQUIDO

Saldos em 31.12.2018

330.470

330.470

Superávits Acumulados

17.515

17.515

Saldos em 31.12.2019

347.985

347.985

Ajuste de Avaliação Patrimonial
Superávit do Período

32.298

Saldos em 31.12.2020

380.284

29.682

29.682
32.298

29.682

409.966

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)
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CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)

1. Contexto Operacional
A CAPEMISA Instituto de Ação Social, é uma entidade constituída sob a forma de associação
para fins não econômicos que, tem como objetivo promover a assistência social, prestando
assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro às Organizações de Assistência
Social denominadas parceiras, realiza ações de defesa e garantia de direitos e mantém a
instituição Lar Fabiano de Cristo. O assessoramento político, técnico administrativo e financeiro
contribui na melhoria dos serviços prestados pelas Instituições Parceiras no território em que
atuam, fortalecendo a rede socioassistencial do SUAS (Sistema Único de Assistência Social),
colaborando com a proteção social às famílias, à infância, à juventude e ao idoso em situação de
vulnerabilidade social.
A CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL é acionista das companhias CAPEMISA –
Seguradora de Vida e Previdência S/A, Salutar Saúde Seguradora S/A e Capemisa Capitalização
S/A, fontes de recursos para cumprir seus objetivos institucionais, se valendo também da locação
de imóveis que mantém para auferir renda. Os recursos captados contribuem para manutenção
integral do Lar Fabiano de Cristo e conceder assessoramento político, técnico, administrativo e/ou
financeiro a 45 Instituições Parceiras sem fins lucrativos da área de assistência social. Desta forma,
a CAPEMISA Instituto de Ação Social beneficia milhares de pessoas das camadas mais
vulneráveis da população, em todo país.
Esta entidade desenvolve, dentre outros, as seguintes ações:


Realização do CENSO CIAS: Consiste em uma ferramenta criada com objetivo
de realizar um estudo estatístico das Instituições Parceiras;



Assessoramento às entidades de Defesa e Garantia de Direitos;



Percursos Formativos de diretores, gestores, voluntários e trabalhadores em
diversas localidades do Brasil para o fortalecimento da rede socioassistencial
privada. Importa lembrar que por questões de segurança, os percursos
formativos estão sendo realizados através das plataformas digitais da
Capemisa Social;



Através do assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro
contribui com o fortalecimento e qualificação das entidades quanto ao
planejamento, gestão, monitoramento, avaliação, captação de recursos, oferta
e execução dos serviços, programas e projetos desenvolvidos por estas;



Fomento e apoio a projetos de inclusão cidadã, nos diversos estados do país,
visando o enfrentamento da pobreza e o desenvolvimento social e econômico,
estimulando o desenvolvimento integral sustentável das comunidades;



Assessoramento a entidades que realizam serviços socioassistenciais com
comunidades tradicionais (quilombolas, ciganos e ribeirinhos), migrantes,
refugiados, pessoas traficadas, liberdade assistida, apoio a mulher e crianças
vítimas de violência doméstica e sexual;



Lança editais que proporcionam ampliação do trabalho das instituições e
consequentemente o desenvolvimento do território em que fazem parte;



Participa de seminários, palestras e demais reuniões que propiciam os espaços
de controle social.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
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2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras individuais da CAPEMISA Instituto de Ação Social foram
elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo a Resolução CFC
nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, a qual estabeleceu critérios e procedimentos específicos
de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das
demonstrações financeiras, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas
das entidades sem finalidade de lucro. Além disto, as demonstrações estão sendo divulgadas de
forma comparativa às do exercício anterior.
Esta divulgação refere-se apenas as demonstrações individuais da CAPEMISA Instituto de Ação
Social. Considerando o item 4 da NBC TA 36 – Demonstrações Consolidadas, a Entidade não
apresentou demonstrações financeiras consolidadas:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

os administradores em conjunto com os demais interessados não fizeram objeção
quanto à não apresentação das demonstrações consolidadas pela Entidade;
seus instrumentos de dívida ou patrimoniais não são negociados publicamente (bolsa
de valores nacional ou estrangeira ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e
regionais);
não arquivou e não está em processo de arquivamento de suas demonstrações
financeiras junto a uma Comissão de Valores Mobiliários ou outro órgão regulador,
visando à distribuição pública de qualquer tipo ou classe de instrumento no mercado de
capitais; e
A acionista intermediária Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A. disponibiliza
ao público suas demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com os
Pronunciamentos do CPC.

3. Principais Diretrizes, Políticas e Práticas Contábeis

As demonstrações financeiras individuais foram preparadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil e respectivas normas contábeis.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de
valor. A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as normas contábeis
requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da
Administração do Instituto no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo,
todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou
estimativas significativas para as demonstrações financeiras.
As principais políticas e diretrizes contábeis adotadas na elaboração das demonstrações
financeiras da Capemisa Social, foram as seguintes:
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3.1. Caixa e Equivalentes De Caixa
Refere-se a dinheiro em caixa e os valores equivalentes, incluem os saldos em conta movimento
e aplicações financeiras resgatáveis em curto prazo, demonstradas ao custo e acrescidas dos
rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício social de 2020 e 2019.

3.2. Demais Ativos Circulantes
Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização.

3.3. Investimentos
Estão representados pelas participações acionárias em outras empresas e pelos imóveis de
renda, que são avaliados pelo custo de aquisição e deduzidos na depreciação acumulada
calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil constante nos laudos de
avaliação. Também estão representados por participação em outros investimentos.

3.4. Imobilizado e Intangível
É demonstrado pelo valor de custo dos imóveis deduzido da depreciação, calculada pelo método
linear, a taxas que levam em consideração a vida útil constante nos laudos de avaliação. O
intangível está demonstrado pelas aquisições de softwares amortizados no prazo de cinco anos.

3.5. Programas e Parcerias da Atividade de Assistência Social
A CAPEMISA Instituto de Ação Social reconhece o resultado das parcerias que mantém, registra
com base no regime de competência, efetua apropriação dos adiantamentos e as despesas com
base na documentação comprobatória dos gastos efetuados no período.

3.6. Passivo Circulante
O passivo da Entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do
período. Sendo que os fornecedores de materiais e serviços, obrigações com entidades parceiras
e conveniadas estão reconhecidos pelo valor histórico em 31 de dezembro de 2020.

3.7. Patrimônio Líquido
O patrimônio social da CAPEMISA Instituto de Ação Social é constituído de rendas, recursos
próprios e especiais, oriundos de seu resultado operacional que são aplicados integralmente no
território nacional para manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais e
estatutários.
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3.8. Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência. As doações e contribuições
espontâneas e sem destinação específica para os programas e projetos são reconhecidos
como receitas quando recebidas.
3.9. Imunidade e Isenções
A CAPEMISA Social, conforme o art. 1º do Estatuto Social, é uma associação para fins não
econômicos, de âmbito nacional, de assistência social e com imunidade tributária e
previdenciária.
A imunidade tributária para fins de Imposto de Renda, está prevista no artigo 150, VI, “c” da
Constituição Federal de 1998.
A imunidade (isenção) tributária referente à CSLL está prevista no artigo 195, § 7º da Constituição
Federal de 1988.
Desta forma, a CAPEMISA Instituto de Ação Social tem imunidade do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), logo é classificada perante
a Receita Federal como Entidade Imune.
A imunidade estimada de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), são correspondentes às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente.
Os recursos usufruídos por imunidade/isenção são totalmente revertidos nos projetos e programas
de Assistência Social da CAPEMISA Instituto de ação Social.

3.9.1. Isenção Previdenciária
A Capemisa Instituto de Ação Social possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
- CEBAS, protocolado sob o nº.71000.070581/2015-80, portaria nº.306/2018 item 2 de 29/10/2018
publicado em Diário Oficial da União em 31/10/2018 com validade até 30/10/2021. Sendo assim passou
a ser imune(isenta) das contribuições destinadas à Previdência Social.
A Capemisa Instituto de Ação Social é uma instituição de assistência social sem fins lucrativos e
econômicos, de direito privado, previsto no artigo 1º. da Lei n° 12.101/2009, e por isso é reconhecida
como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes
características:






a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em
Lei(contrapartida);
existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o
tributo;
há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.
A Capemisa Instituto de Ação Social é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei n° 12.101/2009, cumpre
os seguintes requisitos:
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ESTATUTÁRIOS
não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art. 9 do Estatuto Social);
não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob
qualquer forma ou pretexto.
atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades
exclusivamente para seus associados(as);
tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do
eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades
públicas (art. 8 do Estatuto Social);
consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei n°
8.742/1993 (LOAS) e Decreto n° 6.308/2007.
OPERACIONAIS E CONTÁBEIS
possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidadedo Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade;
conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos
que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações
realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
elabora as demonstrações contábeis que são devidamente auditadas por auditor independente
legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

3.10 - Certificados e Títulos











Utilidade Pública no âmbito Federal – Diário Oficial da União de 23 de novembro de 1967
do Ministério da Justiça.
Utilidade Pública no âmbito Estadual - Decreto-Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00, Resolução
SEASDH nº 267 de 23 de julho de 2010 do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Utilidade Pública no âmbito Municipal – Lei nº 5.242/2011, Projeto de Lei nº 1.028-A, de
2014, Diário Oficial do Município de 10 de abril de 2015.
Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro – CMAS/RJ – Inscrição nº
924.
Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador – CMASS – Inscrição nº 230.
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS).
Conselho Municipal de Assistência Social de Belém – CMAS/PA – Inscrição nº.179.
Conselheira Nacional no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS gestão
2018/2020.
Secretaria Nacional do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e Adolescentes –
FNDCA gestões 2015/2017 e 2018 /2020.
Conselheira Municipal no Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador–
CMASS gestão 2020/2022.
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3.11. Gratuidades
Os serviços oferecidos pela CAPEMISA Instituto de Ação Social são gratuitos, não havendo
qualquer tipo de cobrança financeira aos seus públicos assistidos.

3.12. Voluntários
A Capemisa Instituto de Ação Social contou com apoio de 11 voluntários que auxiliaram na
execução dos percursos formativos ao longo do ano de 2020.

3.13. Demonstração dos Fluxos de Caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade CFC Nº. 1.296/10, de 17/09/2010, que aprovou a NBC T 3.8
– Demonstração dos Fluxos de Caixa e, também de acordo com a Resolução nº 1.152/2009, que
aprovou a NBC T 19.18. O método na elaboração dos Fluxos de Caixa que a Instituição optou foi
o indireto.

4. Caixa e Equivalentes De Caixa
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições,
era composto da seguinte forma:

Descrição

31/12/2020

31/12/2019

Bancos

49

977

Total

49

977

5. Aplicações financeiras - Gestão Financeira Fazer
Não houve aplicações Financeiras relacionadas a Gestão Financeira Fazer em 2020.

6. Títulos e Créditos A Receber
Circulante
Refere-se a dividendos a receber da Capemisa Seguradora no montante de R$ 8.030.
Não Circulante
Refere-se basicamente a valores a receber resultantes da venda de imóveis.
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7. Investimentos


Participações societárias - CAPEMISA - Seguradora de Vida e Previdência S/A –
(participação de 99,49%), com capital social de R$ 270.797 em 2020 e R$ 270.797 em
2019, patrimônio líquido de R$ 341.285 (R$ 322.046 em 2019), e Lucro Líquido de R$
52.802 (Lucro Líquido de R$ 42.070 em 2019).



Capemisa Capitalização S/A – (participação de 0,91% e participação indireta de
98,58%). Constituída em 19 de abril de 2011, com capital social de R$ 16.759, patrimônio
líquido de R$ 48.258 (R$ 24.369 em 2019), e lucro líquido de R$ 5.743 (R$ 4.150 em
2019).

 Morada Investimentos S/A – (participação de 20%), com capital social de R$ 63.248,
patrimônio líquido de R$ 156.591, adquirimos 766.837.782 ações preferenciais
nominativas, sem valor nominal, mantidas em tesouraria pelo valor de R$ 7.016 e
1.666.538.971 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, pelo valor total de R$
52.984, sendo R$ 17.076 para aumento de capital e R$ 35.908 destinados para reserva
de capital da companhia. Em 2015, face ao processo de liquidação do Banco Morada S/A
(empresa investida da Morada Investimentos S/A) a Capemisa Social realizou o testede
recuperabilidade do investimento com a baixa da totalidade do valor.


Salutar Saúde Seguradora S/A – Participação de 53,48%, com capital social de R$
88.210.798,00. Durante o exercício de 2019, a administração da Salutar tentou reverter
a sua situação financeira e econômica. No entanto, em 05/12/2019 a empresa entrou em
portabilidade especial pela Resolução Operacional nº 2.493/2019, onde os beneficiários
foram orientados à mudança para uma nova operadora de saúde. Em 16/10/2020, por
meio da Resolução Operacional nº 2.617/2020, foi decretada a liquidação extrajudicial e
nomeada uma liquidante para assumir a administração da empresa. Considerando este
cenário, e a tentativa de transferência da Salutar para terceiros, sem sucesso, os
administradores da Entidade mantiveram o investimento com saldo zero na
contabilidade.
A decisão pela manutenção do investimento com saldo contábil zero, considerou ainda
que os Diretores regularmente destituídos, foram retirados das dependências da
Empresa Salutar somente após decisão judicial conforme Processo nº024037845.2019.8.19.0001, no qual consta requerido ainda a devolução de 6 mil caixas de
documentos (administrativos e contábeis) considerados extraviados. Houve deferimento
de medida de busca e apreensão entretanto, os bens até o momento não foram
encontrados, o que comprometeu as atividades da entidade e principalmente o
cumprimento de obrigações perante órgãos públicos, assim como a elaboração do
balanço, e consequentemente algumas informações e documentos ficaram pendentes
de apresentação.

8. Imóveis Destinados a Renda
É demonstrado pelos imóveis de renda, avaliados pelo custo de aquisição e deduzidos da
depreciação acumulada calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil
constante nos laudos de avaliação. Os recursos advindos dos imóveis destinados à renda
contribuem integralmente para manutenção das atividades fins da CAPEMISA Instituto de Ação
Social.
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DETALHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES E TERRENOS DA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

TERRENOS

Custo de Aquisição

RUA LINS DE VASCONCELOS, N° 58 E RUA 24 DE MAIO, N° 1181
RUA LINS DE VASCONCELOS, N° 88 – MEIER
TOTAL

EDIFICAÇÃO AV. MARECHAL FLORIANO - RIO DE JANEIRO

2.928
798
3.726

Custo de Aquisição

EDIFICAÇÕES AV. MARECHAL FLORIANO – RIO DE JANEIRO

Custo de Aquisição

AV MARECHAL FLORIANO 19 LJ/SLJ

3.255
TOTAL

EDIFICAÇÃO RUA SANTO ANTONIO – SÃO PAULO

3.255

Custo de Aquisição

Rua Santo Antônio, 2354 SP – BOX

326
TOTAL
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EDIFICAÇÕES RUA SÃO BENTO – SÃO PAULO
RUA SÃO
RUA SÃO
RUA SÃO
RUA SÃO
RUA SÃO
RUA SÃO
RUA SAO
RUA SÃO

Custo de aquisição

BENTO, 545 – LJ 29 – SP – PAV. SÃO BENTO
BENTO, 545 – SP – LOJA 24
BENTO, 545 – SP – LOJA 25
BENTO, 545 – SP – LOJA 29
BENTO, 545 – SP – VAGA DE GARAGEM BENTO, 545 – SP – VAGA DE GARAGEM – BOX 1
BENTO, 545 – SP – VAGA DE GARAGEM – BOX 2
BENTO, 545 – SP – VAGA DE GARAGEM – BOX 3

9
7
301
7
6
6
6
6
348

TOTAL
EDIFICAÇÕES RUA SÃO BENTO – SÃO PAULO
RUA SÃO
RUA SÃO
RUA SÃO
RUA SÃO
RUA SÃO

Custo de Aquisição

BENTO, 545 – SP - VAGA DE GARAGEM – BOX 4
BENTO, 545 – SP – VAGA DE GARAGEM – BOX 6
BENTO, 545 – SP – VAGA DE GARAGEM – BOX 7
BENTO, N° 545 – SP – LOJA 28
BENTO, N° 545 – SP – LOJAS 201 A 212

6
6
6
7
1.585
TOTAL

ITEM
IMÓVEIS DESTINADOS A RENDA

ATIVO CONTÁBIL
LÍQUIDO 2019
17.260
17.260

DEPRECIAÇÃO/
AQUISIÇÃO 2020
1.035
1.035

1.610

ATIVO
CONTÁBIL
LÍQUIDO 2020
18.295
18.295

9. Imobilizado
Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original,
deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade
econômica.
Os terrenos e edificações da CAPEMISA Instituto de Ação Social estão vinculados às atividades
fins, assistência social, e os de uso próprio pela administração, os quais estão demonstrados a
seguir:

DETALHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES E TERRENOS – VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO
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EDIFICAÇÕES AVENIDA MARECHAL FLORIANO

Custo de Aquisição

AV. MARECHAL FLORIANO, 19 – SALÃO 301
AV. MARECHAL FLORIANO, 19 – SALÃO 401
TOTAL

2.852
2.852
5.704

DETALHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES E TERRENOS – VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDIFICAÇÕES AVENIDA RIO BRANCO

Custo de Aquisição

AV. RIO BRANCO, 37/10° - SALAS 1001 A 1004

473

AV. RIO BRANCO, 37/10° - SALAS 1001 A 1004
TOTAL

1.893
2.366

DETALHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES E TERRENOS – VINCULADOS À ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

CASA DO LAR FABIANO DE CRISTO (LFC) – MATO ALTO

CUSTO DE AQUISIÇÃO

ESTRADA DO MATO ALTO, 215 – CAMPO GRANDE
TOTAL

2.565
2.565

UNIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS LFC – SÍTIO QUEIMADOS
SÍTIO QUEIAMDOS – MARECHAL MATTOS
TOTAL

CASA LFC – UNIDADE DE PROMOÇÃO INTEGRAL
UPI FRANCISCO DE ASSIS – AUSTIN RJ
UPI IRMÃO PALMINHA – GOVERNADOR VALADARES – MG
UPI MÃE MAROCAS – DUQUE DE CAIXIAS – RJ
UPI IRACEMA – RIO DE JANEIRO
UPI MUSTAFÁ – COLATINA – Espírito SANTO
TOTAL

CASA – LFC TERRENOS DA UNIDADE DE PROMOÇÃO INTEGRAL
UPI FRANCISCO DE ASSIS – AUSTIN RJ
UPI MÃE MAROCAS – DUQUE DE CAXIAS – RJ
UPI IRACEMA – RIO DE JANEIRO
UPI IRMÃO PALMINHA – GOVERNADOR VALADARES – MG
UPI MUSTAFÁ – COLATINA ESPÍRITO SANTO
TOTAL

DEMAIS TERRENOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÍTIO QUEIMADOS – MARECHAL MATTOS
ESTRADA DO MATO ALTO, 215 – CAMPO GRANDE
RUA PEÇANHA DA SILVA, 360 – JACARÉ
SÍTIO QUEIMADOS – MARECHAL MATTOS
TOTAL

Custo de Aquisição
3.094
3.094

Custo de Aquisição
2.732
8.240
5.068
5.486
2.108
23.634

Custo de Aquisição
441
1.799
534
2.380
784
5.938

Custo de Aquisição
20
45
3050
16
3131
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Demonstrativo do Imobilizado e Intangível (em milhares de R$):

ITEM

VALOR

DEPRECIAÇÃO

ATIVO

CONTÁBIL
LÍQUIDO 2019

LÍQUIDO
2020

6.184
7.979
3
1
-

ACUMULADA/
AQUISIÇÃO
2020
2.885
23.480
(1)
(1)
-

14.167

26.363

40.530

13

(7)

6

TERRENOS
EDIFICAÇÕES
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICA
MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENS.DIVERSOS

INTANGÍVEL



9.069
31.459
2
0
-

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a Capemisa Instituto de Ação
Social realizou o teste de recuperabilidade do seu ativo.

10. Dividendos Recebidos
Os valores destacados a seguir referem-se a captações de recursos para subsidiar a atividade
de assistência social, advindas de dividendos recebidos dos investimentos que a entidade
participa.

Descrição
Dividendos recebidos
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31/12/2020

31/12/2019

22.863

16.916
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11. Valores a Pagar
Em 2020 o valor é composto por obrigações trabalhistas e com terceiros a pagar, conforme composição.

Descrição

2020

2019

Fornecedores

408

0

Projetos de Assessoramento a realizar

50

0

Exigibilidade

3

2

Obrigações Fiscais

88

5

Obrigações Tributárias

91

19

12. Provisões para Contingências
Em 31 de dezembro de 2020 está representada por ações trabalhistas com risco de perda provável
conforme opinião dos advogados montando em R$ 14.672.
a)
Contingências cíveis – A Entidade é ré em processo de ação de
responsabilidade civil intentada por Massa Falida do Banco Morada S/A, considerado
pelos advogados patrocinadores da causa como possível de perda. Porém até a presente
instância (1ª Instância), a decisão foi favorável a Entidade visto que a mesma não possuía
comprovada participação na Administração do Banco Morada e consequentemente não
possuía responsabilidade solidária pela situação que culminou na decretação da
liquidação extrajudicial do Banco Morada. Em 2018 buscamos um acordo por meio do qual
a Massa e os Falidos renunciariam ao direito sobre o qual se fundava a presente ação,
abrindo mão de buscar a responsabilização da Capemisa Instituto de Ação Social pelo
seu passivo, desde que a Capemisa Instituto de Ação Social assumisse integralmente e
exclusivamente responsabilidade pelo pagamento das condenações eventualmente
impostas à Massa, decorrentes das reclamações trabalhistas, sendo que 50% do
montante devido já foi quitado. Além desta responsabilidade que está sendo cumprida, o
Instituto se obrigou a pagar, de acordo com a cláusula 2.3, o valor de R$ 1 milhão em 12
parcelas de R$ 83.333,33 à Massa Falida, iniciado em abril de 2020 e quitado em novembro
do mesmo ano, bem como, de acordo com a cláusula 2.8, R$ 1 milhão em 5 parcelas de
R$ 200.000,00 ao escritório representante da Massa Falida, valor este integralmente pago
no ano de 2019.

b) Contingências fiscais – A Capemisa Social possui processos fiscais em discussão na
esfera administrativa da Receita Federal. Os advogados classificam a probabilidade de
perda na esfera administrativa como possível. A Administração entende que na hipótese
de perda na esfera administrativa, as chances de êxito na esfera judicial demonstram-se
mais promissoras considerando o entendimento firmado pelo Conselho Municipal de
Assistência Social do município do Rio de Janeiro que revogou o cancelamento de sua
inscrição como entidade de assistência social, por meio da resolução nº 02/2016
ratificando a aprovação com efeitos retroativos os exercícios de 2013, 2014 e 2015.
Posicionamento reforçado pela emissão da Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) em 31/10/2018. O Processo Administrativo n.º 19740720010/2010-18, perfaz o valor atualizado de R$ 22.450.532,43 e encontra- se em
fase de recurso junto ao CARF, já o Processo Administrativo nº 19740.000056/2008-94,
perfaz o valor atualizado de R$ 18.317.640,77, sendo obtido ganho parcial na fase
administrativa, o débito foi objeto de judicialização por meio dos Embargos à Execução nº
5079252-94.2020.4.02.5101 propostos em novembro de 2020, processo ainda em trâmite.
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c) Contingências trabalhistas – A Capemisa Instituto de Ação Social possui ações judiciais
trabalhistas. Os advogados classificaram a probabilidade de perda como provável e
montante provisionado nas demonstrações financeiras da Entidade.
13. Seguros
A Administração adota política de contratar seguros para cobertura de riscos inerentes as suas
operações, em níveis considerados suficientes para cobrir eventuais riscos de sinistros nos
trâmites de processos judiciais. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2020,
é assim demonstrada:
Modalidade

Bens cobertos

Vigência da apólice

Judicial Execução Fiscal

obrigação fiscal
pecuniária em
cobrança judicial

02/04/2025

Valor da Cobertura
(R$)

R$ 21.981.168,92

14. Receita de Trabalhos Voluntários
Em atendimento a Resolução CFC de n° 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade
de Lucros, onde interpreta que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação
do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários
tomados pela entidade. O registro dos montantes foi contabilizado nas rubricas de receita com serviços
voluntários (receita) e serviço voluntário (despesas) e não altera o resultado do exercício. Amensuração
dos trabalhos voluntários de Governança foi estabelecida a partir do valor da hora do serviço executado
para cada categoria tomando-se por base o mesmo valor da hora pago aos funcionários assalariados para
cada uma das categorias existentes na data do encerramento de seu Balanço Patrimonial.
Assim, foi calculado um valor fixo de salários para cada faixa, baseando-se nas horas de reuniões dos
conselhos.
2020

CATEGORIAS DE VOLUNTÁRIOS
DIRETORIA EXECUTIVA
CONSELHO FISCAL

2019

48.000,00

0

62.700,00

0

CONSELHO DELIBERATIVO

100.320,00

0

LIVES E PERCURSOS FORMATIVOS
TOTAL TRABALHO VOLUNTÁRIO

4.400,00
215.420,00

0
0
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15.

Eventos Subsequentes – COVID 19

Desde o final de fevereiro de 2020, o mundo vem passando pelo surto da doença chamada
COVID-19 (Coronavírus), classificada como Pandemia pela Organização Mundial de Saúde –
OMS. No atual cenário, apesar das ações governamentais para reduzir os impactos na economia,
os reflexos da pandemia já afetam as operações das controladas do Instituto e, caso este cenário
permaneça até o final do exercício de 2021, poderão impactar negativamente os dividendos a
receber e, consequentemente, as suas operações.
No entanto, a Entidade ainda não identifica efeitos relevantes que possam impactar as suas
demonstrações financeiras, a continuidade das suas atividades e/ou as estimativas contábeis
mais significativas. Entretanto, a Entidade segue monitorando de forma diligente toda e qualquer
informação a respeito do tema para que decisões tempestivas possam ser tomadas para
minimizar seus reflexos.
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