CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
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Relatório da Administração.
Apresentamos as demonstrações financeiras dos exercícios de 2019 e 2018, 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 das
receitas do exercício de 2019 para a contratação de escritórios de advocacia, visando atuar de
forma plena e segura nas demandas judiciais indicadas no item 12 “PROVISÕES PARA
CONTINGÊNCIAS”,tendoemvistaasseguraraperenidadedasAtividadesdeAssistênciaSocial
exercidapelainstituição.ACAPEMISAInstitutodeAçãoSocialaplicourecursosfinanceiros,em 2019,
da ordem de R$ 37.970 mil com a seguinte composição: R$ 37.548 mil referente a
contribuições de Associados Cooperadores e R$ 422 mil com recursospróprios.
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
Parceirasdisseminadaspeloterritórionacional,sejacomomantenedoradoLarFabianodeCristo
(LFC), instituição que administra uma rede composta de 44 Unidades de Promoção Integral
distribuídas em diversas unidades dafederação.
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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: ConselhoNacional
de Assistência Social (Conselheira Titular - mandato 2018/2020); Conselho Municipal de
AssistênciaSocialdoRiodeJaneiro(ConselheiraTitular–mandato2017/2019);FórumNacional

dos

Direitos da Criança e do Adolescente – FNDCA (Secretariado Nacional - mandato 2017/2019),
sendo responsável pela coordenação dos 27 Fóruns Estaduais e Distrito Federal dos Direitos
da Criança e doAdolescente.
No ano de 2019, a CAPEMISA Instituto de Ação Social através dos programas de
assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro e de defesa e garantia de direitos,
fortaleceu e qualificou as entidades quanto ao planejamento, gestão, monitoramento, avaliação,
captação de recursos, oferta e execução dos serviços, programas e projetos desenvolvidos.
Foram realizadas visitas institucionais em 23 Instituições Parceiras do Rio de Janeiro, 02 em
Belém-PA e 04 na Bahia. Além disso na sede da CAPEMISA Social e em sua Filial-Regional
Nordeste Prof. Myrian Veras Baptista ocorreram percursos formativos que possibilitaram às
Instituições Parceiras e Organizações da Sociedade Civil o conhecimento teórico-prático sobre
asseguintestemáticas:ViolênciacontraCriançaeAdolescenteseViolênciaDomésticacontraa
Mulher,ElaboraçãodeProjetoseCaptaçãodeRecursos,MarcoRegulatórioparaOrganizações

da

Sociedade Civil - MROSC, Workshop Chamamento Público e Captação de Recursos e Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens – SCFV. Essas
contribuíram para o desenvolvimento da análise crítica sobre o cenário e propiciaram subsídios
que são fundamentais para compreensão e atuação dos gestores e técnicos no que tange aos
desafios institucionais.
Concentra-se ainda na formação político-cidadã através da promoção de percursos
formativos, planejamentos estratégicos e construções de ações que visem à defesa e garantia
dedireitossociais,emâmbitonacional.Em2019,nomêsdemaioaCIASconvidouaInstituição
ParceiraASBRAD(AssociaçãoBrasileiradeDefesadaMulherdaInfânciaedaJuventude)para
ministrar o percurso formativo: "Metodologia de Trabalho para Atuação com Crianças e
AdolescentesVítimasdeAbusoSexualeViolênciaDoméstica".Estaformaçãotevecomointuito
instrumentalizar diretores e trabalhadores das Parceiras e Organizações da Sociedade Civil do
Rio deJaneiro.
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No mês de junho a CIAS constituiu parceria com as professoras Nilza Rogéria Andrade
Nunes e Carolina Marques Henriques Ficheira, visando a realização do percurso formativo:
"Elaboração de Projetos e Captação de Recursos". Esse teve como intuito contribuir com a
qualificação das Instituições Parceiras e Organizações da Sociedade Civil do Rio de Janeiro,
objetivando maior apropriação dos conteúdos estratégicos que envolvem a redação de projetos
em sinergia com as diferentes oportunidades para captação de recursos. Em seguimento ao
trabalho de assessoramento no mês de julho, a Regional Nordeste Prof. Myrian Veras Baptista
– Filial Cias - estabeleceu uma parceria com o professor George Roque Braga Oliveira,
especialista em Inovação, Sustentabilidade e Gestão do Terceiro Setor e desta resultou o
percurso formativo: "Elaboração de Projetos e Captação de Recursos Salvador". Esta formação
teve como intuito construir uma estrutura coletiva de produção, com noções básicas para
elaboração de projetos nas questões relacionadas à captação de recurso para entidades do
TerceiroSetor.
Em continuidade as atividades de assessoramento, no mês de setembro a CIAS
constituiu novamente uma parceria com a professora Nilza Rogéria Andrade Nunes e desta
surgiu o percurso formativo: "Marco Regulatório para Organizações da Sociedade Civil". Esta
formação teve como desígnio proporcionar as Instituições Sem Fins Lucrativos conhecimentos
acerca do Marco Regulatório para Organizações da Sociedade Civil e sua relação de parceria
com o poder público.
No mês de outubro a Filial CIAS convidou a Casa de Eugênia - Lar Fabiano de Cristo e a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza – SEMPRE-, no qual
realizaram o Workshop: "Captação de Recursos e Chamamento Público". Esta formação
objetivou contribuir na qualificação e capacitação de gestores e técnicos das Instituições
Parceiras e demais Organizações da Sociedade Civil do Município de Salvador, através da
socialização de conhecimentos produzidos, ampliando a possibilidade de efetivação da Política
Nacional de Assistência Social.
Em prosseguimento ao trabalho realizado, no mês de novembro a Filial CIAS instituiu
parceria com a instituição Espaço de Cidadania Salvador e, juntamente com as instituições
parceiras Instituto Comvida e Lar Fabiano de Cristo - Casa de Eugênia - realizaram o percurso
formativo: "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens".
Esta formação possibilitou as Instituições Parceiras e demais Organizações da Sociedade Civil
umametodologiadetrabalhoacercadaatuaçãocomadolescentesejovens,noqualoportunizou
valorização das singularidades, pluralidades e o fortalecimento do protagonismosocial.
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a

O projeto FortalecerAção (em parceria com o Lar Fabiano de Cristo) realizou ao longo
de 2019 diversas ações que fortaleceram o programa de defesa e garantia de direitos da
CAPEMISA Social. Esse teve como finalidade mobilizar e articular os Fóruns dos Direitos da
Criança e do Adolescente nas 27 unidades federativas com a participação cidadã de
adolescentesparaofortalecimentoequalificaçãodessesatoresparacontrolesocialeincidência

na

Política dos Direitos Humanos de Crianças eAdolescentes.
ACAPEMISASocial,atravésdoassessoramentoas45instituiçõesparceiras,beneficiou em
2019 em torno de 15.109 pessoas, das quais 46% são crianças e adolescentes, 23%jovens e
adultos, 10% idosos e 21% famílias em situação de risco pessoal e social e vulnerabilidade
social.
Ademais, em 2019, foram beneficiadas pelo Lar Fabiano de Cristo 29.701 pessoas, das
quais 15.606 crianças e adolescentes, 4.276 jovens, 8.247 adultos, 1.572 idosos, em situação
de risco pessoal e social e vulnerabilidade social.
Relação com funcionários
Capemisa Social

Lar Fabiano de Cristo

Folha de pagamento bruta

433.988,55

19.282.564,35

Gastos com Alimentação

180.472,34

1.510.160,04

Encargos Sociais Compulsórios

48.821,98

1.896.609,71

Previdência Complementar

10.719,72

151.905,05

Saúde

93.645,27

1.839.277,01

Transporte

34.059,93

1.948.233,99

Nº de empregados ao final do período

14

998

Nº de admissões

05

321

Nº de estagiários

01

02

Nº de voluntários

0

206

Empregados acima de 45 anos

05

284

Nº de mulheres

10

598

Nº de homens

4

400
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Nº de portadores de deficiência
% de cargos de chefia ocupados por
mulheres

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020
A Administração.
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0

29

100%

74%

Capemisa Instituto de
Ação Social
Demonstrações Financeiras e
Relatório dos Auditores Independentes
31 de dezembro de 2019
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Diretores da
CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Rio de Janeiro – RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
(Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos, não quantificados, do assunto descrito na
seçãoaseguirintitulada“Baseparaopiniãocomressalvasobreasdemonstraçõesfinanceiras”,
as
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixaparaoexercíciofindonessadata,deacordocomaspráticascontábeisadotadasnoBrasil,
incluindo normas específicas aplicáveis às fundações e entidades sem fins lucrativos, em
especial a NBC ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros.
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras
Conforme notas explicativas nº 1 e 7, a Entidade detém participação na investida SalutarSaúde
Seguradora S.A. com saldo zero nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
Durante o exercício de 2019, a Entidade realizou adiantamentos para futuro aumento de capital
na Salutar no montante de R$1.590 mil, integralmente provisionados como perda. Até a data da
emissão deste relatório, ficamos impossibilitados de cumprir os procedimentos de auditoria
previstosnaNBCTA600–ConsideraçõesEspeciais–AuditoriasdeDemonstraçõesContábeis
de
Grupos, Incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes, bem como, ficamos
impossibilitados de quantificar os possíveis efeitos nas demonstrações financeiras da Entidade,
diretamente relacionados a obrigações com a Salutar Saúde Seguradora S.A. para a data base
mencionada anteriormente.
Nossaauditoriafoiconduzidadeacordocomasnormasbrasileiraseinternacionaisdeauditoria.
Nossasresponsabilidades,emconformidadecomtaisnormas,estãodescritasnaseçãoaseguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordocom
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossaopinião.
Outros Assuntos
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2, considerando as situações previstas no item 4
da NBC TG 36, a Entidade não apresentou demonstrações financeiras consolidadas para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

AUDITORIA CONSULTORIA TERCEIRIZAÇÃO IMPOSTOS GESTÃO DE RISCOS
BakerTillyBrasilRJAuditoresIndependentesatuandocomoBakerTillyéummembrodaredeglobalBakerTillyInternationalLtd.,cujosmembros
sãopessoasjurídicasseparadaseindependentes.
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Ênfase
Conforme nota explicativa nº 12.a, contingências cíveis, a Entidade é ré em processo de ação
deresponsabilidadecivilintentadapelaMassaFalidadoBancoMoradaS.A.Duranteoexercício
de2019,aEntidaderealizoudiversosacordostrabalhistasdiretamenterelacionadosaestaação.
Aindaconformeareferidanotaexplicativa,aEntidadecalculouasuaprovisãoparacontingências
no
montante de R$20.740mil considerando como base os acordos já firmados até o momento.
Dessaforma,omontantededesembolsosfuturospoderásermaior,casoosfuturosacordosnão sejam
firmados nos mesmos moldes dos concretizados até 31 de dezembro de 2019. Nossa opinião
não está sendo modificada em função destefato.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiraslivres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ouerro.
Naelaboraçãodasdemonstraçõesfinanceiras,aadministraçãoéresponsávelpelaavaliaçãoda
capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionadoscomasuacontinuidadeoperacionaleousodessabasecontábilnaelaboraçãodas
demonstraçõesfinanceiras,anãoserqueaadministraçãopretendaliquidaraEntidadeoucessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.OsresponsáveispelaadministraçãodaEntidadesãoaquelescomresponsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstraçõesfinanceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes.Asdistorçõespodemserdecorrentesdefraudeouerroesãoconsideradasrelevantes
quando,individualmenteouemconjunto,possaminfluenciar,dentrodaperspectivarazoável,as
decisõeseconômicasdosusuáriostomadascombasenasreferidasdemonstraçõesfinanceiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:


Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controlesinternos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsasintencionais.



Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos daEntidade.

AUDITORIA CONSULTORIA TERCEIRIZAÇÃO IMPOSTOS GESTÃO DE RISCOS
BakerTillyBrasilRJAuditoresIndependentesatuandocomoBakerTillyéummembrodaredeglobalBakerTillyInternationalLtd.,cujosmembros
sãopessoasjurídicasseparadaseindependentes.
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Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pelaadministração.



Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmosqueexisteincertezarelevante,devemoschamaratençãoemnossorelatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não
mais se manter em continuidadeoperacional.



Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras,inclusiveasdivulgaçõeseseasdemonstraçõesfinanceirasrepresentamas
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

Comunicamo-noscomosresponsáveispelaadministraçãoarespeito,entreoutrosaspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossostrabalhos.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020
Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes
CRC-RJ 005.333/O-0

Sheila Conrado
Contadora - CRC-RJ 086.265/O-4

AUDITORIA CONSULTORIA TERCEIRIZAÇÃO IMPOSTOS GESTÃO DE RISCOS
BakerTillyBrasilRJAuditoresIndependentesatuandocomoBakerTillyéummembrodaredeglobalBakerTillyInternationalLtd.,cujosmembros
sãopessoasjurídicasseparadaseindependentes.
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CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Balanços Patrimoniais
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Milhares de Reais)

ATIVO

Notas 31/12/2019 31/12/2018 PASSIVO

Ativo Circulante
Caixa e Equivalente de Caixa

4

Aplicações financeiras - Gestão Financeira Fazer
Bloqueios Judiciais
Títulos e créditos a Receber

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

TotaldoAtivo

5
6

6
7
8
9

977
889
206
10.703
12.775

1

PassivoCirculante
Obrigações aPagar

104 Impostos e encargos sociais a recolher
8 Obrigações trabalhistas
6.904 Impostos e contribuições
7.017

950
1.571
322.114
17.260
5
14.167
13

4.350
2.125
301.099
14.315
5
14.862
21

356.080

336.777

368.855

343.794

Passivo Não Circulante
Provisão para Contingências

Patrimônio Social
Superávits Acumulados

Totaldo Passivo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Notas 31/12/2019 31/12/2018

11

12

2

891

3
106
19
130

24
78
12
1.005

20.740
20.740

12.319
12.319

347.985
347.985

330.470
330.470

368.855

343.794

CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Demonstrações dos Resultados
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Milhares de Reais)

31/12/2019

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

31/12/2018
(Reclassificado)

140
8
148

441
441

Total da Receita Operacional - Sem Restrição

148

441

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA

148

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
PROGRAMAS E PROJETOS SÓCIOASSISTENCIAIS
Convênio e Parcerias
Assessoramento Pol. Tec. Adm Financeira
Assessoramento Regional
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 i
Despesas patrimoniais
Despesas tributárias
Total Programas e Projetos Sócios Assistenciais

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

441

(8)
(146)
(248)
(10)
(1.187)
(1.943)
(76)
(13.859)
(3)
(17.480)

(60)
(209)
(324)
(11)
(1.440)
(1.460)
(600)
(849)
(4)
(4.957)

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

(617)
(626)
(257)
(1.500)

(2)

(2)

(18.856)

(6.459)

3
3

-

Receitas com imóveis
Despesas Patrimoniais
Total das Outras Despesas Patrimoniais

266
(5.940)
(5.674)

189
(364)
(175)

Resultado dos Investimentos em Controladas e Coligadas
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

41.894
17.515

24.100
17.907

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Milhares de Reais)

31.12.2019 31.12.2018
Superávit do Exercício

17.515

Outros Resultados Abrangentes

-

Total do Resultado Abrangente do Exercício

17.515

17.907
17.907

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Milhares de Reais)

PATRIMÔNIO
SOCIAL

MOVIMENTAÇÕES

TOTAL

Saldos em 31.12.2017
Ajuste reflexo em investida
Superávit do Exercício de 2018

312.586
(23)
17.907

312.586
(23)
17.907

Saldos em 31.12.2018

330.470

330.470

Superávit do Exercício de 2019

17.515

17.515

Saldos em 31.12.2019

347.985

347.985

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método
Indireto em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Milhares de Reais)

31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit / Déficit do Exercício
Depreciação

17.515
1.337

Resultado de Equivalência Patrimonial

(41.895)

Provisão para contingências

16.022

31/12/2018

17.907
1.349
(24.100)

Provisão para perdas em investimentos

1.590

Valor justo propriedade para investimentos

(206)

Déficit do Exercício Ajustado

-

-

(5.637)

(4.844)

Redução (Aumento) do Depósitos Judiciais
Redução (Aumento) dos Ativos

554
(818)

(108)
(119)

Aumento (Redução) dos Ativos Circulantes e Não Circulante

(264)

(227)

(889)
14
(7.601)
(8.476)

(1.085)
(125)
(294)
(1.504)

(14.377)

(6.575)

16.916

6.599

Aumento (Redução) de Fornecedores e Outras contas a pagar
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias
Aumento (Redução) das Provisões Judiciais
Aumento dos Passivos Circulantes e Não Circulante
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Dividendos Recebidos
Ajustes para Perda de Investimentos

27

Adiantamento para futuro aumento de capital em investimentos

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES
COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
RESULTADO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES
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(23)

(1.590)

-

15.353

6.576

976

1
977
976

1

1
1

CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Milhares de Reais)
)

1. ContextoOperacional
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. É declarada de Utilidade Pública Federal desde 23 de novembro de
1967 pelo Ministério da Justiça.
A CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL é acionista das companhias CAPEMISA –
SeguradoradeVidaePrevidênciaS/A,SalutarSaúdeSeguradoraS/AeCapemisaCapitalização
S/A,fontesderecursosparacumprirseusobjetivosinstitucionais,sevalendotambémdalocação
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/oufinanceiroa45InstituiçõesParceirassemfinslucrativosdaáreadeassistênciasocial.Desta
forma, a CAPEMISA Instituto de Ação Social beneficia milhares de pessoas das camadas mais
vulneráveis da população, em todopaís.
Esta entidade desenvolve, dentre outros, os seguintes programas e projetos:


RealizaçãodoCENSOCIAS:Consisteemumaferramentacriadacomobjetivo
realizar um estudo estatístico das InstituiçõesParceiras;



Assessoramento às entidades de Defesa e Garantia deDireitos;



Percursos Formativos de diretores, gestores, voluntários e trabalhadores em
diversas localidades do Brasil para o fortalecimento da rede socioassistencial
privada;



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 porestas;



Fomento e apoio a projetos de inclusão cidadã, nos diversos estados do país,
visandooenfrentamentodapobrezaeodesenvolvimentosocialeeconômico,
estimulando o desenvolvimento integral sustentável dascomunidades;



Assessoramento a entidades que realizam serviços socioassistenciais com
comunidades tradicionais (quilombos e ciganos em Macapá/AP e Distrito
Federal/ DF, respectivamente), migrantes, refugiados, pessoas traficadas,
liberdadeassistida,apoioamulherecriançasvítimasdeviolênciadomésticae
sexual(Guarulhos/SP);
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Milhares de Reais)
)

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras individuais da CAPEMISA Instituto de Ação Social foram
elaboradasemobservânciaàspráticascontábeisadotadasnoBrasil,incluindoaResoluçãoCFC
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
demonstraçõesfinanceiras,easinformaçõesmínimasaseremdivulgadasemnotasexplicativas
dasentidadessemfinalidadedelucro.Alémdisto,asdemonstraçõesestãosendodivulgadasde forma
comparativa às do exercícioanterior.
Estadivulgaçãorefere-seapenasasdemonstraçõesindividuaisdaCAPEMISAInstitutodeAção
Social. Considerando o item 4 da NBC TA 36 – Demonstrações Consolidadas, a Entidade não
apresentou demonstrações financeirasconsolidadas:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

os administradores em conjunto com os demais interessados não fizeram objeção
quanto à não apresentação das demonstrações consolidadas pelaEntidade;
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,
visandoàdistribuiçãopúblicadequalquertipoouclassedeinstrumentonomercadode
capitais;e
AacionistaintermediáriaCapemisaSeguradoradeVidaePrevidênciaS.A.disponibiliza ao
público suas demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com os
Pronunciamentos do CPC.

3. Principais Diretrizes, Políticas e PráticasContábeis
As demonstrações financeiras individuais foram preparadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis (CPC).
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de
valor. A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com os pronunciamentos
emitidos pelo CPC 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 presentes demonstrações financeiras individuais estão sendo apresentadas em milhares de
reais e foram aprovadas pela Diretoria da Capemisa Instituto de Ação Social em 21 de julho de
2020.
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 DeCaixa
Refere-seadinheiroemcaixaeosvaloresequivalentes,incluemossaldosemcontamovimento
e
aplicações financeiras resgatáveis em curto prazo, demonstradas ao custo e acrescidas dos
rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício social de 2019 e2018.

3.2. Demais AtivosCirculantes
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 eIntangível
Édemonstradopelovalordecustodosimóveisdeduzidodadepreciação,calculadapelométodo linear,
a taxas que levam em consideração a vida útil constante nos laudos de avaliação. O
intangívelestádemonstradopelasaquisiçõesdesoftwaresamortizadosnoprazodecincoanos.

3.5. Programas e Parcerias da Atividade de AssistênciaSocial
ACAPEMISAInstitutodeAçãoSocialreconheceoresultadodasparceriasquemantém,registra
combasenoregimedecompetência,efetuaapropriaçãodosadiantamentoseasdespesascom base
na documentação comprobatória dos gastos efetuados noperíodo.

3.6. PassivoCirculante
O passivo da Entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do
exercício. Sendo que os fornecedores de materiais e serviços, obrigações com entidades
parceiras e conveniadas estão reconhecidos pelo valor histórico em 31 de dezembro de 2019.

3.7. PatrimônioSocial
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 doResultado
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. Isenções
3.9.1 IsençõesFederais
A imunidade tributária para entidades beneficentes de assistência social está prevista no artigo
195§7º,daConstituiçãoFederalde1998,“sãoisentasdecontribuiçãoparaaseguridadesocial
às
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”.
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.
Deacordocomoartigo15daLeinº9.532/97,aCAPEMISAInstitutodeAçãoSocialtemisenção
de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), logo é classificada perante a Receita Federal e demais esferas públicas como entidade
Isenta.
AisençãoestimadadeImpostodeRendaPessoaJurídica(IRPJ)edeContribuiçãoSocialsobre
Lucro Líquido (CSLL), é correspondente às alíquotas de 25% e 9%,respectivamente.

o

Os recursos usufruídos por isenção foram totalmente revertidos nos projetos e programas de
Assistência Social da CAPEMISA Instituto de ação Social.

3.9.2. Isenção Previdenciária
ACapemisaInstitutodeAçãoSocialpossuioCertificadodeEntidadeBeneficentedeAssistência 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 isenta das contribuições destinadas à PrevidênciaSocial.

3.10. Certificados eTítulos









UtilidadePúblicanoâmbitoFederal–DiárioOficialdaUniãode23denovembrode1967 do
Ministério daJustiça.
UtilidadePúblicanoâmbitoEstadual-Decreto-Leinº179/75,Leinº3.383/00,Resolução
SEASDH nº 267 de 23 de julho de 2010 do Governo do Estado do Rio deJaneiro.
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 de2015.
Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro – CMAS/RJ – Inscrição nº
924.
Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador – CMASS – Inscrição nº230.
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social(CEBAS).
Conselho Municipal de Assistência Social de Belém – CMAS/PA – Inscriçãonº.179.
Conselheira Nacional no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS gestão
2018/2020.
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Vice-Presidente no Conselho Municipal de Assistência Social Rio de Janeiro – CMAS
gestão 2017/2019.
Secretaria Nacional do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e Adolescentes –
FNDCA gestões 2015/2017 e 2018/2020.

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
Não foram prestados serviços voluntários para a Capemisa Instituto de Ação Social durante os
exercícios de 2018 e 2019.

3.13. Demonstração do Fluxo deCaixa
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do
ConselhoFederaldeContabilidadeCFCNº.1.296/10,de17/09/2010,queaprovouaNBCT3.8
–DemonstraçãodosFluxosdeCaixae,tambémdeacordocomaResoluçãonº1.152/2009,que
aprovou a NBC T 19.18. O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Instituição optou foi
oindireto.

4. Caixa e Equivalentes DeCaixa
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições,
era composto da seguinte forma:

Descrição

31/12/2019

31/12/2018

Bancos

977

1

Total

977

1

5. Aplicações financeiras - Gestão FinanceiraFazer
Refere-se basicamente a créditos com a Fazer de R$ 888 mil em 2019

6. Títulos e Créditos A Receber
Circulante
Refere-se a dividendos a receber da Capemisa Seguradora no montante de R$ 10.661.
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Não Circulante
Refere-se basicamente a valores a receber resultantes da venda de imóveis.

7. Investimentos


Participações societárias - CAPEMISA - Seguradora de Vida e Previdência S/A (participação de 99,49%), com capital social de R$ 270.797 em 2019 e R$ 270.797 em
2018,patrimôniolíquidodeR$322.046(R$301.799em2018),eLucroLíquidodeR$
42.070 (Lucro Líquido de R$ 24.206 em 2018).



Capemisa Capitalização S/A – (participação de 0,91% e participação indireta de
98,58%).Constituídaem19deabrilde2011,comcapitalsocialdeR$16.759,patrimônio
líquido de R$ 24.364 (R$ 20.709 em 2018), e lucro líquido de R$ 4.150 (R$ 1.877 em
2017).

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 parareserva
de capital da companhia. Em 2015, face ao processo de liquidação do Banco Morada
S/A(empresainvestidadaMoradaInvestimentosS/A)aCapemisaSocialrealizouoteste de
recuperabilidade do investimento com a baixa da totalidade dovalor.


Salutar Saúde Seguradora S/A – Participação de 50,61%, com capital social de
R$83.079.270. Durante o exercício de 2019, a administração da Salutar tentou reverter
asuasituaçãofinanceiraeeconômica.Noentanto,em05/12/2019aempresaentrouem
portabilidade especial pela Resolução Operacional nº 2.493/2019, onde osbeneficiários
foram orientados à mudança para uma nova operadora de saúde. 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.

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

EDIFICAÇÃO AV. MARECHAL FLORIANO - RIODEJANEIRO

Custo deAquisição

AV MARECHAL FLORIANO19LJ/SLJ

3.606
TOTAL
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ITEM
IMÓVEIS DESTINADOS A RENDA

ATIVO CONTÁBIL
LÍQUIDO 2018
14.315
14.315

DEPRECIAÇÃO/
AQUISIÇÃO 2019
2.945
2.945

ATIVO
CONTÁBIL
LÍQUIDO 2019
17.260
17.260

9. Imobilizado
Oscomponentesdoativoimobilizadoestãoregistradospelocustodeaquisiçãoouvalororiginal,
deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade
econômica.
OsterrenoseedificaçõesdaCAPEMISAInstitutodeAçãoSocialestãovinculadosàsatividades
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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DETALHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES E TERRENOS – VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES E TERRENOS – VINCULADOS À ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
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Demonstrativo do Imobilizado e Intangível (em milhares de R$):

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

VALOR
CONTÁBIL
LÍQUIDO 2018
6.184
8.634
7
7
30

DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA
2019
(655)
(4)
(6)
(30)

ATIVO
LÍQUIDO
2019
6.184
7.979
3
1
-

14.862

(695)

14.167
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(8)

13

INTANGÍVEL

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Capemisa Instituto de Ação Social não
realizou o teste de recuperabilidade do seu ativo tendo em vista que:


Nãoobservouindicaçõesdequeovalordoseuativodiminuiusignificativamentedurante
o
período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do
usonormal,



Não há evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de umativo;



Nãoocorrerammudançassignificativas,comefeitosadversossobreaEntidade,durante
o
período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na
qual, um ativo é ou será utilizado.

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

Descrição

31/12/2019

Dividendos recebidos

31/12/2018
16.916
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11. Valores aPagar
Em 2019 o valor é composto por obrigações trabalhistas e com terceiros a pagar.

12. Provisões paraContingências
Em 31 de dezembro de 2019 está representada por ações trabalhistas com risco de perda
provável conforme opinião dos advogados montando em R$ 20.740.
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),adecisãofoifavorávelaEntidadevistoqueamesmanãopossuíacomprovada
participação na Administração do Banco Morada e consequentemente não possuía
responsabilidade solidária pela situação que culminou na decretação da liquidação
extrajudicialdoBancoMorada.Em2018buscamosumacordopormeiodoqualaMassa 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. Além da responsabilidade
assumida, o Instituto se obrigou a pagar de acordo com a cláusula 2.3 o pagamento de
R$1milhãoem12parcelasdeR$83.333,33àMassaFalida,aseiniciaremabrilde2020,
bem
como, de acordo com a cláusula 2.8, R$ 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 nº
19740.000056/2008-94, perfaz o valor atualizado de R$ 18.317.640,77 e Processo
Administrativo n.º 19740-720010/2010-18, perfaz o
valor
atualizado
de
R$ R$ 22.450.532,43, totalizando R$40.768.173,20.
c) Contingênciastrabalhistas–ACapemisaInstitutodeAçãoSocialpossuiaçõesjudiciais
trabalhistas. Os advogados classificaram a probabilidade de perda como provável e
montante provisionado nas demonstrações financeiras daEntidade.
13. 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 2020, poderão impactar negativamente os
dividendos a receber e, consequentemente, as suas operações.
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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
maissignificativas.Entretanto,aEntidadeseguemonitorandodeformadiligentetodaequalquer
informação a respeito do tema para que decisões tempestivas possam ser tomadas para
minimizar seusreflexos.
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