
PAC – Projetos Amigos das Crianças 
Balanços patrimoniais 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 
Ativo Nota 2020   2019 
Circulante     
Caixa e equivalentes de caixa 4            396.343,69              241.044,39  
Adiantamentos 5              24.727,00                25.572,64  
Despesas antecipadas               10.579,44                11.740,15  
Outros créditos 6 21.950,28                 9.545,00  

  453.600,41             287.902,18  

     
Não Circulante     
Realizável a longo prazo     
   Aplicações financeiras  7        1.750.899,28              641.881,69  
Imobilizado 8            638.246,58              586.739,46  
Intangível 8                             -                         94,34  

         2.389.145,86          1.228.715,49  

     
Total do ativo          2.842.746,27           1.516.617,67  
 
 
 
Passivo Nota 2020   2019 
Circulante     
Fornecedores e contas a pagar 9              26.528,21                25.802,87  
Obrigações sociais e tributárias 10            211.807,78              212.577,57  
Parcelamentos 11                2.390,23                  3.539,88  

             240.726,22              241.920,32  

     
Não Circulante     
Parcelamentos 11                             -                   2.896,03  

     
Patrimônio líquido 13    
Patrimônio social         1.271.801,32              625.428,18  
Superávit dos períodos         1.330.218,73              646.373,14  

         2.602.020,05          1.271.801,32  

     
Total do passivo e patrimônio líquido          2.842.746,27           1.516.617,67  
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
 
 
 
 
 
 







PAC – Projetos Amigos das Crianças 
Demonstração do resultado dos períodos 
Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 
Atividades de Assistência Social Nota 2020   2019 

     
Serviços de Proteção Especial e Básica     

     

Receitas das atividades assistenciais     
Termo de Colaboração PMSP - SMADS 14       3.489.710,35         3.449.547,58  

     
Despesas das atividades assistenciais     
Despesas com pessoal 15     (2.326.669,04)      (2.346.829,90) 
Despesas administrativas e gerais 16     (3.046.644,52)      (2.297.581,92) 
Despesas financeiras bancárias            (16.156,39)            (29.974,41) 
Despesas fiscais e tributárias               (4.376,07)              (9.904,04) 
Despesas com serviços voluntários 17         (244.560,00)          (222.960,00) 

      (5.638.406,02)      (4.907.250,27) 

     
Déficit das atividades assistenciais      (2.148.695,67)      (1.457.702,69) 

     

Outras receitas institucionais e de captação     
Doações e contribuições 18       3.066.979,71         1.653.497,57  
Receitas obtidas com serviços voluntários 17           244.560,00             222.960,00  
Receitas com eventos e promoções sociais              104.702,32             148.073,32  
Receitas financeiras              30.027,16               19.154,29  
Recuperação de despesas              20.668,21               51.508,65  
Receitas de prestação de serviços 19             11.977,00                  8.882,00  

  3.478.914,40        2.104.075,83  

     
Superávit dos períodos         1.330.218,73              646.373,14  
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







PAC – Projetos Amigos das Crianças 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 

 Patrimônio 
social 

 
Superávit 

(déficit) do 
período 

 
Total do 

patrimônio 
líquido 

Saldo em 31/12/2018        
438.554,95    

            
186.873,23    

          
625.428,18  

      
Incorporação à conta patrimônio 
social       186.873,23            

(186.873,23) 
                             

-   
      

Superávit do período                           
-   

           646.373,14            646.373,14  

      

Saldo em 31/12/2019        
625.428,18    

           
646.373,14          1.271.801,32  

      
Incorporação à conta patrimônio 
social        646.373,14            

(646.373,14) 
                              

-   
      

Superávit do período                           
-   

         1.330.218,73         1.330.218,73  

      
Saldo em 31/12/2020   1.271.801,32          1.330.218,73        2.602.020,05  
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







PAC – Projetos Amigos das Crianças 
Demonstração dos fluxos de caixa – Método Indireto 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 
 

  2020   2019 
    

Fluxo de caixa das atividades operacionais    

Superávit (déficit) do período    1.330.218,73        646.373,14  
Ajustes por:    

Depreciação e amortização        42.067,18          35.580,20  

Resultado líquido ajustado    1.372.285,91        681.953,34  
    

(Aumento) redução nos ativos     

Em adiantamentos            845,64            2.861,09  
Em despesas antecipadas          1.160,71          (7.498,81) 
Em outros créditos       (12.405,28)         (1.145,00) 
Em aplicações financeiras de longo prazo  (1.109.017,59)      (641.881,69) 
Aumento (redução) nos passivos     

Em fornecedores e contas a pagar            725,34         (12.734,12) 
Em obrigações sociais e tributos           (769,79)        (21.643,04) 
Em parcelamentos        (4.045,68)         (4.504,37) 
  (1.123.506,65)      (686.545,94) 

 
 

 
 

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais      248.779,26          (4.592,60) 
    

Fluxo de caixa das atividades de investimentos    

Aquisição de imobilizado        (93.479,96)        (13.653,51) 
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos       (93.479,96)        (13.653,51) 

    

    

Variação do caixa e equivalentes de caixa    155.299,30        (18.246,11) 
    

Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa  
 

No fim do exercício       396.343,69        241.044,39  

No início do exercício      241.044,39        259.290,50  
Variação do caixa e equivalentes de caixa    155.299,30        (18.246,11) 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
 
 
 
 







PAC – Projetos Amigos das Crianças 
Notas explicativas às demonstrações contábeis 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em reais 
 
 

1 Objetivos sociais 
 
O PAC – Projetos Amigos das Crianças (“PAC”), C.N.P.J. 08.620.672/0001-01, criado em 18 de 
outubro de 2006, estabelecido à Rua Fazenda Monte Alegre, nº 60, bairro do Jaraguá, São Paulo 
(SP), é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, com prazo 
indeterminado de duração, sem vinculação ou preconceitos raciais, religiosos ou políticos e que 
se rege pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. 
 
O PAC tem por objetivo atender de forma continuada, permanente e planejada serviços, 
programas, projetos e benefícios de proteção social básica ou especial e de defesa de direitos 
socioassistenciais, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social 
e pessoal, atendendo a crianças, adolescentes, jovens e adultos por meio de atividades 
educacionais, lúdicas, profissionalizantes e de geração de renda, com vistas a proteção à família 
e seus membros, em todas as faixas etárias, com prioridade no acolhimento de crianças em 
situação de risco social. 
 
O PAC realizará atendimento, assessoramento ou defesa de garantia de direitos na área de 
assistência social de forma permanente, planejada e contínua, voltado para a educação, saúde, 
recreação e trabalho, visando: 
 

1) Oferecer de maneira permanente oportunidades educativas e laborais às crianças e adolescentes 
de ambos os sexos, objetivando desenvolver seu potencial; 
 

2) Desenvolver Programa sócio-educativo-profissional em articulação com o ensino regular e criar 
espaços para os educandos identificarem, interiorizarem e vivenciarem os valores positivos 
incutindo-lhes a autoestima, o espírito de solidariedade complementando a ação educativa do 
lar, da escola e do trabalho e abrindo a perspectiva de entrar no mundo do trabalho com a 
experiência adquirida para o exercício da cidadania, podendo ainda desde que atendidas as 
exigências legais, ministrar estágios cursos regulares de nível fundamental, médio e superior; 
 

3) Valorizar a família como elo importante do processo de promoção de educação básica atuando 
no sentido de orientá-la e apoiá-la, procurando sua reorganização e seu ajustamento, sempre 
que necessário, inclusive com programas de geração de renda para as famílias dos assistidos pela 
entidade; 
 

4) Enviar esforços para que a Comunidade, as organizações governamentais e não governamentais, 
o empresariado, órgãos de administração pública conheçam, sintam a importância e participem 
desse trabalho de formação e ascensão pessoal e social do cidadão do presente; 
 

5) A entidade poderá ainda manter centros de atendimentos aos usuários, tais como creches, 
abrigos, asilos, desde que o faça com absoluta observação das normas legais referentes a cada 
tipo de atividade a ser desenvolvida. 
 
Os recursos recebidos e resultados obtidos são destinados integralmente à manutenção de seus 
atendimentos, mantendo a oferta gratuita aos públicos assistidos.  
 
O PAC possui os principais registros sociais, que regulamentam a sua atuação social. Encontra-se 
registrado no Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP, sob o nº 192/2012, aprovado 







pela Resolução COMAS-SP nº 569 de 09 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo em 14 de fevereiro de 2012.  
 
Também está registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente–CMDCA, 
sob o nº CMDCA/1276/07, conforme Resolução nº 01/CMDCA/01 e COMAS/SP-10. 
 
O PAC é portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, tendo 
seu último certificado deferido pelo Ministério do Desenvolvimento Social-MDS, conforme 
Portaria nº 08/2019, item 59, de 29/01/2019, publicada no DOU em 30/01/2019, com validade 
de 30 de janeiro de 2019 a 29 de janeiro de 2022, conforme se verifica nos autos do processo 
administrativo nº 71000.062497/2018-35. 
 
 

2 Apresentação das demonstrações contábeis 
 
a. Declaração de conformidade  

 
As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12, 
que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – “Entidade Sem Finalidade de Lucros”, e 
posteriores alterações, combinada com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis para Pequenas e Médias Empresas (CPC PME), e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão 
consistentes utilizadas pela administração na sua gestão.  
 
b. Base de mensuração 

 
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor. 

 
c. Moeda funcional e moeda de apresentação 

 
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional do PAC 
e, também, a sua moeda de apresentação.  
 
d. Uso de estimativas e julgamentos 

 
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. 
 
 

3 Principais políticas contábeis 
 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a 
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. 
 
a. Apuração do resultado do período 
 
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio de 
competência do exercício. 
 







As receitas de serviços prestados são reconhecidas no resultado em função da sua realização. 
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. 
 
b. Caixa e equivalentes de caixa 
 
Abrange dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros demonstrados pelo 
valor de aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do 
balanço. Estes recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais. 
 
c. Adiantamentos  
 
Refere-se a créditos com funcionários, proveniente de férias e adiantamentos efetuados a 
fornecedores, cuja apropriação da despesa ocorrerá em exercício seguinte. 
 
d. Despesas antecipadas 

 
Referem-se à pagamento de prêmios de seguros, vale transporte e assistência médica, cujo 
período de vigência beneficia o exercício seguinte, e estão representados pelo seu valor 
nominal. 
 
e. Aplicações financeiras em longo prazo 
 
As aplicações financeiras com vencimento em prazos superiores a 12 meses, são demonstradas 
no realizável a longo prazo, pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço. 

f. Imobilizado 
 

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição, formação, construção 
ou doação, menos o valor da depreciação e de qualquer provisão para perda por valor não 
recuperável de ativo acumulado.  
 
A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando taxas que levam em consideração a 
vida útil dos bens. 

 
g. Redução ao valor recuperável 

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

 
São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das 
atividades, sendo reconhecidos ao valor da fatura ou do contrato correspondente. 
 
i. Provisões 

 
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o PAC tem uma obrigação 
legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso 
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas do risco envolvido. 
 







j. Patrimônio líquido 
 

Representa o patrimônio inicial do PAC, acrescido ou reduzido dos superávits (déficits) apurados 
anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente em seus 
objetivos sociais. 
  
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 
 
 
 2020  2019 
    
Caixa 20,96  1.380,16 
Bancos conta movimento 20,00  20,00 
Bancos conta movimento - recursos restritos 59.547,08  2.152,76 
Bancos conta poupança - recursos restritos 85.357,82  111.784,92 
Aplicações financeiras 251.397,83  125.706,55 
    
 396.343,69  241.044,39 
 
 
Recursos com restrições são provenientes dos contratos (Termos de Colaboração) firmados com a 
Prefeitura do Município de São Paulo. Os valores são depositados em conta corrente aberta 
especificamente para utilização na parceria, em instituição financeira pública. A conta poupança 
destina-se a aplicação dos recursos destinados ao fundo provisionado (previsto no contrato) 

As aplicações referem-se substancialmente a fundo de investimentos em cotas de fundo de 
investimentos principal referenciado DI, classificado como caixa e equivalentes de caixa por 
possuir liquidez imediata e pelo fato de, à Administração efetuar resgates rotineiros em 
conformidade com a necessidade de caixa. O fundo acompanha as variações diárias da taxa de 
juros do CDI ou da taxa SELIC, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de 
investimentos.  
 
 

5 Adiantamentos 
 
 2020  2019 
    
Férias de colaboradores 17.801,32  22.651,64 
Adiantamento a fornecedores 6.925,68  2.921,00 
    
 24.727,00  25.572,64 
 
 

6 Outros créditos 
 
 2020  2019 
    
Impostos a recuperar 12.710,28  - 
Caução de aluguéis  8.400,00  8.400,00 
Contas a receber de clientes  840,00  1.145,00 
    
 21.950,28  9.545,00 
 
 







 
7 Aplicações financeiras em longo prazo 

 
 
Modalidade Vencimento Remuneração   31/12/2020   31/12/2019 

CDB - DI Dez/2025 87,50% DI   1.750.899,28   641.881,69 
 
 
As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, remunerados às taxas 
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI)¸ com vencimento em prazos superiores a 12 
meses, não considerados como liquidez imediata. 
 
 
 

8 Imobilizado e intangível 
 
    2020   2019 

Imobilizado 

Taxa 
média 

deprec. 
% a.a 

Custo Depreciação 
Saldo            

líquido   
Saldo            

líquido 

Imóveis 4%    
665.000,00  

     
(157.872,55) 

     507.127,45          533.724,85  

Máquinas e equipamentos 10% 
     

66.634,86  
       

(17.896,63)       48.738,23           37.236,89  

Móveis e utensílios 10%      
26.508,09  

       
(20.036,21) 

        6.471,88             9.122,56  

Material didático e 
pedagógico 10% 

       
5.625,00             (856,75)         4.768,25             3.410,69  

Equipamentos de informática 20%      
82.331,68  

       
(11.190,91) 

      71.140,77             3.244,47  

Veículos 20% 
     

49.443,93  
       

(49.443,93)                   -                        -   

Total    895.543,56     (257.296,98)    638.246,58        586.739,46  

 
 
A movimentação do imobilizado pode ser assim demonstrada    2020   2019 

              

No início do exercício       586.739,46             608.571,95 

Aquisições              93.479,96           13.653,51 

Depreciação           (41.972,84)   (35.486,00) 

No fim do exercício            638.246,58         586.739,46 

 
    2020   2019 

Intangível 

Taxa 
média 

amortiz.  
% a.a 

Custo Depreciação Saldo       
líquido 

  Saldo         
líquido 

Cessão de uso de software 20% 471,14         (471,14)                   -                   94,34  

 
 
 







A movimentação do intangível pode ser assim demonstrada   2020   2019 

              

No início do exercício       94,34    188,54  

Amortização                      
(94,34)                  (94,20) 

No fim do exercício                               -                      94,34  

 
 
 

9 Fornecedores e contas a pagar 
 
 2020  2019 
    
Fornecedores de serviços 10.592,84  15.892,33 
Fornecedores de materiais  119,60  170,00 
Aluguéis a pagar  15.815,77  9.740,54 
    
 26.528,21  25.802,87 
 

10 Obrigações sociais e tributárias 
 
 2020  2019 
    
Provisão de férias e encargos 177.824,83  163.359,38 
Impostos e contribuições sobre salários 28.654,89  33.773,46 
Impostos e contribuições sobre serviços tomados 5.270,80  3.438,66 
Processos trabalhistas a pagar -  11.817,12 
Outros valores a pagar 57,26  188,95 
    
 211.807,78  212.577,57 
 
As provisões de férias e 1/3 foram constituídas tomando-se por base a remuneração do 
empregado no mês em que ela estiver sendo constituída. Os encargos sociais foram constituídos 
concomitantemente à constituição das provisões. 
 
 

11 Parcelamento de impostos 
 

 Curto Prazo  Longo Prazo 

 2020  2019  2020  2019 
Parcelamento Previdenciário - INSS          4.048,05         5.566,41       -        4.553,85 
(-) Juros e multas a apropriar       (1.657,82)        (2.026,53)     -     (1.657,82) 

         2.390,23           3.539,88       -   2.896,03 
 
 
Trata-se de Parcelamento Simplificado Previdenciário, decorrente de inconsistências 
relacionadas na apuração do GILRAT, do período de 09/2013 a 03/2016. 
 
O parcelamento foi deferido em 36 parcelas, com vencimentos até setembro de 2021.  
 
 
 







12 Provisão para contingências 
 
A Administração do PAC não tem conhecimento de contingências trabalhistas, cíveis ou 
tributárias, bem como de outras naturezas, que requeiram a constituição de provisão para futura 
perda.  

 
13 Patrimônio Líquido 

 
a. Patrimônio Social 
 
O Patrimônio Social acumula valores recebidos de parcelas de superávits (déficits) de exercícios 
anteriores. O resultado do exercício é transferido para a conta patrimônio social, em 
conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução CFC nº 
1409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros. 
 
b. Dissolução ou extinção 

 
Em caso de dissolução ou extinção, o PAC destinará o eventual patrimônio remanescente à 
entidade congênere que atue em regime de colaboração com o Poder Público, seja municipal, 
estadual ou federal, ou, ainda, ao próprio Poder Público, respeitado o contido no artigo 61 e 
parágrafos da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, preferencialmente no município de 
origem e registrada no CNAS ou CMAS. 
 

 

14 Termo de colaboração - PMSP - SMADS 
 

 2020  2019 
    
PMSP-Termo de Colaboração - CCA S. Domingos (a) 550.460,49  564.649,95 
PMSP-Termo de Colaboração - SASF Pirituba (b) 865.224,96  840.042,19 
PMSP-Termo de Colaboração - SAICA 1 (c) 949.083,64  946.881,80 
PMSP-Termo de Colaboração - SAICA 2 (d) 1.124.941,26  1.097.973,64 
    
 3.489.710,35  3.449.547,58 

 

(a) PMSP – Termo de Colaboração 211/SMADS/2015 (Termo de Aditamento 002/2018) – 
Processo nº 2015.0.206.794.0 

 
Nome do serviço: Amigos das Crianças de São Domingos 
Tipo de Serviço: SCFV - Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 
Modalidade: CCA Centro para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses 
Total de vagas oferecidas: 120 vagas 
Vigência da colaboração: de 08/11/2015 a 07/11/2020 
 
Em 12 de novembro de 2020 foi assinando novo Termo de Colaboração nº 259/SMADS/2020 
referente Processo SEI nº 6024.2020/0006271-1, com período de vigência de 08/11/2020 a 
07/11/2025. 
 
 
 
 
 







(b) PMSP – Termo de Colaboração 038/SMADS/2017 – Processo nº 6024.2018/0011716-4 
 
Nome do serviço: SASF Pirituba 
Tipo de Serviço: SASF Serviço de assistência social à família e proteção básica no domicílio  
Total de vagas oferecidas: 1000 famílias/mês 
Vigência da colaboração: de 16/03/2017 a 15/03/2022. 
 
(c) PMSP –Termo de Colaboração 116/SMADS/2016 (Termo de Aditamento 001/2018) – 

Processo nº 2016.0.056.114.0 
 
Nome do serviço: Casa do PAC - SAICA 1 
Tipo de Serviço: Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes  
Total de vagas oferecidas: 15 vagas 
Vigência da colaboração: de 01/07/2016 a 30/06/2021. 
 
(d) PMSP – Termo de Colaboração nº 511/SMADS/2018 –Processo SEI nº6024.2018/0003777-2 
 
Nome do serviço: Casa do PAC 2 - SAICA 2 
Tipo de Serviço: Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes  
Total de vagas oferecidas: 20 vagas 
Vigência da colaboração: de 01/10/2018 a 30/09/2023. 
 

15 Despesas com pessoal 
 
 2020  2019 
    
Salários (1.677.157,33)  (1.631.683,67) 
Férias, 13º salário e encargos (389.973,38)  (409.344,90) 
Encargos sobre folha de pagamento (200.429,02)  (223.474,27)) 
Benefícios (42.486,31)  (33.650,79) 
Processos trabalhistas -  (17.080,55) 
Outras despesas com pessoal (16.623,00)  (31.595,72) 
    
 (2.326.669,04)  (2.346.829,90) 
 
 
 

16 Despesas administrativas e gerais 
 
 2020  2019 
    
Alimentação (1.171.680,38)  (719.580,44) 
Prestadores de serviços – pessoa jurídica (750.387,13)  (787.501,30) 
Materiais de consumo (734.727,99)  (345.759,92) 
Aluguéis (181.694,95)  (206.237,74) 
Concessionárias de serviços públicos (107.413,66)  (110.188,80) 
Depreciação e amortização (42.067,18)  (35.580,20) 
Prestadores de serviços – pessoa física (41.804,81)  (51.333,03) 
Veículos (3.095,32)  (7.643,52) 
Seguros (1.747,78)  (2.090,12) 
Outras despesas  (12.025,32)  (31.666,85) 
    
 (3.046.644,52)  (2.297.581,92) 
  







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

18 Doações e contribuições 
 

 2020  2019 
    
Doações em gêneros (e) 1.511.270,36  797.518,17 
Doações de cooperadores e pessoas físicas 666.151,28  429.192,75 
Doações de pessoas jurídicas 555.456,04  73.776,53 
Créditos de nota fiscal paulista 144.344,62  156.474,44 
Doações do exterior 189.757,41  196.535,68 
    
 3.066.979,71  1.653.497,57 
 

(e)  Refere-se a produtos e mercadorias de consumo, recebidos na forma de doações, tendo como 
contrapartida a correspondente despesa, tal como alimentação, material de copa e cozinha, 
material de higiene e limpeza, entre outros. 

 

19 Receitas de prestação de serviços 
 

Cursos e treinamentos 11.977,00  8.882,00 
 

Refere-se à serviços prestados à pessoas jurídicas, não tendo nenhum vínculo com os usuários da 
assistência social. 

 
20 Cobertura de seguros 

 
O PAC possuiu cobertura de seguros e riscos diversos, que levam em consideração a natureza de 
sua atividade e o grau de risco envolvido.  
 
A Administração considera as coberturas suficientes para cobrir eventuais perdas. 
 
 

21 Aspectos fiscais – Imunidade tributária 
 
O PAC é imune de Impostos e de Contribuições para a Seguridade Social por força do artigo 150, 
inciso VI, alínea “c” e do art. 195, § 7º, ambos da Constituição Federal.  
 







O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade 
tributária, todos previstos no Estatuto Social da Fundação e seu cumprimento 
(operacionalização) podem ser comprovados por meio da sua escrituração contábil. 
 
O julgamento do STF proferido em 23 de fevereiro de 2017, como procedente da ADIN nº 2018, 
declarou inconstitucionais as alterações na Lei 8.812/91, promovidas pela Lei 9.732/98, e 
determinou que a questão da regulação da imunidade tributária prevista no artigo 195, 
parágrafo 7º da Constituição Federal deve ser feito por lei complementar e não por lei ordinária.  
 
O PAC, em atendimento à ITG 2002 (R1), a título de demonstração, vem evidenciando suas 
contribuições sociais usufruídas. Esses valores anuais equivalem à Isenção (Imunidade) Usufruída 
– INSS sobre a folha de pagamento de salários e COFINS sobre as receitas de prestação de 
serviços. 
 2020  2019 

    

Custo da Isenção Usufruída-INSS- Empresa 391.112,06  360.386,28 

Custo da Isenção Usufruída-INSS- RAT 38.271,30  17.561,96 

Custo da Isenção Usufruída-INSS- Terceiros 110.997,82  101.859,29 

                                                

                                                                                                                 540.381,18  479.807,53 

 
 
CSLL: O PAC não efetuou qualquer provisionamento quanto à Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, pois a Administração e seus assessores jurídicos entendem que esta contribuição não 
incide sobre os superávits, tendo em vista a impossibilidade de equiparação do superávit ao 
lucro. 

 
 

22 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) 
  
A certificação das entidades beneficentes de assistência social é concedida às pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência 
social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde e 
educação e que atendam ao disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, com 
alterações introduzidas pela Lei nº 12.868, de 15 de outubro de 2013 e posterior 
regulamentação. 
 
Para obter a certificação ou sua renovação, as entidades beneficentes de assistência social 
deverão demonstrar que realizam ações assistenciais de forma gratuita, permanente continuada 
e planejada para os usuários e a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, nos termos 
da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. A Lei Orgânica da Assistência Social, em seu artigo 
3º considera entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam, sem fins 
lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários por esta lei, bem como as que atuam 
na defesa e garantia de seus direitos. 
 
O PAC é portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, tendo 
seu certificado deferido pelo Ministério do Desenvolvimento Social-MDS, conforme Portaria nº 
08/2019, item 59, de 29/01/2019, publicada no DOU em 30/01/2019, com validade de 30 de 
janeiro de 2019 a 29 de janeiro de 2022, conforme se verifica nos autos do processo 
administrativo nº 71000.062497/2018-35. 
 
Inscrita como entidade de assistência social no Conselho Municipal de Assistência Social 
(COMAS), do Município de São Paulo, sob o nº 192/2012, o PAC desenvolve serviços e programas 







específicos de assistência social, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, 
regulamentada pela Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. 
 
De acordo com as diretrizes e procedimentos previstos pela NOB/SUAS, o PAC executa ações de 
caráter continuado, permanente e planejado, tendo em vista a autonomia e garantia de direitos 
dos usuários em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. A missão 
da instituição é compartilhada pelos usuários que participam de forma ativa. 
 
De modo geral, o PAC busca promover o desenvolvimento pessoal e social de crianças, 
adolescentes e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, por meio de ações 
socioeducativas, culturais e profissionais, focando a emancipação do indivíduo, o fortalecimento 
dos laços familiares e a conscientização do seu papel na sociedade. 
 
Os serviços realizados estão enquadrados tanto na Proteção Social Básica, quanto na Proteção 
Social Especial. Todos são conveniados com a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, atendendo prioritariamente a demanda dos CRAS e CREAS de suas áreas 
de abrangência, de forma gratuita, contínua e planejada, conforme preconizado pelo SUAS.  
 
Para atender os requisitos da legislação, o PAC utiliza-se de sua receita integral, nos serviços 
socioassistenciais prestados, de forma gratuita, de modo que os usuários não contribuem a 
nenhum tipo de remuneração ou contraprestação, tendo com isso a gratuidade integral dos seus 
serviços prestados. Portanto, o PAC aplica inteiramente seus recursos em gratuidades 
assistenciais, dando total cumprimento ao disposto no Artigo 13, Seção II, da Lei 12.101 de 27 de 
novembro de 2009. 
 
No ano de 2020, o PAC desenvolveu os serviços, programas e projetos a seguir: 
 
 
Serviços de Proteção Social Especial: 

 
 Alta Complexidade – SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e 

Adolescentes 
 
O SAICA foi criado para oferecer acolhimento provisório e excepcional para crianças e 
adolescentes de ambos os sexos, em situação de medida de proteção e risco pessoal, social e de 
abandono, cujas famílias ou responsáveis estejam temporariamente impossibilitados de cumprir 
sua função de cuidados e proteção. Através de um ambiente acolhedor, os inserimos na 
comunidade local e procuramos não distanciá-los de sua região de origem, ou seja, do local onde 
residem suas famílias, até que eles possam retornar para suas famílias de origem ou serem 
colocados numa família substituta. 
 
Os serviços são conveniados com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
– SMADS, conforme demonstramos: 
 
 Casa do PAC I, para atendimento de 15 crianças e adolescentes – Termo de Colaboração nº 

116/SMADS/2016 – Processo nº 2016.0.056.114.0 (vigência de 01/07/2016 a 30/06/2021). 
 
 Casa do PAC II, para atendimento de 20 crianças e adolescentes – Termo de Colaboração nº 

511/SMADS/2018 – Processo SEI nº 6024.2018/0003777-2 (vigência de 01/10/2018 a 
30/09/2023). 

 
Público-alvo: 
 
Os SAICA Casa do PAC I e II atendem crianças e adolescentes de 0 á 17 anos e 11 meses, de 
ambos os sexos, vítimas de maus tratos, abandono, em risco pessoal e/ou social, órfãos ou 
afastados de convívio familiar por falta de condições dos pais ou responsáveis.  







 
A Casa do PAC I atende até 15 acolhidos, e a Casa do PAC II até 20 acolhidos, sendo abertas 
mais duas vagas em cada casa na época das frentes frias.  
 
Atividades realizadas:  
 
Dentre as atividades realizadas, destacam-se o acompanhamento integral dos acolhidos, 
realização de visitas domiciliares, reuniões socioeducativas com as famílias, acompanhamento 
do trabalho socioeducativo dos educadores, ações voltadas para reinserção familiar e 
comunitária, acompanhamento médico e escolar, inserção da rede de ensino e no mercado de 
trabalho, preparação para o retorno à convivência familiar (de origem ou adotiva) ou para 
autonomia, acompanhamento do aspecto jurídico dos casos com relatórios periódicos ao 
Judiciário, entre outros. 
 
 
Serviços de Proteção Social Básica: 

 
 Convivência e Fortalecimento de Vínculos (crianças e adolescentes) 

 
O CCA Amigos das Crianças do São Domingos é um Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculo, da modalidade de Centro para Crianças e Adolescentes, situado no bairro Jardim Vista 
Linda, São Paulo–SP. 
 
O objetivo desse serviço é possibilitar proteção social à criança e adolescente, em situação de 
vulnerabilidade e risco, mediante ao desenvolvimento de suas potencialidades, bem como 
favorecer aquisições para a conquista da autonomia, protagonismo e cidadania, por meio do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  
 
As crianças e adolescentes apresentam características como, situação de trabalho, reconduzidos 
ao convívio familiar, após medida protetiva de acolhimento, deficiência, beneficiárias ou não de 
BPC, oriundas de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, e em situação 
de vulnerabilidade e risco.  
 
O serviço é conveniado com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – 
SMADS, conforme Termo de Colaboração 211/SMADS/2015, Processo nº 2015.0.206.794.0. 
 
Público-alvo: 
 
Atende até 120 crianças, de 06 a 11 anos e 11 meses, e adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses, 
no contraturno escolar. 
 
Atividades realizadas:  

 
A missão do CCA PAC é garantir o fortalecimento dos vínculos familiares e o desenvolvimento 
integral dos assistidos. Tal missão é desenvolvida por meio de atividades esportivas, 
socioeducativas, culturais, oficinas lúdicas, oficinas de geração de renda para as famílias, 
atendimento psicossocial, grupos de família, visitas domiciliares, entre outros. 

 
 

 SASF - Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio 
 

O SASF Pirituba atende até 1000 famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, 
preferencialmente aquelas beneficiárias do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação 
Continuada.  
 
O público alvo desse serviço é consistido de famílias e pessoas beneficiárias de programas de 
transferência de renda (PTR) e benefícios assistenciais, pessoa idosa e pessoa com deficiência 







que vivenciam situação de vulnerabilidade e risco social, beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), famílias ou pessoas com precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social.  
   
A missão do SASF PAC é conscientizar e criar oportunidades para o indivíduo alcançar sua 
autonomia. Para isso, a equipe do SASF realiza visita domiciliares, reuniões socioeducativas, 
encaminhamentos para rede socioassistencial, oficinas lúdicas e de geração de renda.  
 
O serviço é conveniado com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – 
SMADS, conforme Termo de Colaboração 038/SMADS/2017, Processo nº 6024.2018/0011716-4. 
 
 

23 Impacto nas demonstrações financeiras relacionados a Pandemia de Coronavírus 
(COVID-19) 
 
O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
uma pandemia em 11 de março de 2020 com impactos relevantes na economia nacional e 
internacional. A pandemia desencadeou importantes ações de governos e entidades privadas, 
que somados ao impacto na saúde da população e sistemas de saúde mundial, resultaram em 
mudanças significativas no dia-a-dia das pessoas. 
 
O PAC monitora continuamente os impactos em decorrência do estado calamitoso em virtude da 
pandemia do COVID-19 e até a publicação deste demonstrativo não sofreu impacto relevante em 
sua liquidez e patrimônio.  
 
O PAC considera adotar as medidas possíveis e adequadas na prevenção e disseminação do 
COVID-19, bem como assegurar a continuidade das operações no período que perdurar a 
pandemia. 
 
A administração não estima ou prevê quaisquer variações em virtude da ocorrência de eventos 
futuros relacionados à pandemia, sendo certo de que segue em acompanhamento, avaliando e 
analisando continuamente acerca dos impactos sobre suas operações.  
 
Entendemos que diante do impacto apoucado nas operações e resultados financeiros, e em 
função das medidas de preservação tomadas pela administração, as projeções de resultados e 
fluxos de caixa utilizados na análise orçamentária permanecem de forma adequada, não 
havendo a necessidade de reconhecimento de perdas ou necessidades de provisionamentos 
adicionais. 

 

 

 

 

Amariles Leite Pimenta  Flavia Roberta Mendes 
Presidente  Contador CRC 1SP 221432/O-7 

C.P.F. 342.787.296-34  Monello Contadores 
  CRC 2SP 014827/O-0 
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