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Instituto Elos Brasil
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019
e relatório do auditor independente

Relatório do auditor independente
sobr e as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Conselheiros
Instituto Elos Brasil

Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Elos Brasil ("Instituto"), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base
para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira d0 Instituto Elos
Brasil em 31 de dezembro de 2019, 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 para pequenas e
médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas", incluindo as disposições contidas na Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) - "Entidades
sem Finalidade de Lucros".
Base para opinião com ressalva
Conforme descrito na Nota 11b às demonstrações financeiras, o Instituto, por não ter finalidade de
lucros, obtém parte de suas receitas por meio de doações com ou sem restrição, que podem ser em
dinheiro ou cheque, emitidos por pessoas físicas e jurídicas, para realização de ações sociais, as quais
não são susceptíveis a um procedimento suficiente e apropriado de auditoria que permita garantir a
totalidade dos valores recebidos. Portanto, a verificação dessas receitas, no montante de R$ 577.021
(2018 - R$ 547.471), está restrita aos valores registrados na contabilidade do Instituto.
Consequentemente, não foi praticável determinar a necessidade de efetuar eventuais ajustes à receita
do exercício findo em 31 de dezembro em 2019, para que esteja adequadamente apresentada de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - Pronunciamento
Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas", incluindo as disposições
contidas na Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) - "Entidades sem Finalidade de Lucros.
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 financeiras”. Somos
independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e as normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião com ressalva.

PricewaterhouseCoopers, Av. Francisco Matarazzo 1400, Torre Torino, São Paulo, SP, Brasil, 05001-903, Caixa Postal 60054,
T: +55 (11) 3674 2000, www.pwc.com.br

Instituto Elos Brasil
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e
médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas", incluindo as disposições contidas na Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) - "Entidades
sem Finalidade de Lucros" e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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. 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 financeiras.
Como parte de uma 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 controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

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 do Instituto.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

•

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
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continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório 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 o Instituto a não mais se manter em
continuidade operacional.
•

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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, 20 de abril de 2021

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Priscila da Costa e Silva Paschoal Gomes
Contadora CRC 1SP222241/O-0
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INSTITUTO ELOS BRASIL
C.N.P.J. nº 04.241.216/0001-08
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO – (Em reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Banco c/Movimento – Rec. s/Restrição
Aplicações Financeiras – Rec. s/Restrições
Aplicações Financeiras – Rec. c/Restrições

Notas
explicativas

2019

2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Reapresentado
5
199
20
58.707
239.271

574
1
262.060

298.197

262.635

52.549
695
-

37.099
8.455

4.266.264
204.586
2.738
26.280

1.846.185
8.194
241

4.553.112

1.900.174

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Valores a Receber

-

4.027

Total

-

4.027

Total
Créditos a Receber
Adiantamento a Fornecedores
Mensalidade de Terceiros
Adiantamento a Empregados
Rec. Parcerias em Projetos - c/Restrição
Outros Créditos
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas

6
6a
6b
6c
6d
6e
6f
6g

Total

Imobilizado
Bens sem Restrição

8
8a
8b
8d
8c

2019

2018

90.659
4.621
277.972
4.489.750

Reapresentado
15.645
7.008
68.852
1.986.876

4.863.002

2.078.381

1.205.341

100.389

Total

1.205.341

100.389

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.068.343

2.178.770

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social

10

7
1.253.317

44.201

(36.283)

(32.267)

Total

1.217.034

11.934

TOTAL DO ATIVO

6.068.343

2.178.770

(-) Depreciação Acumulada

CIRCULANTE
Fornecedores e Contas a Pagar
Obrigações tributárias
Obrigações com Empregados
Adiantamento de Convênios e Projetos
Total

Notas
explicativas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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INSTITUTO ELOS BRASIL
C.N.P.J. N° 04.241.216/0001-08
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - (Em reais)

Receitas Operacionais
Com Restrição
Programas de Assistência Social
Convênios e Patrocínios
Repasses Financeiros e Contribuições
Rendimentos Financeiros
Total

Notas
Explicativas
11
11a

Sem Restrição
Receitas de Serviços Prestados
Doações Pessoa Física
Doações Pessoa Jurídica
Doações não monetárias
Convênios e Patrocínios
Outros Recursos Recebidos
Trabalho Voluntário
Total

11b

Custos com Programas de Assessoramento
Com Restrição
Assessoramento
Formação Político-cidadã
Estimativa e Desenvolvimento
Desenvolvimento Institucional
Total

12
12a

Sem Restrição
Trabalho Voluntário
Total

14

12b
14

RESULTADO BRUTO
Despesas Operacionais
Administrativas
Salários
Encargos Sociais
Impostos e Taxas
Alugueis
Serviços Gerais
Manutenção
Depreciações
Trabalho Voluntário
Total
Despesas Financeiras
Despesas Financeiras
Total
Superávit do Exercício

2019

2018
Reapresentado

417.115
81.696
1.937.822
2.445
2.439.078

982.515
70.000
1.132.259
17.222
2.201.996

537.003
250.300
326.721
1.209.334
427.549
511.530
3.262.437

1.215.755
30.859
516.612
163.800
150.899
140.000
2.217.925

(1.268.735)
(1.575.014)
(11.628)
(173.696)
(3.029.073)

(1.447.848)
(2.124.828)
(2.000)
(43.626)
(3.618.302)

(304.250)
(304.250)

(50.000)
(50.000)

2.368.192

751.619

(615.174)
(44.733)
(16.616)
(45.836)
(287.913)
(23.404)
(4.017)
(207.280)
(1.244.973)

(168.001)
(44.927)
(5.566)
(220)
(283.096)
(49.087)
(1.955)
(90.000)
(642.852)

(18.267)
(18.267)

(19.357)
(19.357)

1.104.952

89.410

13

14

15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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INSTITUTO ELOS BRASIL
C.N.P.J. nº 04.241.216/0001-08
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Em reais)

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Movimentação de 2018:
Superávit do exercício
Transferências de Superávit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (Reapresentado)
Movimentação de 2019:
Superávit do exercício
Transferências de Superávit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Patrimônio
social
10.976

Superávit do
Exercício
-

Patrimônio
Líquido
10.979

89.410
100.389

89.410
(89.410)
-

89.410
100.389

1.104.952

1.104.952
(1.104.952)

1.104.952
-

1.205.341

-

1.205.341

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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INSTITUTO ELOS BRASIL
C.N.P.J. nº 04.241.216/0001-08
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais) - MÉTODO INDIRETO

1

2019

2018

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Reapresentado

(+) Superávit do exercício

1.104.952

89.410

Ajuste para conciliar o superávit às disponibilidades pelas
atividades operacionais
(+) Depreciação
Superávit ajustado dos exercícios

4.017
1.108.969

2.928
92.338

(695)
8.456
(15.450)
5.456
(26.040)
(2.420.079)
(200.560)
(2.648.912)

2.447
285.477
(6.822)
1.205
(1.253.385)
(10.021)
(981.099)

36.914
(2.386)
209.120
2.502.873
(1.209.116)
38.100
1.575.505

12.231
3.240
(7.499)
809.296
817.268

35.562

(71.493)

Redução (aumento) nos ativos e passivos
Mensalidade de terceiros
Adiantamento a empregados
Adiantamento a fornecedores
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Receita de parcerias em projetos – com restrição
Outros créditos a receber
Total
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações sociais e previdenciárias
Recursos de projetos em execução
Adições ao ativo imobilizado (nota 11b)
Outras obrigações a pagar
Total
= Caixa e equivalentes de caixa gerado (consumido) nas
atividades operacionais
2

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

-

-

3

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

-

-

35.562

(71.493)

262.635
298.197
35.562

334.128
262.635
(71.493)

(1 + 2 + 3) Aumento (redução) líquida do saldo de caixa e
equivalentes de caixa
Variações Líquidas no Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício
No final do exercício
Aumento (redução) líquido da saldo de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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INSTITUTO ELOS BRASIL
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
em reais, exceto quando indicado de outra forma.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
a) A Entidade denominada Instituto ELOS Brasil, CNPJ 04.241.216/0001-08, constituída em 22 de dezembro
de 2000 é uma Sociedade Civil de Assistência Social sem alojamento, de direito privado, sem fins lucrativos,
apolítica e apartidária, de duração por tempo indeterminado, tendo como objetivos sociais:
I.

Promover a educação, especialmente a ambiental, das novas gerações, priorizando a experiência
direta;

II.

Organizar documentação, promover, desenvolver e divulgar pesquisas e projetos aplicados à
educação e à defesa do ambiente natural, do patrimônio cultural e dos direitos humanos de todos
os povos, especialmente dos povos indígenas, das populações tradicionais e das empobrecidas;

III.

Estimular o desenvolvimento socioeconômico através do acesso e gestão democrática e
ecologicamente sustentável dos recursos naturais, gerando renda para as populações atendidas
com prioridade no atendimento das famílias priorizadas na LOAS – Lei Orgânica de Assistência
Social;

IV.

Promover o intercâmbio e ações culturais com outras organizações e entidades nacionais e
internacionais para a defesa do patrimônio ambiental, cultural e dos povos;

V.

Divulgar, por todos os meios, as informações e conhecimentos produzidos por si ou por terceiros e
correlatos às suas atividades;

VI.

Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos da democracia e de outros valores
universais;

b) A finalidade do Instituto Elos Brasil é dar suporte a indivíduos, organizações e comunidades para que
possam empreender ações cooperativas com base nas áreas da assistência social, educação, cultura, meio
ambiente, arquitetura e urbanismo, visando em especial à revitalização de ambientes públicos e a
implantação da cultura de cuidados cotidianos com o planeta.
c) O Instituto Elos Brasil lutará pela efetividade dos direitos humanos, em todo o território nacional, necessário
a assegurar a vida humana com liberdade, solidariedade e dignidade, amparada por garantias individuais,
coletivas e sociais, políticas, civis, de nacionalidade, do trabalho, econômicas e culturais, cabendo-lhes
defender os interesses e direitos da coletividade, especialmente os contidos no Estatuto da Criança e do
Adolescente e os relativos ao público da terceira idade, independentemente de autorização da assembleia
geral, mediante:
I.

Impetração de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 5°, LXX, alínea b, da Constituição
Federal;

II.

Apresentação de ação civil pública, nos termos do art. 5°, incisos I e II, da Lei 7347, de 24 de julho
de 1985;

d) No cumprimento de seus objetivos o Instituto Elos Brasil, por si ou em cooperação com terceiros, poderá:
I.

Organizar, promover ou participar de eventos culturais (congressos, simpósios, seminários, mesas
redondas, conferências e cursos);
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INSTITUTO ELOS BRASIL
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
em reais, exceto quando indicado de outra forma.

II.

Produzir, publicar, editar, distribuir e divulgar livros, revistas, vídeos, filmes, fotos, fitas, discos,
discos magnéticos ou ópticos, materiais diversos, exposições, programas de radiodifusão, entre
outros;

III.

Realizar prospecção, gravação, edição e divulgação de imagens, músicas e depoimentos
relacionados com sua área de atuação;

IV.

Documentar, por todos os meios, suas diversas atividades, assim como os fatos e situações que
tiverem relação com suas finalidades;

V.

Desenvolver consultoria em planejamento, avaliação e execução de projetos a organizações
públicas e privadas;

VI.

Firmar convênios e contratos com outras instituições públicas ou privadas e terceiros;

VII.

Praticar quaisquer atos e atividades lícitas para a execução de seus objetivos, mesmo que não
estejam listados no Estatuto, desde que previamente aprovados pelo Grupo Dirigente e ratificados
pela Assembleia Geral;

e) O Instituto Elos Brasil operará sem qualquer objetivo de lucro.
I.

O Instituto Elos Brasil não distribui entre seus sócios, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e
os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social.

II.

O Instituto Elos Brasil não fará qualquer distinção de raça, cor, condição social, credo político e/ou
religioso, sendo-lhe defeso participar de quaisquer atividades que implique tomada de posição
político-partidária e/ou religiosa.

III.

O Instituto Elos Brasil dispõe de autonomia administrativa e financeira e rege-se pelas disposições
contidas no Estatuto, aplicando-se subsidiariamente a legislação pertinente.

IV.

Outros instrumentos legais, como o Regimento Interno e outras normas próprias de regulamentação
que venham a ser implementadas, também servirão de regência às atividades do Instituto Elos
Brasil.

f) O Instituto Elos Brasil terá um conjunto de Instruções Normativas que unidas constituem o regimento
interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará o seu funcionamento. Essas normas foram
aprovadas em 2019, porém, registradas em abril de 2020. A seguir pomos à disposição esse conjunto de
normas seguidas pelo Instituto.
I – Código de conduta e política anticorrupção do Instituto Elos.
● Conduta pessoal
● Suborno e corrupção
● Entretenimento e presentes
● Contabilidade
● Atividade política e doações
● Disposições Gerais
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INSTITUTO ELOS BRASIL
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
em reais, exceto quando indicado de outra forma.

II – Instrução normativa n.º 3 do Instituto Elos Brasil
● Política de gastos e procedimentos de logística
III – Instrução normativa N.º 2 do Instituto Elos Brasil
● Procedimentos e processos: aquisições de produtos e contratações de serviços do Instituto Elos
Brasil
g) O Instituto Elos Brasil realizou projetos e parcerias com entidades para formação política cidadã em outras
cidades carentes do processo. A obrigação registrada no Passivo determina que seja realizada as despesas
correspondentes à viabilização do objeto para que seja levado a parcela correspondente a esse custo, para
receitas. Abaixo listamos os projetos e parcerias realizadas no período de 2019:
A – IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
3.8.1. Assessoria política, técnica, administrativa e financeira a movimentos sociais, organizações, grupos
populares e de usuários.
• 3.8.1a. Assessoria Técnica para FEAC Sirius – MISC 2018
• 3.8.1b. Assessoria Técnica a Organizações – Programas de Educação
• 3.8.1c. Assessoria Técnica para Caminho School São Paulo / SP
• 3.8.1d. Assessoria Técnica para Nexa Resources – Voluntariado - Santos/ SP
• 3.8.1. e Assessoria Técnica BTP - Santos/SP
3.8.2 Capacitação e formação para a cidadania, no fortalecimento de movimentos sociais e de grupos
populares.
• 3.8.2a. Guerreiros Sem Armas
• 3.8.2b. Capacitação e Formação / Elos Novos Líderes
• 3.8.2c.1 Capacitação e Formação de lideranças para cidadania em Revés do Belém – Bom Jesus do
Galho – MG – Convênio Fundação Renova
• 3.8.2c.2 Capacitação e Formação de lideranças para cidadania em Santo Antônio do Rio Doce –
MG – Convênio Fundação Renova
• 3.8.2d. Capacitação e Formação de Lideranças para Cidadania Bom Jesus, Porto Alegre (RS) em
parceria com Instituto Lojas Renner
• 3.8.2e. Capacitação e Formação de Lideranças para Cidadania Aldeias Infantis Poá (SP)
• 3.8.2f. Capacitação e Formação de Lideranças para Cidadania para G5 Partners na Comunidade
Monte Azul em SP
3.8.3
•

Sistematização e difusão de projetos inovadores de inclusão cidadã que possam apresentar
soluções alternativas a serem incorporadas nas políticas públicas.
Programa Jovens Lideranças - UNESCO

3.8.4. Estímulo ao desenvolvimento integral e sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes
de empreendimentos e geração de renda.
• Assessoria Técnica Caminho de Pilões – Bertha Foundation
3.8.5 Formação Político Cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros e
lideranças populares.
• Formação Político Cidadã de Grupos Populares Mobilização e Formação de Jovens da Bacia do
Rio Doce
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Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
em reais, exceto quando indicado de outra forma.

3.8.6. Desenvolvimento Institucional – Apoio Técnico e Financeiro – FEFIG.
3.8.7. Palestras/Desenvolvimento Institucional- Instituto Elos participou de 25 palestras para inspiração
e sensibilização a causa.
B – IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA
• EMPRESA GEASA ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob n° 29.291.685/0001-54, prestará, sem qualquer
ônus ao Elos, 200 (duzentas) horas de consultoria em projetos de abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgoto, drenagem pluvial e energia solar. A parceria de serviços a serem desenvolvidos
abrangerão temas, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem pluvial e energia
solar.
• ANDRADE MORETTIN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ sob n° 02.291.049/0001-76,
prestará, sem qualquer ônus ao Elos, 240 (duzentas e quarenta) horas de consultoria em arquitetura e
urbanismo. A parceria de serviços a serem desenvolvidos abrangerão temas, como: anteprojeto: plantas,
cortes, e um modelo 3D e imagens renderizadas. Serão fornecidos os arquivos em pdf , dwg e skp para que
os outros projetistas possam desenvolver seus trabalhos.
• LICURI PAISAGISMO LTDA-ME, CNPJ sob n° 05.231.083/0001-43, prestará, sem qualquer ônus ao
Elos, 200 (duzentas) horas de consultoria em serviços paisagísticos e agronômicos, conforme sua
especialidade. A parceria de serviços a serem desenvolvidos abrangerão temas, como cadastramento de
vegetação arbórea nas áreas de interferência arquitetônica da propriedade; Projeto de conservação hídrica,
por soluções baseadas na natureza (SBN) mediante sugestão de contenções em gabiões a serem validadas
pelos responsáveis pelo projeto de drenagem superficial; projeto de paisagismo para as áreas livres de
edificações da propriedade; e consultoria paisagística e ambiental para assuntos diversos no âmbito do
projeto geral para a nova sede do Instituto Elos Brasil.
• PwC – PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES estabelecida na capital do
Estado de São Paulo, realizará para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, trabalhos de auditoria.
Ao término da auditoria, emitirão e encaminharão ao Instituto Elos o relatório dos auditores
independentes sobre as mencionadas demonstrações financeiras.
• SÃO – Tomaz Gregori Kipnis, empresa individual, CNPJ/MF sob n° 27.928.871/0001-26, prestará,
sem qualquer ônus ao Elos, 80 (oitenta) horas de consultoria para desenvolvimento do sistema integrado
de esgoto e reuso na nova sede da organização, em Santos.
• CTE – CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ/MF sob n° 64.030.638/0001-58,
prestará, sem qualquer ônus ao Elos, 312 (trezentas e doze) horas de consultoria em desenvolvimento
sustentável e coordenação do projeto. Além disso, realizará o apoio na mobilização de parceiros técnicos
para desenvolvimento de projetos, o apoio na coordenação de projetos e a consultoria de sustentabilidade
para desenvolvimento de projetos.
• AMATA S.A., sociedade por ações, CNPJ/MF sob n° 07.909.776/0001-78, prestará, sem qualquer
ônus ao Elos, prestará apoio técnico para a elaboração de estudos preliminares e estudos de viabilidade da
obra, o projeto executivo das estruturas de madeira e a estratégia para fornecimento de madeira
engenheirada.
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2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentada conforme as práticas contábeis adotadas no
Brasil para Pequenas e Médias Empresas – Pronunciamento Técnico CPC PME – “Contabilidade para
Pequenas e Médias Empresas”, incluído as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade
n° 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros.
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com a referida norma requer o uso de certas
estimativas contábeis e 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
requerem maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações financeiras.
Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra
forma.
Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional do Instituto é o real, moeda do seu principal ambiente de atuação. Todos os valores
apresentados nestas demonstrações financeiras estão expressos em Reais, exceto quando indicado de
outra forma.
Autorização e aprovação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas
pela Administração em 20 de abril de 2021.
A Administração do Instituto afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela
Administração na sua gestão.
Uso de estimativas contábeis
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer
que a administração do Instituto use de julgamento na determinação e no registro de estimativas
contábeis.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos
estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A administração do
Instituto revisa as estimativas e as premissas, pelo menos, anualmente.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis descritas e detalhadas a seguir, têm sido aplicadas de maneira consistente a todos
os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.
3.1 Caixa e equivalentes de caixa
Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, depósitos à vista em conta
bancária, bem como aplicações financeiras de curto prazo que possuem as mesmas características de
liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante
risco de mudança de valor.
9

INSTITUTO ELOS BRASIL
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
em reais, exceto quando indicado de outra forma.

3.2 Créditos a receber
São contas a receber e adiantamentos de contribuições e projetos promocionais ao que se enquadra no
setor ou à causa competente: projetos sociais os mais diversos. As contribuições a receber são registradas
pelo valor justo no momento inicial e subsequente pelo custo amortizado.
3.2.1 Rec. Parcerias em Projetos - c/Restrição
Referem-se a projetos de formação política cidadã em vários seguimentos, mantidos por entidades
apoiadoras na causa. Utilizados na Renova Rio Doce Futuro, Renova Mobilização Comunitária e Instituto
Lojas Renner e Desenvolvimento Bom Jesus 2. Os valores são reconhecidos no ativo em contrapartida no
passivo pelo valor justo e quando há e quando o Instituto tiver cumprido todas as condições estabelecidas
com a entrega das prestações contas previstas em contrato com os parceiros, tais valores são reconhecidos
como receita.
3.1.1 Outros créditos a receber
São contas apropriadas no exercício atual que terão sua realização no período seguinte e serão liquidadas
através de serviços a serem executados, adiantamentos em folha de pagamento a funcionários e despesas
com fornecedores de serviços em geral.
3.2 Imobilizado
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção e outros gastos são
capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. O ativo
imobilizado é demonstrado ao custo
As depreciações são calculadas pelo método linear, e são compostos por móveis e utensílios com uma taxa
anual de 10% de depreciação, equipamentos de telecomunicação com uma taxa anual de 10% de
depreciação, computadores e periféricos com uma taxa anual de 20% de depreciação, máquinas e
equipamentos com uma taxa anual de 10% de depreciação e terrenos que não sofrem depreciação.
Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
3.3 Fornecedores e Contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no
curso normal das atividades, sendo reconhecidas a valor justo e, subsequentemente, quando acrescidos
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. As referidas contas a
pagar são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano.
Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.
3.4 Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Instituto 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 apuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser
necessários para liquidar a obrigação.
3.5 Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor do Instituto e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Instituto possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias ou cambiais incorridos.
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Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que
ocorra nos próximos 12 (doze) meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
3.6 Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido é constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações
recebidas de terceiros, até 31 de dezembro de 2019, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit
apurado em cada exercício.
3.7 Apuração do resultado e reconhecimento das receitas e despesas
As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas de acordo com o regime de competência,
observando-se o critério “pro rata die” para as de natureza financeira.
As receitas de contribuições são reconhecidas quando seu valor puder ser mensurável de forma confiável
e todos os riscos e benefícios econômicos futuros fluirão para o Instituto.
O Instituto Elos possui cinco diferentes tipos de receitas operacionais a saber:
(a) Repasses financeiros e Contribuições: os recursos originados desta modalidade são restritos ao
orçamento do projeto e devem ser devolvidos caso não sejam gastos;
(b) Receita serviços prestados, programa de assistência social como os vinculados aos repasses
financeiros, serviços de assessoria, capacitação e formação a clientes diversos;
(c) Doações de pessoa física e jurídica, as quais, parte são recursos sem restrições e podem ser monetárias
e não monetárias direcionados a qualquer finalidade à critério da administração;
(d) Convênios e patrocínios; e
(e) Trabalho voluntário. O Instituto remunera seus administradores em conforme a Lei 12.868/2013. Os
Conselhos Fiscal e Consultivo são compostos por voluntários notáveis do Instituto. Entretanto, conforme
requerido pela ITG 2002 (R1), o valor atribuído ao trabalho voluntário realizado pelos Conselhos de
Administração e Consultivo foi contabilizado como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro e
concomitante doação por cada um dos Conselheiros (despesas e receitas no mesmo montante).
Os rendimentos financeiros são reconhecidos usando o método da taxa de juros efetiva.
Os custos e despesas incorridos representam gastos para a realização de projetos, assim como a
administração do Instituto.
3.8 Demonstração dos fluxos de caixa
A Administração do Instituto apresenta a demonstração de fluxo de caixa de acordo com a Interpretação
Técnica ITG 2002 (R1) – entidades sem finalidade de lucros, usando o método indireto, segundo o qual o
resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer
diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa
operacionais passados ou futuros e pelos efeitos de itens de receita ou despesas associadas com fluxos de
caixa das atividades de investimento ou de financiamento.
3.9 Imunidade Tributária
O Instituto Elos Brasil é uma entidade que goza, nos termos dos artigos 150 e 195 da Constituição Federal,
de imunidade e isenção tributárias em nível federal, estadual e municipal. Sendo assim, o Instituto está
isento de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre eventual superávit apurado.
Com relação aos demais tributos incidentes sobre as operações próprias de sua atividade, destaca-se o
seguinte:
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(i) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - a Medida Provisória (MP) no
2.158-35, em seu artigo 14, inciso X, dispôs que as instituições de caráter filantrópico que preencham as
condições e requisitos do artigo 12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 2007 estão isentas da COFINS
sobre as receitas auferidas relacionadas a suas atividades próprias.
(ii) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimento de aplicações financeiras - isento, sendo
fornecida declaração às instituições financeiras confirmando tratar-se de entidade sem fins lucrativos, nos
termos do artigo 72, parágrafos 1 a 3, da IN RFB nº 1.585/2015.
(iii) Imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) –
O Instituto é isento em relação ao IRPJ e CSLL, tendo em vista o quanto disposto no art. 15 da Lei n.
9.532/97.
(iiii) O Instituto goza de imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), conforme declaração de reconhecimento e protocolo 33806104828/2019 do DRT 02 LITORAL em 25 de fevereiro de 2019, vinculada nos termos do decreto da
Secretaria da Fazenda art. 7° Decr. 46655/02. Essa imunidade tem validade, conforme o documento
descrito, de 11 de setembro de 2019 até 10 de setembro de 2023, antes dessa data o Instituto não tinha
imunidade, por isso recolhia os seus impostos.
(iv). O Instituto Elos goza de isenção da patronal da Contribuição Previdenciária sobre folha de pagamento,
conforme declaração de reconhecimento de CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social), publicada no Diário Oficial da União com data de 21, conforme portaria 353/2018, item 26 de 19
de dezembro de 2018 com validade até 21 de dezembro de 2021.
Os impostos a recuperar, mencionados na rubrica de créditos a receber (Nota 6) destacado no ativo
circulante especificamente na conta de tributos a recuperar (Nota 6.f), são provenientes de impostos sobre
a folha de pagamento e impostos retidos sobre serviços tomados de terceiros que foram pagos em
duplicidade e estão em processo de ressarcimento junto aos órgãos de arrecadação.
3.10
Instrumentos financeiros
O Instituto classifica seus instrumentos financeiros basicamente sob a categoria de custo amortizado. A
classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros foram adquiridos. A
administração determina a classificação de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial.
Custo amortizado
Os ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um
mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior
a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). O custo
amortizado compreende "valores a receber, adiantamentos, outros ativos e caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios de 2019 e 2018,
incluindo operações de hedge.
3.11 Reapresentações das cifras comparativas
As demonstrações financeiras do exercício anterior, apresentadas para fins comparativos, estão sendo
reapresentadas em decorrência da adequação do plano de contas em atendimento a Interpretação Técnica
ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros. As reapresentações compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, conforme descritas nos seguintes assuntos:
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(a) Reclassificações efetuados no balanço patrimonial
Balanço patrimonial
Ativo
Circulante

Original

reclassificações

Reapresentado

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Banco c/Movimento – Rec. s/Restrição
Aplicações Financeiras – Rec. s/Restrições
Aplicações Financeiras – Rec. c/Restrições
Total
Créditos a Receber
Valores a receber
Adiantamentos
Outros ativos
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamento a Empregados
Rec. Parcerias em Projetos - c/Restrição

262.635
262.635

(262.635)
574
1
262.060
-

574
1
262.060
262.635

1.846.185
35.106
18.883
-

(1.846.185)
(35.106)
(18.883)
37.099
8.455
1.846.185

37.099
8.455
1.846.185

-

-

-

Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Total
Não circulante
Realizável a Longo Prazo
Outros ativos
Valores a Receber
Imobilizado
Imobilizado
Bens sem Restrição
(-) Depreciação Acumulada
Total Não circulante

1.900.174

8.194
241
-

8.194
241
1.900.174

4.027
-

(4.027)
4.027

4.027

11.934
15.961

(11.934)
44.201
(32.267)
-

44.201
(32.267)
15.961

Total do ativo

2.178.770

-

2.178.770

Outros Créditos

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
Fornecedores e Contas a Pagar
Obrigações tributárias
Obrigações com Empregados
Adiantamento de Convênios e Projetos
Obrigações trabalhistas e sociais
Total

Original
15.238

reclassificações

Reapresentado

(15.238)

-

1.986.876
69.259
2.078.381

15.645
68.852
(69.259)
-

15.645
7.008
68.852
1.986.876
2.078.381

10.979
89.410
100.389

89.410
(89.410)
-

100.389
100.389

2.178.770

-

2.178.770

7.008

Patrimônio líquido
Patrimônio social
Superávit acumulado
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
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(b) Reclassificações efetuadas na demonstração do resultado
Demonstração do resultado
Receitas com parcerias, contribuições e fundos

Original

Reclassificações

4.255.538

Receitas Operacionais
Com Restrição
Programas de Assistência Social
Convênios e Patrocínios
Repasses Financeiros e Contribuições
Rendimentos Financeiros
Sem Restrição
Receitas de Serviços Prestados
Doações Pessoa Física
Doações Pessoa Jurídica
Doações não monetárias
Convênios e Patrocínios
Outros Recursos Recebidos
Trabalho Voluntário
Despesas com programas

(3.608.465)

Custos com Programas de Assessoramento
Com Restrição
Assessoramento
Formação Político-cidadã
Estimativa e Desenvolvimento
Desenvolvimento Institucional
Sem Restrição
Trabalho Voluntário

Reapresentado

(4.255.538)

-

982.515
70.000
1.132.259
17.222

982.515
70.000
1.132.259
17.222

1.215.755
30.859
516.612
163.800
150.899
140.000

1.215.755
30.859
516.612
163.800
150.899
140.000

3.608.465

-

(1.447.848)
(2.124.828)
(2.000)
(43.626)

(1.447.848)
(2.124.828)
(2.000)
(43.626)

(50.000)

(50.000)

Resultado bruto

647.073

104.546

751.619

Gerais e administrativas

(47.285)

547.285

-

Outras receitas e despesas operacionais líquidas

1.594

(1.594)

-

(11.972)

11.972

-

Despesas Operacionais
Administrativas
Salários
Encargos Sociais
Impostos e Taxas
Alugueis
Serviços Gerais
Manutenção
Depreciações
Trabalho Voluntário

-

(168.001)
(44.927)
(5.566)
(220)
(283.096)
(49.087)
(1.955)
(90.000)

(168.001)
(44.927)
(5.566)
(220)
(283.096)
(49.087)
(1.955)
(90.000)

Despesas Financeiras
Despesas Financeiras

-

(19.357)

(19.357)

Superávit do exercício

89.410

-

89.410

Receitas (despesas) financeiras, líquidas
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(c) Reclassificações efetuadas na demonstração dos fluxos de caixa
Demonstração dos fluxos de caixa

Original

Reclassificações

Reapresentado

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Superávit do exercício

89.410

-

89.410

2.928

-

2.928

92.338

-

92.338

Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades
pelas atividades operacionais
Depreciação
Superávit ajustado dos exercícios
Redução (aumento) nos ativos e passivos
Diminuição (aumento) do ativo
Valores a receber e adiantamento de convênio e projetos
Adiantamentos e outros ativos
Mensalidade de Terceiros
Adiantamento a Empregados
Adiantamento a Fornecedores
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Rec. Parcerias em Projetos - c/Restrição
Outros créditos a receber
Total
Fornecedores e contas a pagar
Obrigações trabalhistas e sociais
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Obrigações Sociais e Previdenciárias
Recursos de Projetos em Execução
Adições ao Ativo Imobilizado
Outras obrigações a pagar
Total
Caixa e equivalentes de Caixa gerado nas atividades
operacionais
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
2

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

3

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(1 + 2 + 3) (Redução)/ Aumento líquido do saldo de caixa
e equivalentes de caixa

(157.029)

157.029

206.058
-

(206.058)
2.447
285.477
(6.822)
1.205

2.447
285.477
(6.822)
1.205

49.029

(1.253.385)
(10.021)
(1.030.128)

(1.253.385)
(10.021)
(981.099)

(205.595)
(10.505)
3.240
(212.860)

205.595
10.505
12.231
(7.499)
809.296
1.030.128

12.231
3.240
(7.499)
809.296
817.268

(71.493)

-

(71.493)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(71.493)

-

(71.493)

334.128
262.635

-

334.128
262.635

(71.493)

-

(71.493)

-

-

Variações Líquidas no Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício
No final do exercício
(Redução)/ aumento líquido do saldo de caixa e
equivalentes de caixa
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4. GERENCIAMENTO DE RISCOS
Considerações gerais e políticas
A Administração do Instituto recebeu recursos de doações em moeda estrangeira liquidados na data do
recebimento conforme procedimentos do Banco do Brasil e Banco Itaú. O Instituto não contratou
instrumentos financeiros na forma de derivativos no exercício 2019.
O Instituto Elos atua na área de Assistência Social, de acordo com a Resolução CNAS 27/2011. Os
programas, projetos e ações são realizados através de recursos oriundos de contribuição associativa,
prestação de serviços, parcerias, patrocínios, repasses financeiros e doações de pessoas físicas e jurídicas
para planejamento e implementação, utilizando-se de instrumentos financeiros, registrados em contas
patrimoniais, a fim de atender as necessidades operacionais e financeiras da instituição.
Gestão de riscos
● Gestão de risco financeiro: as atividades do Instituto o expõem a poucos riscos financeiros. O
Instituto não possui passivos financeiros onerosos e as receitas financeiras não compõem parte
relevante de suas receitas, de forma que a administração entende não estar vulnerável a flutuações nas
taxas de juros.
● Gestão de risco operacional: foram desenvolvidas políticas e procedimentos internos visando a
melhoria e controle dos riscos operacionais e processos internos, através de políticas e controles, sendo
aprovados em assembleia geral em abril de 2020 (Código de Conduta, Política de Compras,
Procedimentos de Compra e Política de Gastos). Além disso, realizou-se a contratação e implementação
do ERP Oracle para ampliar a confiabilidade dos processos.
● Gestão de risco de liquidez: o gerenciamento do risco de liquidez é feito por sistema que permite o
acompanhamento permanente das posições assumidas pelos parceiros, associados, empresas em todas
as operações, no mercado em que atua, de forma a evidenciar o risco de liquidez decorrente das
atividades desenvolvidas pelo Instituto.
● Gestão do risco de crédito: o risco de crédito é pautado em análise de perda de contratos com
parceiros, análises estas realizadas através de reuniões entre a equipe e diretoria do Instituto Elos, com
o intuito de antecipar possíveis riscos internos e externos.
● Gestão de risco de capital: o risco de capital também é pautado em análise de perda de contratos
com parceiros, análises estas realizadas através de reuniões entre a equipe e diretoria do Instituto Elos,
com o intuito de antecipar possíveis riscos internos e externos. Os objetivos do gerenciamento são:
a) Monitoramento e controle do capital social mantido com o crescimento da entidade;
b) Avaliação dos requisitos de capital social face aos riscos a que a entidade está sujeita; e
c) Planejar as necessidades de capital social, considerando os objetivos estratégicos a que se propõe.
A estrutura responsável por este gerenciamento é a diretoria da entidade.
Em 31 de dezembro de 2019 o Instituto esteve com seu capital circulante líquido positivo em R$ 1.205.342
(R$ 100.389 positivo em 31 de dezembro de 2018).
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5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31/12/2019

31/12/2018

199

574

199

574

BENS NUMERÁRIOS
Caixa
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Recursos Sem Restrições

10

-

Recursos Com Restrições

10

1

20

1

-

4.939

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Títulos de capitalização
Recursos sem restrições

58.707

-

Recursos com restrições

239.271

257.121

297.978

262.060

298.197

262.635

TOTAL

As aplicações financeiras referem-se a fundo de investimento em CDB – Certificado de Depósitos
Bancários, acompanham as variações diárias da taxa de juros do CDI – Certificado de Depósitos
Interbancários ou da taxa SELIC, estando todas aplicadas em instituições financeiras nacionais, como
forma de diminuir eventuais riscos de perdas.
As aplicações financeiras com restrições correspondem aos recursos recebidos antecipadamente a título
de execução e andamento do projeto Rio Doce, GSA e CEF Poupança.
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6. CRÉDITOS A RECEBER
6a - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANT. PRESTADORES DE SERVIÇOS
CARTÃO PAYPAL
CARTÃO PRÉ-PAGO OUROCARD FINAL 4762
PLATAFORMA DOARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
OUTROS ADIANTAMENTOS
6b - MENSALIDADE DE TERCEIROS
A Casa Tombada Produções Culturais
6c - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

31/12/2019
39.643
1.148
48
11.710
52.549
31/12/2019
695
31/12/2019
-

31/12/2018
25.410
9.956
493
1.240
37.099
31/12/2018
31/12/2018
4.500
298
3.657
8.455

6d - RECEITA COM PARCERIAS EM PROJETOS
FORM. POLÍTICA CIDADÃ GRUPOS POP RENOVA RIO DOCE (a)
FORM. POLÍTICA CIDADÃ GRUPOS POP MOB. COM.

31/12/2019
4.266.264
4.266.264

31/12/2018
1.483.335
362.850
1.846.185

6e - OUTROS CRÉDITOS

31/12/2019

31/12/2018

CRÉDITOS COM NOTA FISCAL PAULISTA

204.586
204.586

- -

6f - TRIBUTOS A RECUPERAR
IRRF A RECUPERAR
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECUPERAR
PIS S/FATURAMENTO A RECUPERAR
CSRF A RECUPERAR
INSS S/FATURAMENTO A RECUPERAR
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECUPERAR
COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR

31/12/2019
470
794
1.474
2.738

31/12/2018
400
199
195
1.319
3.313
1.874
894
8.194

6g - DESPESAS ANTECIPADAS
PRÊMIOS DE SEGUROS
BANM CRIAÇÃO DE SOFTWARE
ORACLE NETSUITE

31/12/2019
261
17.070
8.949
26.280

31/12/2018
241
241
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(a) Refere-se aos valores de repasse financeiro e prestação de serviços a receber do convênio com
a Fundação Renova, conforme 6º aditivo de julho de 2019 de R$ 4.579.727,99 com vigência
até 12 de janeiro de 2022, para realização de projetos durante próximos exercícios
reconhecidos em contrapartida do passivo. Em 22 de maio de 2020 a Fundação Renova
formalizou o cancelamento do convênio com o Instituto Elos, fazendo uso da cláusula 8.2 que
permite rompimento do contrato por qualquer das partes sem justa causa, vide maiores
detalhes na nota explicativa 19.2.
7. IMOBILIZADO
O ativo imobilizado do Instituto Elos está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente
em suas atividades. Os detalhes do ativo imobilizado estão demonstrados nas tabelas a seguir:
TAXA
31/12/20
S
31/12/2019
18
ATIVO IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÕES
BENS SEM RESTRIÇÃO
MOVEIS E UTENSILIOS
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
TERRENOS
DEPRECIAÇÃO DE BENS SEM RESTRIÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. DE
TELECOMUNICAÇÕES
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E
PERIFÉRICOS
(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
TOTAL

10%
20%
20%
10%

6.016
770
33.952
12.579
1.200.000
1.253.317

4.098
770
26.754
12.579
44.201

(3.295)

(2.781)

(770)

(770)

(26.914)
(5.304)
(36.283)

(23.981)
(4.735)
(32.267)

1.217.034

11.934

Os ativos objeto do trabalho estão localizados na sede do Instituto na Rua Marechal Hermes, 37 –
Boqueirão – Santos – SP. A seguir temos o quadro de movimentação do imobilizado e depreciações dos
bens patrimoniais em 2019, conforme segue:
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2019
2018
Móveis e Utensílios sem restrição
- Imobilizado
- Depreciação
Equipamentos de Telecomunicações sem
restrição
- Imobilizado
- Depreciação
Computadores e Periféricos sem
restrição
- Imobilizado
- Depreciação
Máquinas e Equipamentos sem restrição
- Imobilizado
- Depreciação

2019

4.098

1.918

-

6.016

(2.781)

-

(514)

(3.295)

1.317

1.918

(514)

2.721

770
(770)
-

-

-

770
(770)
-

26.754
(23.981)
2.773

7.198
7.198

(2.933)
(2.933)

33.952
(26.914)
7.038

12.579
(4.735)
7.844

-

(569)
(569)

12.579
(5.304)
7.275

-

1.200.000
1.200.000

-

1.200.000
1.200.000

11.934

1.209.116

(4.016)

1.217.034

Terrenos
- Imobilizado (nota 11b)
TOTAL DO GRUPO IMOBILIZADO

Depreciaç
ão

Adições

Ocorreu no exercício de 2019 um aumento no ativo imobilizado da empresa relativo à doação de um
terreno no valor de R$ 1.200.000,00. Esta aquisição foi livre de ônus financeiro para a entidade e sua
contrapartida foi levado a resultado, no grupo de receitas com doações. O terreno está situado no Morro
da Nova Cintra, na cidade de Santos, estado de São Paulo, registrado no 7° Tabelião na Comarca de Santos,
cujo doador foi a empresa ENVOLVA ASSESSORIA LTDA – EPP, com CNPJ n° 18.063.671/0001-67.
8. PASSIVO CIRCULANTE
8a - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
FORNECEDORES
PORTO SEGURO PROTECAO E
MONITORAMENTO
MKT VIRTUAL SERVICOS DIGITAIS EIRELI
ENVOLVA ASSESSORIA LTDA
JUREMA MARCIA RODRIGUES FERRO
PEREIRA ME

2019

2018

346

321

9.852

950

6.305

11.000
-
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ALINE TEIXEIRA PACHECO BENTO

2.000

-

ARIANE LOPES MATES

5.354

-

BANM CRIAÇAO DE SOFTWARES LTDA

11.458

-

SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME

8.088

-

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

3.602

-

DEMAIS FORNECEDORES

2.767

587

49.772

12.858

CONTAS A PAGAR

2019

2018

ORACLE NETSUITE ESTADOS USA

8.970

-

ALUGUEL A PAGAR

3.936

-

ADTO DE CLIENTES

22.500

-

UATP GOL VRG LINHAS AÉREAS S.A.

5.481

-

REEMBOLSO DE DESPESA A PAGAR

-

380

OUTROS

-

2.000

40.887

2.380

PARCELAMENTOS DIVERSOS

2019

PARCELAMENTO SABESP S.A.
TOTAL FORNECEDORES E CONTAS A
PAGAR

2018
-

407

90.659

15.645

8b - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de Obrigações tributárias era composta da seguinte forma :

(Valores expressos em reais)
ISS A RECOLHER
CSRF ART.10.833 A RECOLHER
I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER
ITCMD A RECOLHER

31/12/2019
4.115
506
-

31/12/2018
5.444
476
96
992

4.621

7.008

8c - ADIANTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS
PARCERIAS, PATROCÍNIOS E CONVÊNIOS
FORM. POLIT. CIDADÃ GRUPOS POPULARES
ASSESSORIA TÉCNICA A ORGANIZAÇÕES

31/12/2019
4.483.548
6.202

31/12/2018
1.968.641
18.235

4.489.750

1.986.876
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O valor divulgado nesse grupo refere-se ao valor firmado em contrato de projetos ainda não realizado em
contrapartida do contas a receber, mas com previsão de realizar nos próximos exercícios, maiores detalhes
nota explicativa n.6d.
8d - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de obrigações trabalhistas e previdenciárias era composta da
seguinte forma:
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
FÉRIAS A PAGAR
ENC. SOCIAIS S/ FÉRIAS A PAGAR
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A PAGAR
PIS S/ FOPAG A RECOLHER
OUTRAS OBRIGAÇÕES

31/12/201
9
58.900
135.527
10.842
24.897
12.786
23.283
898
10.839
277.972

31/12/2018
8.894
6.758
2.264
5.533
29.566
7.525
6.192
1.091
1.029
68.852

9. PASSIVOS CONTINGENTES
O Instituto tem como critério efetuar provisão para os processos com probabilidade de perda provável.
Nos exercícios de 2019 e de 2018 não existem contingências a serem provisionadas de acordo com seus
consultores jurídicos.
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Patrimônio Social
O Patrimônio Social representa o patrimônio inicial do Instituto, acrescido dos resultados apurados
anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos seus objetivos sociais,
conforme divulgado na nota explicativa n° 1.
A administração do Instituto adota como prática incorporar e/ou absorver nas rubricas de patrimônio
social e/ou dotação especial o superávit (déficit) apurados nos exercícios. O superávit do exercício de 2018
foi incorporado ao Patrimônio Social em 2019 em conformidade com as exigências legais e estatutárias.
Para efeito de destaque, o superávit de 2019 é de R$ 1.104.952.
Em caso de dissolução, conforme Estatuto Social, os bens remanescentes serão doados para instituição
congênere.
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11. RECEITAS OPERACIONAIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de “receitas operacionais” era composta da seguinte forma:
11a - RECEITA COM
RESTRIÇÕES
Programas de Assistência Social (a)
Convênios e Patrocínios
Repasses Financeiros e
Contribuições (b)
Rendimentos Financeiros

31/12/2019

31/12/2018

417.115
81.695

982.515
70.000

1.937.822
2.445
2.439.077

1.132.259
17.222

2.201.996

(a) Referem-se a Projetos de Formação Político Cidadã, Capacitação e Formação Social, Apoio
Técnico, Projeto Horta Bons Frutos Bertha Foundation, GSA – Guerreiros Sem Armas, Repasses
Projeto Renova Rio Doce e Lojas Renner.
(b) Em 2019 o destaque maior para as receitas está no grupo Repasses Financeiros com Restrições
onde prevalece a movimentação no Projeto de Formação Política Cidadã – Renova Rio Doce
Futuro.

11b - RECEITA SEM RESTRIÇÕES

31/12/2019

31/12/2018

Receita de Serviços Prestados (a)

537.003

1.215.755

Doações Pessoa Física
Doações Pessoa Jurídica

250.300
326.721

30.859
516.612

1.209.334
-

163.800

427.549
511.530

150.899
140.000

3.262.437

2.217.925

Doações Não Monetárias (b)
Convênios e Patrocínios
Outros Recursos Recebidos
Trabalho Voluntário (Nota 14)

(a) Prestação de serviços de projetos de difusão e filosofia Elos, capacitação e formação GSA, Renova
Rio Doce, voluntários, doações de pessoa jurídica e pessoa física, novos líderes e contribuições
associativas.
(b) Doação recebida na forma de um terreno, alocado ao imobilizado do Instituto, no valor de
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) da Envolva Assessoria Ltda. EPP, CNPJ
18.063.671/0001-67, localizado no morro da Nova Cintra, na cidade de Santos, Estado de São
Paulo.
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12. CUSTOS COM PROGRAMAS DE ASSESSORAMENTO
A seguir temos os quadros sintetizados de custos de serviços de projetos em 2019 e 2018:

12a – COM RESTRIÇÃO
Assessoramento
Formação Político-cidadã
Estimulo ao Desenvolvimento
Desenvolvimento Institucional
TOTAL

12b – Sem restrição
Trabalho Voluntário
TOTAL

31/12/2019

31/12/2018

(1.268.735)
(1.575.014)
(11.628)
(173.696)

(1.447.848)
(2.124.828)
(2.000)
(43.626)
(3.618.302
)

(3.029.073)
31/12/2019

31/12/2018

(304.250)
(304.250)

(50.000)
(50.000)

13. Despesas Operacionais
O total de despesas gerais administrativas somaram em 2019 R$ 1.244.972 (R$ 642.852 em 2018). Em 31
de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de “Despesas Administrativas” era composta da seguinte forma:
Despesas Operacionais
Salários
Encargos Sociais
Impostos e Taxas
Aluguéis
Serviços Gerais
Manutenção
Depreciações
Trabalho Voluntário
TOTAL

31/12/2019
(643.577)
(16.329)
(16.616)
(45.836)
(287.913)
(23.404)
(4.017)
(207.280)
(1.244.972)

31/12/2018
(212.928)
(5.566)
(220)
(283.096)
(49.087)
(1.955)
(90.000)
(642.852)
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14. TRABALHO VOLUNTÁRIO
O Instituto Elos recebeu trabalhos voluntários em 2019 e 2018 conforme as tabelas a seguir para os quais
não há remuneração e estão demonstrados a estimativa dos valores justos:
Em 2019
Data da assinatura

Atividade

29/03/2019

30/06/2016

30/06/2016

Nome

Facilitador Pleno
para o Projeto
Felipe Denz
Instituto Lojas
Renner - VIva Bonja

Facilitador
Programa Elos
Novos Líderes

Aser Cortines
Peixoto Filho

Maristela
Produção Programa
Ferreira da
Elos Novos Líderes
Silva

Data de
Vigência

Quantidade
de Horas

29/11/2019

300

R$ 12.000

20/12/2019

80

R$ 40.000

07/01/2019

80

R$ 20.000

Valor

26/06/2019

Palestrante GSA

Julia
Fernandes de
Carvalho

1 dia

1

R$ 2.000

26/06/2019

Palestrante Gsa

Tony Marlon
Teixeira
Santos

1 dia

1

R$ 2.000

10/08/2019

Facilitador
Aprendiz do
Mapeamento
Afetivo Camino

Augusto Lima
Conte

10/08/2019

55

R$ 1.650

31/12/2019

Projetos de manejo
de efluentes

São Projetos

12 meses

60

R$ 9.000

31/12/2019

Consultoria em
serviços
paisagísticos

Licuri
Paisagismo

12 meses

60

R$ 30.000

31/12/2019

Consultoria em
arquitetura e
urbanismo

Andrade
Moretin

12 meses

100

R$ 40.000

31/12/2019

Projeto de
drenagem,
abastecimento de
água e energia solar

Geasa

12 meses

120

R$ 36.000
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31/12/2019

Consultoria e
gerenciamento em
sustentabilidade

CTE

12 meses

156

R$ 54.600

31/12/2019

Projeto estrutural

Amata

12 meses

114

R$ 57.000
R$ 304.250

Total custos com voluntariado
30/06/2016

Conselho
Consultivo

Aser Cortines
Peixoto Filho

20/12/2019

16

R$ 8.000

30/06/2016

Conselho
Consultivo

José
Guimarães
Monforte

20/12/2019

16

R$ 8.000

30/06/2016

Conselho
Consultivo

Dannielle
Fiaban
Fiabene

20/12/2019

16

R$ 8.000

30/06/2016

Conselho
Consultivo

Maurício
Nogueira
Escobar

20/12/2019

16

R$ 8.000

30/06/2016

Conselho
Consultivo

Silvia Lacaze

20/12/2019

16

R$ 8.000

20/12/2015

Conselho Fiscal

Leila Maria
Martinho
Novak

20/12/2019

8

R$ 4.000

20/12/2015

Conselho Fiscal

Gislaine
Guimarães

20/12/2019

8

R$ 4.000

12/05/2018

Conselho Fiscal

Henrique
Bussacos

20/12/2019

8

R$ 4.000

12/11/2018

Comunicação

Lia Damico

12/11/2019

960

R$ 42.240

04/12/2019

Assistente Social

Lourdes
Santo de
Lima

04/12/2019

768

R$ 23.040

24/06/2020

Auditoria
independente

PwC

31/12/2019

N/A

R$ 90.000

Total despesas com voluntariado
Total geral

R$ 207.280

R$ 511.530
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Em 2018
Data da
assinatura

Data de Vigência

Quantidade de
Horas

Aser Cortines
Peixoto Filho

20/12/2019

16

R$ 8.000

Conselho
Consultivo

José Guimarães
Monforte

20/12/2019

16

R$ 8.000

30/06/2016

Conselho
Consultivo

Dannielle
Fiaban Fiabene

20/12/2019

16

R$ 8.000

30/06/2016

Conselho
Consultivo

Maurício
Nogueira
Escobar

20/12/2019

16

R$ 8.000

30/06/2016

Conselho
Consultivo

Silvia Lacaze

20/12/2019

16

R$ 8.000

20/12/2015

Conselho Fiscal

Leila Maria
Martinho Novak

20/12/2019

8

R$ 4.000

20/12/2015

Conselho Fiscal

Gislaine
Guimarães

20/12/2019

8

R$ 4.000

12/05/2018

Comunicação

Lia Damico

11/12/2019

40

R$ 2.000

Atividade

Nome

30/06/2016

Conselho
Consultivo

30/06/2016

Total custos com voluntariado

31/12/2018

Auditoria
independente

Valor

R$ 50.000

PwC

31/12/2018

N/A

Total despesas com voluntariado

R$ 90.000
R$ 90.000

Total geral

R$ 140.000

15. DESPESAS FINANCEIRAS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Instituto incorreu em despesas financeiras com a seguinte
composição:
DESPESAS) FINANCEIRAS
TARIFAS BANCÁRIAS
JUROS PASSIVOS
IOF
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS

31/12/2019

31/12/2018

12.883
1.527

15.624
2.390

1.645
2.212

1.246
97

18.267

19.357
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16. SEGUROS
A administração do Instituto Elos possui seguro para proteção de seu patrimônio, o que foi efetuado de
acordo com as características dos bens, a relevância e o valor de reposição dos ativos, e os riscos a que
estejam expostos, observando-se os fundamentos de ordem legal, contratual e técnica. Os montantes foram
considerados suficientes pela administração para a cobertura dos riscos envolvidos. As premissas de riscos
adotadas, dada a sua natureza, não fizeram parte do escopo de auditoria e, consequentemente, não foram
examinadas pelos auditores independentes.
A vigência é a renovação para o exercício de 2019 do seguro de proteção e monitoramento do prédio
comercial, com o prêmio anual de R$ 1.801.

Descrição
Incêndio
Danos Elétricos
Subtração de Bens
Responsabilidade Civil
Desmoronamento
Vendaval, Furacão,
Ciclone, Tornado e Queda
de Granizo

L.M.I.
R$ 1.000.000
R$
30.000
R$
35.000
R$
30.000
R$
30.000
R$

30.000

COBERTURAS
Prêmio
Líquido
P.O.S.
R$
339 5% das indenizações
R$
108 10% das indenizações, com mínimo de R$ 900
R$
463 5% das indenizações
R$
68 10% das indenizações, com mínimo de R$ 500
R$
73 10% das indenizações, com mínimo de R$ 1.000
R$

194 10% das indenizações, com mínimo de R$1.200

17. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
Partes relacionadas são entidades, pessoas físicas ou jurídicas, caracterizadas por possuírem relevância
na organização gerencial de empresa. Com isso, faz-se necessárias auditorias e regulações das relações
entre essas entidades no intuito de tornar transparente o cenário transacional da companhia.
Toda pessoa ou entidade, pessoa física ou jurídica, que tiver um grau de relacionamento interno definido
com a empresa, será considerada parte relacionada.
Não houve no exercício de 2019 e 2018 transações no que diz respeito a partes relacionadas dentro do
Instituto Elos.
17.1. Remuneração da Administração
O Instituto remunera a Diretoria Executiva, pois esta atua efetivamente na sua gestão, respeitados os
limites máximos e valores praticados pelo mercado da região correspondente à sua área de atuação, onde
seu valor deve ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata.
A Diretora executiva possui contrato de autônoma por tempo determinado ao mandato. O Conselho
Consultivo e o Conselho Fiscal é composto por membros voluntários. Em 2019 a Assembleia Geral aprovou
3 (três) diretorias não estatutárias e que foram contratados como CLT horistas.
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Cargo
Diretora
Executiva

Qtde

Horas
Trabalho
mensal

N°
meses

1

160

12

Valor do
Trabalho
Autônomo

Valor
Hora

61,666

118.400

A administração do Instituto não possui outros benefícios de rescisão de contrato, pagamento baseado em
desempenho e outros benefícios de longo prazo, para o pessoal-chave da administração.
18. RENÚNCIA FISCAL
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 – R1 – Entidades sem finalidade de lucro, o Instituto
apresenta a seguir a relação dos tributos, objeto da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2019 e 2018. Essa receita tem como contrapartida as despesas realizadas correspondentes que estão
destacadas contabilmente apenas para informação em termos de valor.

RECEITAS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL
ESTADUAL
RECEITAS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL
FEDERAL
RECEITAS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL
INSS
IRPJ
CSLL
TOTAL

2019

2018

61.469

-

6.112

-

194.727
-

13.411

-

8.047

262.308

21.458

19. EVENTOS SUBSEQUENTES
19.1 COVID-19
A Organização Mundial de Saúde decretou, em 11 de março de 2020, a pandemia devido ao rápido e
crescente contágio do Covid-19 (Novo Coronavírus) no mundo, razão pela qual recomendou uma série de
medidas sanitárias com o propósito principal de preservação da saúde das pessoas. O surto desencadeou
mudanças significativas nas empresas do setor privado e do governo, que somadas ao impacto potencial
do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podendo gerar impactos
relevantes nas empresas que serão refletidos em suas demonstrações financeiras.
A administração do Instituto Elos vem acompanhando atentamente as informações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) bem como do Ministério da Saúde do Brasil e as notícias acerca do Novo
Coronavírus, assim como as reações dos mercados em razão da expectativa de desaquecimento da
economia global.
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Assim sendo, o contexto o qual o Instituto Elos está inserido é o de educação social, que fortalece a
capacidade das pessoas de transformar sua realidade. Em maio de 2020 ocorreu o cancelamento do
contrato com a Renova e, com isso, criou-se uma estratégia de capitação de recursos para atendimento
emergencial às comunidades da rede Elos e foi adiado o projeto Guerreiro sem Armas. Os demais projetos
não tiveram alterações. Embora não seja possível no cenário atual prever com exatidão, severidade e
duração dos impactos, a Administração entende que até a data de apresentação destas demonstrações
financeiras, foram tomadas diferentes ações de redução de gastos, incluindo a adesão ao programa de
suspensão de contrato de trabalho para os funcionários CLT.
O Instituto Elos desde março de 2020 implementou ações para enfrentamento à pandemia através de
projetos de assistência emergencial às famílias de baixa renda das comunidades de sua atuação no
território nacional, recebendo doações financeiras ou em bens e serviços, que foram destinados às
comunidades estabelecidas em locais vulneráveis de sua atuação.
A Administração do Instituto Elos seguirá observando e monitorando o desenvolvimento desta situação.
19.2 Projeto Renova
Em 22 de maio de 2020 a Fundação Renova formalizou o cancelamento do convênio com o Instituto Elos,
fazendo uso da cláusula 8.2 que permite rompimento do contrato por qualquer das partes sem justa causa.
Em abril de 2020 ainda foram executadas duas parcelas do convênio, a primeira no valor total de R$
322.767,53 e a segunda no total de R$ 396.140,80. O valor cancelado foi de R$ 3.547.355,70 e refere-se as
seguintes etapas canceladas :
VIVÊNCIA OASIS: Formação em 4 localidades do Rio Doce - – valor cancelado – R$710.986,72
ENCONTRO DE FUTURO 1 e MENTORIA FASE 1– valor cancelado – R$ 797.391,26
FEIRA DE PROJETOS e MENTORIA FASE 2 parcela 1– valor cancelado – R$646.800,67
MENTORIA FASE 2 parcela 2– valor cancelado – R$588.400,53
FESTIVAL O FUTURO DO RIO DOCE– valor cancelado – R$443.447,44
ENCERRAMENTO parcela 1– valor cancelado – R$205.764,54
ENCERRAMENTO parcela 2– valor cancelado – R$144.564,54
O cancelamento possibilitou ao Instituto Elos focar no enfrentamento a pandemia da COVID 19 e, ao
mesmo tempo, ocorreu a ordem de serviços do credenciamento da CEF para trabalho social em Minha
Casa Minha Vida, na cidade de Sumaré/SP.
19.3 Plano de ação para o exercício 2020
Para o exercício de 2020 o Instituto Elos promoverá a continuação de seus projetos atuais e inovará com
a adição de outras atividades, serviços, programas e novos projetos, os quais estão relacionados abaixo:
- Vivência Oasis
Adaptação ao distanciamento social de ações de mobilização comunitária com uso da Filosofia Elos.
- Guerreiros Sem Armas
O GSA é um programa que proporciona troca de experiências e saberes entre jovens da baixada santista e
do mundo, e promove desenvolvimento em duas dimensões: Jovens e Comunidades, formando jovens
transformadores, impulsionando protagonismo comunitário e gerando impacto local e global. O
programa está adiado sem data definida para 2020, e perspectiva de realização no segundo semestre de
2021.
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- Conexão Elos / GSA 15-17
Ocorreu a adaptação do plano de trabalho da atuação com público de 15 a 17 anos dado o isolamento
social. Após aprovação dos parceiros AVINA e Instituto Mahle, em julho iniciou-se a formação a distância
em 10 territórios da Baixada Santista com atendimento de até 60 jovens.
-Ações como credenciada CAIXA
No início de 2020 foi assinado o contrato com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para realização de
trabalhos em empreendimentos Minha Casa Minha Vida para reaplicar a Escola de Transformação. O
Instituto Elos passou pela análise técnica e está apta a receber ordens de serviços para atuar com Trabalho
Social em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida.
****
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