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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 

Nota 1 - Informações Gerais: O Banco da Providência é uma instituição de assistência social 
que tem como atividade principal a missão de atuar, de maneira articulada e convergente 
com as políticas públicas, para a redução da desigualdade social, promovendo a defesa 
de direitos e o desenvolvimento humano de jovens, adultos e famílias residentes nas 
comunidades empobrecidas do Município do Rio de Janeiro, com ações de acolhimento, 
capacitação para o trabalho, geração de renda e fortalecimento das lideranças locais. 
Integra o Plano Pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro como entidade de serviço. 
Desenvolve programas de capacitação para a inclusão produtiva priorizando quatro áreas: 
protagonismo juvenil; capacitação para o trabalho; inserção no mercado de trabalho; au-
mento da renda familiar. Para cumprir essas diretrizes, o Banco mobiliza todos os esforços, 
os trabalhos, as aptidões, os meios materiais e os recursos técnicos, de qualquer tipo ou 
natureza, junto a todos que possam oferecê-los, principalmente através de convênios, 
financiadores de projetos e doações. As principais fontes de recursos para a manutenção 
dos projetos do Banco da Providência são os eventos de captação de recursos da Feira da 
Providência, e por exigência do estatuto os recursos obtidos deverão ser integralmente 
aplicados e consumidos na realização dos objetivos da entidade. Na qualidade de ins-
tituição de assistência social, sem fins lucrativos, o Banco goza de imunidade tributária 
prevista na Constituição Federal de 1988 (artigo 150, inciso VI, alínea c) em relação aos 
impostos incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviços relacionados à sua atividade 
fim. Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis: As 
demonstrações contábeis do Banco da Providência são de responsabilidade de sua admi-
nistração e foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária previstas na 
lei nº 6.404/76, com as alterações das leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e as orientações e 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes em 31 
de dezembro de 2020 e a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros. A emissão destas 
demonstrações contábeis foi aprovada pela diretoria da entidade em 08 de fevereiro de 
2021. A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis, 
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração 
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. 
Itens significativos sujeitos a essas premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros 
pelo valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para determinação 
de outras provisões, inclusive para processos trabalhistas. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas 
demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de 
estimativa. A sociedade revisa anualmente suas estimativas e premissas. Nota 3 - Resumo 
das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas na elaboração 
das demonstrações contábeis são as seguintes: a) Apuração do resultado: O resultado é 
apurado segundo o regime de competência. b) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem 
os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras consideradas de 
liquidez imediata, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudanças de valor, as quais são 
registradas pelos valores de custo, acrescidos de rendimentos auferidos até as datas do 
balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. c) Contas a receber: 
Representadas basicamente por direitos a receber por locação de espaços e patrocínios 
no evento da Feira da Providência, organizado pelo Banco da Providência, tendo como 
contrapartida o resultado do exercício. d) Contas a receber - projetos em andamento: 
Corresponde por direitos a receber por locação de espaços e patrocínios no evento da 
Feira da Providência, organizado por empresa terceirizada, tendo como contrapartida 
as respectivas contas de projetos em andamento, no passivo da entidade. e) Ativos e 
passivos circulantes e não circulantes: Demonstrados aos valores de realização ou de 
exigibilidade, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e encargos correspondentes. Os 
valores realizáveis ou exigíveis no curso do exercício social subsequente estão classificados 
como ativos e passivos circulantes. f) Imobilizado: Exceto quanto aos terrenos, que estão 
demonstrados ao valor da reavaliação efetuada em outubro de 2002, o imobilizado está 
demonstrado ao custo, deduzido de depreciação acumulada, calculada segundo o método 
linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida útil-econômica dos bens. As 
taxas de depreciação utilizadas são: 4% para edificações, 10% para moveis e utensílio; 
10% para máquinas e equipamentos, 20% para equipamentos de informática e 10% 
para instalações. g) Projetos em andamento: Demonstrados aos valores dos recursos 
liberados, acrescidos dos rendimentos auferidos e deduzidos dos valores aplicados até a 
data do balanço. h) Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A 
Administração revisa anualmente o valor contábil líquido de seus principais ativos, com o 
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando 
estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é 
constituída provisão para perdas, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
Em 31 de dezembro de 2020, nossa revisão revelou que os principais ativos da entidade 
estão avaliados ao valor justo, não havendo, portanto, necessidade de constituição de 
provisão para deterioração. i) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demons-
trações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da entidade e 
também sua moeda de apresentação.
Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

2020 2019
Recursos próprios
 Caixa e bancos ................................................................... 98.032 38.295
 Aplicações financeiras .......................................................
  Cadernetas de poupança ................................................. 180 171
  Cotas de fundos de investimentos de renda fixa ............. 1.271.122 1.902.812

1.271.302 1.902.983
1.369.334 1.941.278

Recursos de terceiros (projetos em andamento) (nota 7)
 Caixa e bancos ................................................................... (25.499) –
 Aplicações financeiras .......................................................
  Cotas de fundos de investimentos de renda fixa ............. 45.607 –

20.108 –
1.389.442 1.941.278

Os saldos estão livremente disponíveis e não estão vinculados a linhas de crédito ou 
de financiamento. As aplicações financeiras correspondem a cotas de fundos de inves-
timento de renda fixa que podem ser liquidadas a qualquer momento sem perda da 
rentabilidade, e são classificadas na categoria de “livre negociação”. O saldo referente a 
recursos de terceiros está de acordo com o saldo dos projetos em andamento, registrados 
no passivo circulante, conforme descrito na nota 7.
Nota 5 - Contas A Receber

2020 2019
Contas a receber – Feira da Providência 2019 ................ – 395.485
Adiantamento de projeto Furnas .................................... 28.485 –
Adiantamento a empregados .......................................... 26.173 1.040

54.658 396.525
No exercício de 2019, o saldo do contas a receber está representado, basicamente, por 
direitos a receber por locação de espaços e patrocínios referente ao evento “Feira da 
Providência”, realizado no exercício de 2019, tendo como contrapartida o resultado 
do exercício.

BANCO DA PROVIDÊNCIA
Reconhecido de Utilidade Pública Decreto nº 60585 de 11/04/67

CNPJ Nº 33.645.086/0001-69
BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)

ATIVO 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa(nota 4)
 Próprios ........................................................................... 1.369.334 1.941.278
 De terceiros - vinculados a projetos ................................ 20.108 –

1.389.442 1.941.278
Contas a receber (nota 5) .................................................. 54.658 396.525
Contas a receber - Projetos em andamento (nota 7) ........ 292.546 –
Despesas antecipadas ....................................................... 3.640 4.314
Total do ativo circulante 1.740.286 2.342.117
Não circulante
 Realizável a longo prazo
 Bloqueios judiciais (nota 10) ........................................... 17.696 17.696

17.696 17.696
Imobilizado (nota 6) .......................................................... 1.620.286 1.714.988
Total do ativo não circulante ............................................ 1.637.982 1.732.684
TOTAL DO ATIVO ............................................................... 3.378.268 4.074.801
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019
Circulante
 Fornecedores ................................................................... 6.600 198.803
 Projetos em andamento (nota 7) .................................... 312.655 –
 Provisões de férias e encargos (nota 8) ........................... 186.428 171.601
 Encargos sociais a recolher (nota 9) ................................ 49.045 72.118
 Outras contas a pagar ...................................................... 1.092 2.873
Total do passivo circulante ............................................... 555.820 445.395
Não circulante
 Provisão para processos trabalhistas (nota 10) ............... 245.000 245.000

245.000 245.000
Patrimônio líquido (nota 11)
Contribuições patrimoniais ............................................... 1.725.693 1.725.693
Reserva de retenção de superávit ..................................... 600.000 600.000
Reserva de reavaliação ...................................................... 775.000 775.000
Superávit acumulado ......................................................... (523.245) 283.713
Total do patrimônio líquido .............................................. 2.577.448 3.384.406
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................... 3.378.268 4.074.801
As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em reais)
2020 2019

Receitas operacionais
 Receitas com eventos filantrópicos - líquidas dos custos 
  correspondentes ......................................................... - 602.604
 Convênios ...................................................................... 69.809 1.835.802
 Doações e legados ......................................................... 386.267 453.999
 Financiadores de projetos ............................................. 2.007.414 305.852
 Receitas financeiras ....................................................... 24.090 56.517

2.487.580 3.254.773
Despesas operacionais
 Custo de funcionamento:
 Administração ............................................................... (753.059) (699.433)
 Comunicação institucional ............................................ (163.443) (237.361)

(916.502) (936.794)
 Gratuidade:
 Comunidade de Emaús .................................................. - (547.564)
 Atendimento nas agências de capacitação .................... (914.955) (1.093.706)
 Atendimento nas agências de família ............................ (517.646) (449.409)
 Desenvolvimento comunitário ...................................... (297.965) (352.064)
 Agência jovem ............................................................... (343.558) (299.740)
 Agência de trabalho e renda ......................................... (303.912) (311.909)

(2.378.036) (3.054.392)
(3.294.538) (3.991.186)

Déficit do exercício ......................................................... (806.958) (736.413)
A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada, em função da 
mesma constituir-se somente do resultado do exercício.
As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) (Em reais)
2020 2019

Atividades operacionais
 Déficit do exercício ....................................................... (806.958) (736.413)
  Depreciação ................................................................. 94.702 91.098
 Déficit ajustado ............................................................. (712.256) (645.315)
 Redução (aumento) nos ativos:
  Contas a receber.......................................................... 341.867 51.769
  Contas a receber - projetos em andamento ................ (292.546) –
  Despesas antecipadas ................................................. 674 16.381
  Bloqueios judiciais ....................................................... – (9.513)
 Aumento (redução) nos passivos:
  Fornecedores ............................................................... (192.203) 196.308
  Projetos em andamento .............................................. 312.655 –
  Encargos sociais ........................................................... (23.073) 6.083
  Provisões de férias e encargos .................................... 14.827 (24.373)
  Contas a pagar ............................................................. (1.781) (874)
  Provisão para processos trabalhistas ........................... 0 84.871
Caixa liquido aplicado nas atividades operacionais ....... (551.836) (324.663)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa ......... (551.836) (324.663)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício ...... 1.941.278 2.265.941
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ....... 1.389.442 1.941.278
As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em reais)

Descrição
Contribuições patrimoniais 

(Convênio BNDES)
Reserva de retenção 

de superávit
Reserva de 
reavaliação

Superávit 
acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ...................................................... 1.725.693 600.000 775.000 1.020.126 4.120.189
Déficit do exercício ................................................................................. – – – (736.413) (736.413)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ...................................................... 1.725.693 600.000 775.000 283.713 3.384.406
Déficit do exercício ................................................................................. – – – (806.958) (806.958)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ...................................................... 1.725.693 600.000 775.000 (523.245) 2.579.565

As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota 6 - Imobilizado
2018 Adições Baixas 2019

Custo
 Terrenos ....................................... 775.000 – – 775.000
 Edificações ................................... 1.763.590 – – 1.763.590
 Móveis e utensílios ...................... 83.587 – – 83.587
 Máquinas e equipamentos .......... 7.510 – – 7.510
 Equipamentos de informática ..... 46.747 – – 46.747
 Instalações ................................... 148.091 – – 148.091

2.824.525 – – 2.824.525
Depreciação acumulada
 Terrenos ....................................... – – – –
 Edificações ................................... (787.795) (70.544) – (858.339)
 Móveis e utensílios ...................... (83.587) – – (83.587)
 Máquinas e equipamentos .......... (7.510) – – (7.510)
 Equipamentos de informática ..... (21.636) (5.745) – (27.381)
 Instalações ................................... (117.911) (14.809) – (132.720)

(1.018.439) (91.098) – (1.109.537)
Valor residual
 Terrenos ....................................... 775.000 775.000
 Edificações ................................... 975.795 905.251
 Móveis e utensílios ...................... – –
 Máquinas e equipamentos .......... – –
 Equipamentos de informática ..... 25.111 19.366
 Instalações ................................... 30.180 15.371

1.806.086 1.714.988
2019 Adições Baixas 2020

Custo
 Terrenos ....................................... 775.000 – – 775.000
 Edificações ................................... 1.763.590 – – 1.763.590
 Móveis e utensílios ...................... 83.587 – – 83.587
 Máquinas e equipamentos .......... 7.510 – – 7.510
 Equipamentos de informática ..... 46.747 – – 46.747
 Instalações ................................... 148.091 – – 148.091

2.824.525 – – 2.824.525
Depreciação acumulada
 Terrenos ....................................... – – – –
 Edificações ................................... (858.339) (70.544) – (928.883)
 Móveis e utensílios ...................... (83.587) – – (83.587)
 Máquinas e equipamentos .......... (7.510) – – (7.510)
 Equipamentos de informática ..... (27.381) (9.349) – (36.730)
 Instalações ................................... (132.720) (14.809) – (147.529)

(1.109.537) (94.702) – (1.109.537)
Valor residual
 Terrenos ....................................... 775.000 775.000
 Edificações ................................... 905.251 834.707
 Móveis e utensílios ...................... – –
 Máquinas e equipamentos .......... – –
 Equipamentos de informática ..... 19.366 10.017
 Instalações ................................... 15.371 562

1.714.988 1.620.286
A conta “edificações” registra o custo das instalações da agência “Comunidade de Emaús”, 
que contou com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES. Em abril de 2019 essa agência foi desativada e o correspondente imóvel, situado 
à Avenida Trevo das Missões, nº 18, Cordovil, Rio de janeiro (“Emaus”), foi cedido em 
comodato, gratuitamente, à Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de 
Deus, pelo prazo de 15 (quinze) anos. A comodatária utilizará o imóvel exclusivamente 
em prol de trabalho assistencial. 
Nota 7 - Projetos em Andamento

2020 2019
Feira da Providência - 60ª edição .................................... 142.191 –
Feira da Providência - 61ª edição .................................... 170.464 –
Projeto Coronavírus - Covid 19 ........................................ – –

312.655 –
Em 31 de dezembro de 2020, os saldos dos projetos em andamento podem ser de-
monstrados como segue:

Saldos de projetos
Ativos vinculados a 

projetos

Projetos em andamento Recursos Aplicações Líquido
Dispo-
-nível

Contas a 
receber Total

Feira da Providência - 60º 724.768 (582.577) 142.191 10.583 131.608 142.191
Feira da Providência - 61º 183.128 (12.664) 170.464 9.525 160.939 170.464
Projeto Coronavírus - 
 Covid 19 ......................... 4.298.297 (4.298.927) – – – –
31 de dezembro de 2020 5.206.193 (4.883.846) 312.655 20.108 292.546 312.655
No exercício de 2020, os eventos da entidade estão sendo administrado por empresa 
terceirizada, e os valores dos recursos liberados, acrescidos dos rendimentos auferidos 
e deduzidos dos valores aplicados até a data do balanço estão registrados no passivo 
circulante, nas contas de projetos em andamento. Os resultados contábeis dos projetos 
em andamento são reconhecidos quando da sua finalização pelo valor apurado em 
cada projeto. O Projeto Coronavírus - Covid 19, já encerrado, não apresentou resultado 
contábil já que os produtos arrecadados foram integralmente distribuídos (ver Nota 15). 
Nota 8 - Provisão de Férias e Encargos

2020 2019
Provisão de férias ............................................................ 163.547 148.521
Encargo sob provisão de férias ........................................ 22.881 23.080

186.428 171.601
Nota 9 - Encargos Sociais a Recolher

2020 2019
Fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS ............. 9.438 20.928
Imposto de renda retido na fonte - IRRF ......................... 25.492 15.989
Previdência social - INSS retido ....................................... 9.764 13.589
Previdência social - INSS retido - eventos ........................ – 11.002
Outros .............................................................................. 2.331 8.591

49.045 72.118
Nota 10 - Provisão para Riscos Trabalhistas: A entidade é parte em ações judiciais de 
natureza trabalhista que, segundo a administração e os seus consultores jurídicos tem 
a seguinte classificação de risco:

2020 2019
Classificação de risco:
 Processos trabalhistas
  Perda provável ............................................................. 130.000 245.000
  Perda possível .............................................................. 15.000 –

145.000 245.000

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a administração da entidade consti-
tuiu provisão para os processos trabalhistas com expectativa de perda provável, no 
montante de R$ 245.000. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a entidade 
optou por manter o saldo da provisão de riscos. Os bloqueios judiciais, no montante 
de R$ 17.696 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 17.696 em 2019), estão classificados 
no ativo não circulante. Nota 11 - Patrimonio Liquido: I. Contribuições patrimoniais: 
O montante de R$ 1.725.693, refere-se as contribuições patrimoniais iniciais quando 
da constituição da entidade. II. Reserva de reavaliação: O montante de R$ 775.000 
refere-se a mais valia referente a reavaliação dos terrenos, efetuada em outubro de 
2002, registrado no ativo imobilizado. III. Superavit (déficit) acumulado: O montante 
de R$ 523.245 (devedor) refere-se aos resultados acumulados produzidos pela entidade 
no desempenho de suas funções. Nota 12 - Gratuidade: Os gastos com gratuidade 
estão diretamente relacionados às atividades assistenciais do Banco e representam 
95,60% no exercício de 2020 (93,84% em 2019) das receitas operacionais, sendo, por-
tanto, atendido o disposto no artigo 18 da lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009. 
Nota 13 - Renúncia Fiscal: a) Contribuição previdenciária ao INSS - quota patronal: 
As contribuições previdenciárias, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2020, caso fossem devidas, seriam de R$ 409.931 (R$ 477.722 em 2019) e estão sendo 
divulgadas somente para fins de atendimento ao decreto nº 2.536, de 6 de abril de 
1998, uma vez que o Banco goza de isenção do seu recolhimento. b) Imposto de renda 
e Contribuição social: A entidade goza de isenção do imposto de renda e contribui-
ção social sobre o superávit em conformidade com o artigo 15 da lei nº 9.532/97. 
c) Contribuição para financiamento da seguridade social (COFINS) e Imposto sobre 
serviços (ISSQN): A entidade está isenta dos tributos acima referidos, pois conforme 
a legislação em vigor, a incidência deste tributo não se aplica às receitas oriundas das 
suas atividades estatutárias. Nota 14 - Seguros: Exceto quanto a veículos de terceiros 
utilizados na modalidade de comodato, o Banco da Providência não mantém con-
tratos de seguros para os bens do ativo imobilizado e, consequentemente, assume 
o risco em relação a eventuais sinistros que possam vir a ocorrer sobre tais ativos. 
Nota 15 - Pandemia Coronavírus: Em 11 de março de 2019, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) efetuou a declaração de estado a pandemia mundial em função da 
existência de novo Coronavírus (Covid-19). Tal situação, afetou a economia mundial 
com fechamento de aeroportos em diversos países, bem como, adoção de medidas 
restritivas no transporte, comércio e serviços de modo geral nos referidos países. O 
Banco da Providência, adotou mecanismos alternativos para dar continuidade as suas 
atividades, onde na área operacional e administrativa houve a continuidade através da 
adoção de protocolos conforme orientação dos órgãos de saúde, incluindo a utilização 
de trabalho remoto (home office), sem que a qualidade e a produtividade dos seus 
serviços prestados fossem afetadas. Cabe ressaltar que o Banco da Providência teve 
um papel protagonista na campanha contra a pandemia do Coronavírus (Covid-19), 
organizando a campanha “Rio contra o corona” (Projeto Coronavírus - Covid 19). Com 
o auxílio de entidades parceiras foi arrecadado cerca de 1.155.748 litros de produtos 
de higiene e limpeza e 4.083 toneladas de alimentos, tendo cerca de 308.532 famílias 
impactadas em 237 comunidades. Nota 16 - Eventos Subsequentes: De 31 de dezembro 
de 2020 até a data de emissão deste relatório, não ocorreram quaisquer eventos que 
pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira 
nas demonstrações contábeis apresentadas.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.
Os abaixo assinados dão a sua integral aprovação às demonstrações contábeis auditadas, 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o que é feito após a verificação da 

documentação e dos correspondentes registros contábeis.
DIRETORES: Manuel de Oliveira Manangão. Cândido Feliciano da Ponte Neto. 

Ana Cecília da Costa Carvalho Melo. Daltro de Campos Borges Filho.  
Robson Rêgo de Mello - Técnico Contabilidade - CRC-RJ 090384/O-1.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Conselho Curador do Banco da Providência
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Banco da Providência que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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, in-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis referidas no primeiro parágrafo apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco da Providência, em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, 
referentes ao exercício findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião: 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 intitulada “Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à entidade de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis: A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
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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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. • Avalia-
mos 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 uma incerteza significativa 
em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe 
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade ope-
racional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 

apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas da auditoria. Os controles internos que avaliamos durante 
os nossos trabalhos são considerados satisfatórios em relação à natureza e volume das 
operações sociais. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis 
de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021. 

Auditasse Auditores Independentes CRC- RJ nº 237/O-0.
Jorge Domingues - Contador CRC-RJ nº 020.628-6/O-3.
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