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Associagio Cultural de Apoio ao Museu
Casa de Portinari - Organizagdo Social de
Cultura
Demonstrag6es ContAbeis em
31 de dezembro de 2017 e de 2016
e relat6rio do auditor independente

'i' r'L'iri:'.ir';',i"''':::".Hir.,li1g:,5y'.*.i""g'16rio'tr'r:rx 
zg?



.(cqruAUE

Ribeir6o Preto, l6 de fevereiro de 2C1g

Aos Conselherros e Administradores da
Assoc|AgAo CULTURAL DE APoIo Ao MUSEU oASA DE PoRTINARI-
oRGANtzAgAo soctAL DE cULTURA
Brodowski - SP

Prezados Senhores,

ttr::1rj31lgf anexo,..nosso relatorio sobre as Demonstragoes Cont6beis, daASSOCIA9AO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CISA OE PONTIXINI-oncarutzlcAo socrAL DE CULTURA rerativo ios exercicios findos em 3.r de
dezembro de 2017 e de 2016, acompanhado do relatorio do auditor independente

colocamo-nos d disposigao de v.s,as, para quaisquer escrarecimentos adicionais
que se fizerem necess6rios.

Atenciosamente,

INDEPENDENTES S.S.

ranados
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RssocregAo cULTURAL DE Apoto Ao MUSEU
cASA DE poRTtNARt- oRGANlzeeAo soclAL DE cuLTURA

DEMoNsrRAgOes coNrABEts EM 3i DE DEZEMBRo DE 2oi7 E DE 2016
e neur6Rro Do AUDtroR tNoEpENDENTE
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essocngAo cULTURAL DE Apoto Ao
cAsA DE poRTtNARl - oRGANtzAgAo socnl

BALANgO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E OE 2015
(Em reais)

ATIVO

CIRCULANTE

Cain e! Equir,alentes de Cai)€
Contas a Receber
Estoqr€s
Adiantamentos Di\ grsos
Contrato de Gestio a Receber
Outros Cr6ditos
Despesas Antecipadas

ttAoctncuuHre

lmobilizado
lntangivel

N ota

MUSEU
DE CULTURA

2017 2016

13.689.402 2.613.987

8

v
10

11

12

13

3 138 8M
14.406
76 843
36.127

1040'1 313

21 909

66s.326

2 461 .321
10 861
88 846
28.795

232
23932

1.127.109

14

15

649 515
1 5.8'1 1

1 059481
67.628

TOTAL DOATIVO 14.354.728 3.741.0s6

As notas explicati\ias sao parte integ rante das demonstrac6es contabeis
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assocngAo cULTURAL DE Apoto Ao MUSEU

cASA DE poRTtHaRt - oRGANEAqAo socnl DE cULTURA

BALAN9O PATRTMONTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Em reais)

PASSIVO

CIRCULANTE

Fomecedores
Salarios e Encargos a Pagar
Obrigae6es Tributarias
Apropria96o de F6rias
Outras Contas a Pagar
Plano de Trabalho a Executar
Contrato de Gestao a Executar
Contrato com Projetos a Execr.rtar
Fundos de Resen as

NAo ctncutertre

Aiivos Virculados ao Estado

Pernru6ruto Uouroo

Patrim6nio Social
D6ficit do Exercbio

TOTAL DO PASSIVO

Nota 2017 2016

13.689.400 2.613.987

16
17
18

19.803

5.126
360.1 92

4.2M
10.401 313

1.863.951

1 034 81 '1

650.505

86,569
208.084

40.81 3
u2.028

3.812

1 07 4.984
215.000
M2.697

1,177,7!'l

1.117.747

9.362

.10

20
21

22

23 660.505

4.823

24.a

24.b
9.362

(4 539)
13 901
(4.539)

14.354.728 3.74't.096

As notas eplicativas sao parte ir egrar*e das demonstraE6es contabeis
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. AssoctagAo cULTURAL DE Apoto Ao MUSEU

cASA DE PoRTINARI . oRGANEAqAo socleu DE cULTURA

DEMoNsrRAgAo oo nesutrAoo nARA os rxeRcGros
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Em reais)

N ota 2017

RECEITAS DAS ATMIDADES

Contsato d6 G€suio
Receitas com Contrato de Gestao
Recursos Propto Pronac
Resultado LQuido com as verdas da Loja
Resultado Fi narcei ro Liquido

Total da8 Receitas das Atividades

OESPESAS OAS ATIVIDADES '

Contrato do Gostiio
Despesas Projeto Pronac
Despesas com Pessoal
Despesas cont Prestageo de SeMgo
Despesas com Maruterqgo e Consen/agao
Despesas Trtbutanas
Odras Despesas com Contrato de GestAo
Despesas com Oepreciag6es e Amorttzag6es

P16prias
Despesas com Depreciag6es e Amorttzag6es

Total das Dospesae das Atividades

DEFICIT DO EXERCICIO

25

10.767.202
221.U3

54.601
110.622

20t 6
ToEEaIAd;

11 326:995

55.500
79.771

26
27
28

29

11.154.26E

(221.8/.3J
(4.s62.638)
(2.610 7s8)

(816:775)
(60 383)

(2 313.610)

1 1.462.266

lo.zrz iozl
(2 662.362)
(1 028 286)

\77.86/.)
(2.832,706)

(s88 806)
(:1:l :462,?_6-q)

(4.539)----735sI
(11.466.805)(1 1.1s8.807)

As rptas eplicativas'sao parte integrante das demonstag6es cornAbeis
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DEMoNSTRA9Ao Do RESULTADo ABMNGENTE eARA os exencicros
FINOOS EM 31 DE DEZEMBRO OE2O17 E DE 2016

(Em reais)

2017 20,t5

DEFtCtT OO EXERCtCtO

TransfurerEia do Saldo de Gestao a Realizar

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO

lssocngAo cULTUML DE Apoto Ao MUSEU
CASA DE PORTtNARt -ORGANTZACAO SOCTAL DE CULTURA

(4.599) ..-,...I!,! g)

215.899

(4.s39) 211.360

As nohs e&licativas sao parte integrante das demorEtragdes contibeis
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{coru4up
ASSOGIAgAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU

cAsA DE poRTrNARr - oRGANrzAgAo socr* DE cULTURA

DEMoNSTMqAo oos FLUxos DE cArxA pAnl os exenclcros
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

' (Em reais)

2017 2016

FLUXO DE GAIXA DAS ATIVIOADES OPERACIONAIS
Deficit do Exercicio
Ajustes para reconcrliar o deficil do e)€rcicio com o
c€ixa gerado pelas atvidades operacionats

Depreciag6es e Anprtizagoes
(Aumento) Reduq6o nos At\os Operacionais

Contas a Receber
Estoql.ES
Adiantamer[os Divercos
lmpostos a Recuperar
Contrato de Gestiio a Receber
Outros Cr6ditos
Despesas Antecipadas

Aumento (Redug5o) ros passrvos operacioneis
Fornecedores
Salrrios e Encargos Socrais
Obrigaq6es Tributerias
Apropriageo de Ferias
Outras Contas a Pagar
Plano de Trabalho a Execular
Cor(rato de Gesteo a Ralizar
Cortrato com ProFtos a E)€cutar
Fundos de Reserya
At\os Vinculados ao Estado

Caixa Gerado pelas Atividades Operacionaia

G}FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDAOES OE INVESTIMENTOS
Aquisi€o de BeGs do lrnobilizado
Aumento do lnlangi\,el
Calxa Gerado pelas Afvidades de lnvestimentoa

FLUXO OE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Trarsfe€ncia do Saldo de Ge$eo a Realizar
Caixa Gerado pela8 Atividades de Financia]nentos

AUMENTo (REDU9AO) Do SALoo DE cAIxA E
EOUIVALENTES DE CAIXA

Car)€ e Equivalentes de Cai)€ - No Inbio dos Exercbios
Caixa e Equiralentes de Cai)€ - No Final dos Exercbios

AUMENTo (REDugAo) oo seuoo DE cArxA E
EOUIVALENTES DE CAXA

(4.539)

572.4O3

(3.545)
12.003
(7 332)

(10.401 .313)
233

2.023

(66 766)
(208.084)

(35.687)
18.163

392
10.401 .313
(1.074.984)
1.648.95r

392.114
G57.2421
788 503

(4 539)

593 336

(7.541)
(5.754)
6 577
4 085

(232\
(327)

48.063
42.512
19.344

141.659
(1.996)

(117 .626\
215.000

(697 992)
(501.616)
(267 047)

(81.552)
(5.630 t---rdir62t

215 899---zEE55-

(104.436)
(6.584)

---1T1T02u)-

577.483

2.461.321.:'E:EE-
(138.330)

2,599 651
2.461 .321

677.483 n38.s30)

As notas explicalivrs sao parte integrante das demonstragoes contebeis

1! (os*hil( Romano.2Sl(l -\rt.r{l.l-Rrl'cirrlnr.r'Rih-rrilo|rcro,Sp'louer{16}i9il-1718

!!\! I te|a-u_d (onr.l!r glinurld g191au{ r'iror.hr 305



{cq.ryAp-D
lssocngAo cULTURAL DE Apoto Ao MUsEU

cASA DE poRTtNARt- oRGANtzACAo socnt_ DE cULTURA

NorAS ExpLtcATtvAs As oemoxsrncq6es courAaets eARA os
exencioos FtNDos EM 31 DE oezeiaeno DEzo17 E oE 2016

(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associagio Cultural de Apoio ao Mueeu Casa de portinari - Organizaqio
Social de Cultura ("Associagio,') 6 uma pessoa juridica de direito privido,
sem fins lucrativos de duragao ilimitada, com sede e foro na cidade de
Brodowski - sP regida pero seu novo Estatuto social aprovado pela Assembleia
Geral Extraordin6ria de 27 de agosto de 2015 e pelas leis que sao aplic6veis,
em especial a Lei Complementar no 846, de 4 de junho de .l ggg, e o Decreto
Estadual n0 43.493, de 29 de setembro de 19g8. Sua atividade operacional teve
inrcio em julho de 2008.

A AssociagSo estd inscrita e aprovada no certificado de Regularidade cadastral
de Entidades (CRCE), do Sistema de Conv6nios do Estado de SEo paulo, de
acordo com o decreto no 57.501 de 08 de novembro de 2011.

Atividades ooeracionais

A Associa0So tem por obletivos de nalureza social na A,ea da cultufa, que se
constituem na colaborag5o t6cnica, operacional e financeira, para o
desenvolvimento das atividades do Museu Casa de portinari, e de outros
espagos museol6gicos do Estado de Sao paulo. para cumprimento de seus
objetivos a Associag6o poder6, conforme definido pelo seu Conselho de
Ad m inistragao, rcalizat as seguintes atividades.

(a) Rea zar, patrocinar e promover exposig6es, cursos, conferdncias,
seminSrios, congressos, conclaves de natureza cultural e artistica e intercambio
entre profissionais ou entidades.

(b) Manter oficinas de formag6o e aperfeigoamento nas diversas linguagens
artIsticas.

(c) Promover o treinamento, capacitagdo profissional e especializag6o tEcnica e
cientifica de recursos humanos.

(d) Promover campanhas de mobilizagao e divutgagdo.junto a opiniao publica,
acerca dos objetivos da Associagao, bem como atividades na Area
museol69ica.

(e) Edltar livros e outras formas de midia de valor artistico ou cultural_

Av. (osr,ihrlc Ron1xro. l8l0 - Sala (I,, - Rib€rrJni3'liitleira(! l,rero.rsP'Ioner ( t6) 39: l -17 t8
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{coryAUF
(0 Receber, auxilio t6cnico, celebrar acordos operacionais com instituig6es
p(blicas e privadas tanto nacionais quanto internacionais no campo de
pesquisa, elaboragao, avaliaEso e implantageo de pro.ietos, desde que voltados
para seus objetivos.

g) Prestar servigos. consultorias
artisticas, bem como museologia
finalidades sociais,

e/ou assessorias nas 6reas culturais e
e demais setores relacionados ds suas

h) Elaborar e execuiar projetos sociais de natureza cultural, inclusive mediante a
utilizagSo de leis de incentivo, podendo captar recursos financeiros .junto d
iniciativa priblica'ou privada para a realizagao dos mesmos;

i) lnstalar, manter e administrar espagos destinados a oferta de servigos de
alimentos, livrarias, estacionamento e lojas de souvenir,

Museus sob sua oestlio

A Assocrag6o 6 responsivel pelo gerenciamento e execugeo de atividades dos
seguintes museus:

r Museu Casa de Portinari - Brodowski (SP)

o Museu Hist6nco e Pedag6gico lndia Vanuire - Tupa (SP)

. Museu de Esculturas Felicra Leirner/Auditorio Cldudio Santoro - Campos
do Jordao (SP)

2. CONTRATO DE GESTAO

Em 27 de junho de 2016 a Associagdo celebrou com o Governo do Estado de Sio
Paulo o CONTRATO DE GESTAO 005/2016 com vigencia de 0110712O16 al6
3'111212020, que tem por objeto o fbmento, a operacionalizaglo da gestao e a
execugao das atividades relativas na drea da cultural referente ao Museu Casa de
Portinari, instalado na Praga Candido Portinari, no 298 - CEP: 14340-000 -
Brodowski / SP, Museu Historico e Pedagogico lndia Vanuire, instalado na Rua
Coroados, no 521 - CEP: '17600-010 Centro -Tupd I SP e ao Museu de Esculturas
Felicia Leirner/Audit6rio Cleudio Santoro, instalado . na Avenida Dr. Luis Arrobas
Martins, no 1880 - CEP: 12460-010 - Alto da Boa Vista - Campos do Jordio i SP,
cu,;os usos ficam permitidos peio periodo de vigencia do presente contrato, e em
conformidade com o 'Anexo Tdcnico I - Plano de Trabalho - Estrat6gia de A95o" e
demais Anexos do Contrato.

As Atribuig6es, Responsabilidades e Obrigagdes da Associagio:

1 - Etecutar as atividades descritas no incluso "Anexo l- Piano de Trabalho -
Esuategia de Agao", bem como cumprir as metas estabelecidas no "Anexo ll - Plano

. de Trabalho - Metas e Proposta Orgamentdria Global", e os compromissos descritos
no ''Anexo lll - Compromissos de lnformag6o" nos prazos previstos, em consonAncia

.\v. (blrabrlc Rornan.,. 2810 - .sala 0,1 - RrlErninra . Riheirtro Prc() SP . t on(; { l6) -19-l l- l? lB
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{ForyA-gE
com as demais cl5usulas e condigdes estabelecidas neste CONTRATO DE
GESTAO

2 - Manter, durante a execugao deste CONTRAIO DE GESTAO, todas as
condig6es exigidas ao tempo de sua qualificageo como Organizagdo Social.

3 - fulicar as orientagOes de identidade visual recebidas da Secretaria da Cultura
em lodas as a96es de divulgagio relacionadas ao objeto do CONTRATO DE
GESTAO, utilizando a designagao "Organizag?o Social de Cultura" junto d
assinatura da instituigio, quando esta for utilizada.

4 - Publicar no Didrio oficial do Estado e nos sitios eletronicos vinculados ao objeto
conlratual, no prazo mAxrmo de g0 (noventa) dias contados da assinatura do
CONTRATO DE GESTAO, regulamento pr6prio contendo os procedimentos que
adotara nas aquisigoes de bens e contratag6es de obras e servigos com recursos
provenientes do CONTRATO DE GESTAO, garantindo a publicagAo de suas
eventuais atualizagoes em no m6ximo 30 (trinta) dias da alteraQao promovida. caso.
o regulamento ja tenha sido publicado no Di6rio Oficial em virtude de contrato(s) de
gestSo anterior (es) com a CONTMTANTE, a CONTRATADA fica desobrigada de
realizar nova pUblicagSo no Didrio Oficial, devendo apenas envi6-lo a
CONTRATANTE para formalizag6o de nova ratificagdo, bem como mant6-lo
disponivel nos sitios eletr6nicos.

5 - Contratar pessoal necessdrio para a execugeo das atividades previstas neste
CONTRATO DE GESTAO, atrav6s de procedimento seletivo proprio, nos termos de
seu manual de recursos humanos, garantindo foco na qualificagdo, experi6ncia e
compromisso p0blico, com objetividade, impessoalidade e ampla publicidade dos
processos seletivos e de seus resultados.

6 - Cumprir a legislag6o trabalhista, bem como manter em dia o pagamento das
obrigag6es tribut6rias e previdenci6rias, fornecendb certid6es negativas e de
regularidade fiscal, sempre que solicitadas pela CONTRATANTE.

7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenci6rios e fiscais na
contrataQeo de pessoal para as atividades previstas neste CONTMTO DE
GESTAO

8 - Observar como limites: 15olo do'total anual de despesas previstas no plano de
trabalho para a remuneragao e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes e
65% do total an,ual de despesas previstas no plano de trabalho para remuneragao e
vantagens para os demais empregados, sendo essas metas atendidas no exercicio
de 2017 (6, 19olo e 34,41o/o respectivamente).

9 - Administrar os bens moveis e imoveis cujo uso lhe fora permitido, em
conformidade com o drsposto nos respectivos Termos de Permiss6o de Uso, at6 sua
restituigSo ao Poder Publico, mantendo em perfeitas condigoes de uso os imoveis,
bens, equipamentos e instrumentars necess6rios para a realizag6o das atividades
contratualizadas, cujos inventerios atualizados constarao dos devidos Termos de
Permisseo.

10 -'Manter, em perfeitas condig6es de integridade, seguranga e regularidade legal,
os imoveis permitidob ao uso durante a vig6ncia do CONTRATO DE GESTAO,
promovendo ag6es e esforgos, acordados com a CONTRATANTE, para as
regularizag6es e melhorias necessSrias.

A\'. (ostxhrl( Rom8no.28l0 - sada 0,r - Rii:niiiDir ' l{]lrriri.l'ruLr:!1,' loue: I l6j i9il"l?l8
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{cgruAuq
11 - Efetuar a contratageo dos seguros pakimoniais e de responsabilidade civil,
relacionados aos im6veis e atividades avengados, com coberturas em valores
compativeis com as edificag6es e usos.

12 - Submeter A aprovagdo pr6via da CONTRATANTE os planos de agao de
proletos culturais que impliquem:

a) o uso de espagos internos dos bens imoveis, pr6dios ou terrenos, objeto do
CONTRATO DE GESTAO, para empreendimentos diversos, que nao estejam
previamente autorizados pelo Termo de PermissSo de Uso de Bens lmoveis (Anexo
Vl deste), tais como: montagem de restaurantes, lanchdnetes, quiosques, lojas.
estacionamentos, livrarias e assemelhadosi

b) a cessdo gratuita ou onerosa de espago para realizagdo de eventos de qualquer
natureza, bem como atividades culturais nao previstas nos Anexos deste
CONTRATO DE GESTAO, indicando os tipos e caracteristicas dos eventos cuhurais
prevrstos, os criterios e condig6es para sua realizagao e os cuidados que serao
tomados relativos a: obtengao das autorizagoes legais quando for o caso,
preservageo do patrim6nio e seguranga;

c) o empr6stimo de bens m6veis do patrim6nio artistico, historico e cultural a
organrzagOes nacionais ou internacionais, para exibigdo em mostras, exposig6es e
outros eventos, em virtude de intercAmbio ou nao, garantindo os cuidados de
salvaguarda do patrim6nio e a contratageo de seguro multirrisco para os referidos
bens em cada emprestimo realizadoi

d) a restauragSo de obras do acervo artlstico, historico e cultural, caso a instituigao
nAo conte com estrutura propria (laboratorio e conservadores-restauradores) para
execut5-las, informando a . 

politica de conservag6o e restauro adotados, os
referenciais metodol6gicos e os cuidados de salvaguarda do acervo;

13 - Publicar e manter disponivel ao publico na internet, nos dominios e sitios
eletr6nicos vinculados ao objeto contratual, atualizando, sempre que necessdrio, as
seguintes informag6es.

a) Apresentagao e hist6rlco do objeto contratual (equipamento / programas prrncipais
/ grupos artisticos),

b) Programagio atualizada, de acordo com as caracteristicas do obleto do
CONTMTO DE GESTAO;
c) Logistica de acesso e informag6es de funcionamento do ou relacionadas ao
objeto contratual;

d) Ficha t6cnica, indicando os funcionarios vinculados ao ob,eto do CONTRATO DE
GESTAO;

e) Manual de Recursos Humanos;
0 Regulamento de Compras e Contratagoes;
g) Divulgagao de vagas em aberto, com informag6o sobre crit6rios e prazos de
seiegao, de acordo com seu manual de recursos humanos e regulamento de
contratag6es;
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h) Divulgag2o das compras e contratag6es em aberto e dos crit6rios e prazos de
selegao de acordo com seu regulamento de compras e contratagoes;
i) Contato da Ouvidoria da Secretaria .Ja Cultura, conforme as orientag6es da
CONTRATANTE;
j) Link para o CONTRATO DE GESTAO e seus Anexos no Portal da Transpar€ncia
do Estado de SP:

k) Relat6rios 6e atividades anuais e demonstragOes cont6beis (balangos
patrimoniais e pareceres de auditores independentes) de todos os anos do
CONTRATO DE GESTAO em vigor;

l) Estatuto Social da CONTMTADA;
m) RelagSo atualizada de Conselheiros e dirigentes da CONTRATADA.

14 - Apresentar trimestralmente A Unidade Gestora da CONTRATANTE ate o dia 20
(vinte) do m6s seguinte ao t6rmino do 1o,2" e 30 trimestres, relatorios de atividades
do periodo. conforme modelo da CONTRATANTE, para verificagao pela Unidade
Gestora e pela Comissao de Avaliagao quanto ao cumprimento das diretrizes e
metas definidas do CONTRATO DE GESTAO, contendo o comparativo das metas
cumpridas x metas previstas. o relat6rio gerencial de acompanhamento da execugeo
orgament6ria global e os documentos previstos para entrega trimestral no Anexo lll -
Compromissos de lnformag6o.

15 - Apresentar anualmente, conforme previsto no cronograma estabelectdo pela
Secretaria, relatorio anual de atividades, para verificagao pela Unidade Gestora e
pela Comiss6o de Avaliagao, quanto ao cumprimento das diretrizes e metas
definidas do CONTRATO DE GESTAO, contendo o comparativo das metas
cumpridas x metas previstas para os quatro trimestres do exercicio anterior, o
relatOrio .gerencial de acompanhamento da execugao orgament6ria global e os
documentos previstos para entrega anual no Anexo lll - Compromissos de
lnformagao.

Para fomento e execugao do obleto deste CONTRATO DE GESTAO, conforme
atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, ll e lll, a
CONTRATANTE repassard a CONTRATADA, no prazo e condig6es constantes
deste instrumento, bem como no Anexo lV - Sistema de Pagamento (Cronograma
de Desembolso), a importencia global de R$ 46.895.810,00, da seguinte maneira:
Para o exercicio de 2016 um total de RM.269.801,00, sendo repasses no valor de
R$3.284.132,00 + R$ 330.669,00 referente ao saldo remanescente das contas do
Contrato de Gest6o no 0312011+ parcela unica de Saldo de Fundo de Conting6ncia
do Contrato de Gestdo 00312011 no valor de R$ 655.000,00, para 2017 um total de
R$ 9.860,934,00, para 2018 um total de 10.40'l .3'13,00, para 2019 um totai de R$
10.920.339,00 e para 2O20 um total de R$ 'l 1.443.423,00 Em 28 de setembro de
2016 a Associagio assinou o 10 Termo de Aditamento ao Contrato de Gestao
005/2016 elevando o valor global do Contrato para R$ 48.099.898,00, e
acrescentando ao valor de 2016, R$ 189.000,00 referente ao saldo remanescente do
Contrato de GestAo 003120'11 + R$ 1.015.088,00 de repasses. Em 27 de margo de
2017 a Associagao assinou o 2o Termo de Aditamento, alterando o valor para 2017
para R$ 11.068.889,00, e elevando o valor global do Contrato para R$
49.307,853.00.
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A AssociagSo deverd criar duas contas de reservas a saber:

a) Conta de recursos de reserva. para aplicagdo de 6% do tota] de recursos
financerros repassados pelo Estado em cada parcela do primeiro ano de vig6ncia do
presente CONTRATO DE GESTAO, com a finalidade de constrtuir uma reserva de
recursos sob a'tuteia do Conselho de Administra€o da CONTRATADA, que poder6
ser utilizada na hipotese de atraso superior a 5 (Crnco) dias no repdsse de recursos
por parte da CONTMTANTE A utilizagao destes recursos fica condicionada i
pr6via aprovagao pelo Conselho de Administrageo da CONTRATADA, sendo que os
respectivos valores deverao ser restituldos d reserva em at6 3 (tr6s) dias 0teis apos
a efetivaqSo do repasse pela CONTRATANTE.

b) Conta de recursos de conting6ncia. para aplicagdo de parle dos recursos
financeiros repassados pelo Estado, com a finalidade de suportar eventuais
contingencias conexas d execug5o contratual, sendo composta de 0,5olo do valor
repassado pela CONTMTANTE a cada parcela, percentual este considerado pelas
partes compativel com a finalidade da conta e fixado pelo Secretirio da Cultura de
comum acordo com a CONTRATADA. Obs. Conforme acordado com o Contratante.
foi depositado nesta conta R$ 250.000,00 referente a parte do Fundo de Reserva do
Contrato de Gest6o 00312011.

3. APRESENTA9AO DAS DEMONSTRAQoES COnrAaerS
Base de Preoaracio e AorEgentacso

As demonstragoes contdbeis foram elaboradas e esteo sendo apresentadas de
acordo com as praticas contdbeis adotadas no Brasil, que consideram as
diretrizes contibeis emanadas da Lei das Sociedades por A96es (Lei no
6.4Mn6, alterada pelas Leis no 1'l .638/07 e no 11,941/09), adaptadas as
peculiaridades as entidades de' fins nio lucrativos em . consonAncia com a
lnterpretagao Tecnica NBC ITG 2002 e estao de acordo com o CPC para
Pequenas e M6dias Empresas - PME, emitido pelo Comit€ de
Pronunciamentos Contabeis (CPC), aprovado pela Norma Brasileira de
Contabilidade NBC TG 1000, emitida pelo Consetho Federal de Contabilidade
(cFc)

Base de Elaboracio

As demonstrag6es contabeis foram elaboradas considerando o custo histdrico
como base de valor, salvo quando indicado de outra forma,

Moeda Funcional e de Apresentacio

As demonstrag6es contabeis estao expressas em reais, que 6 a moeda
funcional e de apresentagio da Associag6o,

AprovacAo das Demonstrac5es Cont6beis

As demonstragoes contabeis, incluindo as notas explicativas, s6o de
responsabilidade da Administraqao da Associagdo e foram aprovadas pela
AdministragSo em 09 de feveretro de 2018, as quais consideram os eventos
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subsequentes ocorridos at6 esta data, que pudessem ter efeito sobre estas
demonstrag6es cont6beis.

Operac6es Continuadas

As operag6es da AssociagSo sao continuadas, portanto, nao h6 operagao
descontinuada para ser segregada na demonstraqSo do resultado do exercicio.

e. sunnAnro oAs pRtNctpArs pnArrcls coNtAaers
As principars praticas contabeis adotadas pela AssocragSo sao:

a) Transag6es e Saldos em Moeda Estrangeira
Na elaboragSo das demonstrag6es cont6bleis, quando ocorrer transa96es em
moeda estrangeira, isto e, todas aquelas que nao realizadas na moeda
funcional, serao convertidas pela taxa de cambio vigente na data de cada
transagao. No final de cada periodo de relat6rio, esses itens moneterios
classificados em moeda estrangeira sio reconvertidos pelas taxas vigentes
no fim do exercicio. Os ganhos e as perdas de variagdes nas taxas de
cdmbio sobre os ativos e paseivos rnonetdrios sdo reconhecidos na
demonstragao de resultado. Nos exercicios de 2017 e de 2016 n6o
ocorreram transa96es em moeda estrangeira. _

b) lnstrumentos Financeiros
Durante os exercicios de 2017 e de 2016, a AssociagSo nao operou com
instrumentos f inanceiros derivativos.
(l) - Ativos financeiros
Classificados nas seguintes categorias: (l) ao valor justo atrav6s do resultado,
(ll) mantidos at6 o vencimento, (lll) disponivers para venda e (lV)
empr6stimos e recebiveis. A classlficagao depende da natureza e do
proposito dos ativos financeiros e e determinada no reconhecimento inicial.
Ativos financeiros ao valor iusto atraves do resultado

' lncluem instrumentos financetros mantidos para negociagio e ativos financeiros
designados no reconhecimento inicial a valor lusio por meio do resultado. Slo'
classificados como mantidos para negociagao se forem adquiridos com o
objetivo de venda no curto prazo.

Aiivos financeiros mantidos at6 o vencrmento

Compreendem investimentos em determinados ativos financeiros
classifieados no momento inicial da contratagao, para serem mantidos ate a
data do vencimento, os quais s5o mensurados ao custo de aquisiQao,
acrescidos dos rendimmtos auieridos de acordo com os prazos e as
condig6es contratuais, menos eventual perda por valor recuper6vel, quando
aplic6vel

Ativos financeiros disooniveis oara venda

. Quando aplic6vei, s6o incluidos nesta categoria os ativos financeiros nio
derivativos, como titulos e/ou a96es cotadas ou nao em mercado ativo, mas
que possam ter os valores justos estimados razoavelmente.

A\,. t osuihrlc Romen(,. 2lt t{t - -i,rlo li.1 - Ribeirirria . Rrllli|ir Pl,jro.rsl) . I'Dne: ( I(]) 3ri l-1118

''51.e914!.qr.6ft ae4!&+l.gl!lij!u-.1-c,.)ri!itr
IJ

3t2



{connutt

c)

d)

Emor6stimos e recebiveis

S5o incluidos nesta classificagSo os ativos financeiros n6o derivativos, com
recebimentos fixos ou determindveis que n6o sao cotados em um mercado
ativo. Os empr6stimos e receblveis sio mensurados pelo valor do custo
amortizado utilizando-se o m6todo de juros efetivos, deduzidos de qualquer
perda por redugio do valor recuper6vel. A receita de juros 6 reconhecida
atrav6s da aplicageo da taxa de juros efetiva.

(ll) - Deterioragio de ativo3 financeiros .

Ativos financeiros sao avaliados a cada data de balango para identificagdo de
eventual deterioragao de ativos (impairment). SEo considerados deteriorados
quando existem evid6ncias de que um ou mais eventos tenham ocorrido ap6s
o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham impactado o fluxo
estimado de caixa futuro do investimento.

(l ll) - Passivos financeiros
Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado s6o
classificados ao valor justo por meio do resultado quando sao mantldos para
negociagao ou designados ao valor justo por meio do resultado. Outros
passivos financeiros sds mensurados ao custo amortizado utilizando o
m6todo de juros efetivos, alocando sua despesa de juros pelo respectivo
periodo. Estao demonstrados pelos valores de contratag6o, acrescidos dos
encargos pactuados, que incluem juros e atualizagio monetdria incorrida.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa e depositos bancirios i vista e aplicagOes
financeiras demonstradas ao custo: As aplcag6es financeiras sao acrescidas
dos rendimentos auferidos at€ a data do encerramento do balanqo
patrimonial e tdm liquidez imediata ou at6 90 dias da data da aplicagao e
estio sujeitas a um insigniflcante risco de mudanga de seu valor de mercado.

Contas a Receber e ProvisSo para Cr6ditos de Liquidagio Duvidbsa
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela
venda de mercadorias da loja do museu, com prazo de recebimento sempre
inferior a um ano. As contas a receber sao, inicialmente, reconhecidas pelo
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado corn o
uso do m6todo da taxa efetiva de juros e ajustadas quando aplic6vel, a valor
presente- Na pretica sio normalmente reconhecidas ao valor faturado_

De acordo com o julgamento da Administragao da Associagdo e de sua
assessoria juridica, nao he expectativa de perdas em seus valores a receber.
Dessa forma, n5o houve constttuig€o de provisao para creditos de liquidageo
duvidosa.

Ajuste a Valor Preeente de Ativos e Passivos

Os ativos e passivos monetarios circulantes, quando relevantes, e ativos e
passivos de longo prazo sao ajustados pelo valor presente.
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h)

O ajuste a valor presente 6 calculado levando-se em considerag6o os fluxos
de caixa contratuais e a taxa de juros explicita e, em certos casos, implicita
dos respectivos ativos e passivos, e se relevantes. Dessa forma, os juros
embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e
passivos sao descontados com o intuito de reconhecE-los em conformidade
com o regime de compet6ncia de exercicios. Posteriormente, esses juros s6o
realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por
meio da utilizagao do m6todo da taxa efetiva de juros em relagao aos fluxos
de caixa contratuais.

Estoques

Os estoques sio avaliados ao cuito ou valor liquido realizivel, dos dois, o
menor. O metodo de avaliagao do custo do estoque 6 o "custo m6dio
ponderado" e o valor liquido redliz6vel corresponde ao prego de venda no
curso normal dos neg6cios, menos os custos estimados necessdrios para a
realizagdo da venda.

As provisdes para perdas. quebras de estoques e de baixa rotatividade ou
obsoletos, sao constituidas quando consideradas necessdrias pela
Admin istra96o.

Despesas Antecipadas

Refere-se a pagamentos de seguros, registrados 
"o "r"to 

historico, cujos
direitos de beneficios ocorrerao em periodos futuros, consequentemente, sao
regislrados no ativo considerando o principio da compet6ncia.

lmobilizado

O imobilizado e registrado e demonstrado ao custo de aqutsigao, liquido da
depreciagSo acumulada e/ou das perdas por nao recuperaqao acumuladas. O
custo, quando aplic6vel, inclui o rnontante de reposig6o dos equipamentos
se satisfeitos os crit6rios de reconhecimento. Quando realizada uma
reposigSo significativa, seu custo 6 reconhecido no valor cont6bil do
equipamento como reposigao. Os custos de reparo e manutengao dos ativos
seo reconhecidos no resultado conforme incorridos.

A depreciagSo dos ativos inicia-se quando estao prontos para uso pretendido
na mesma base dos outros alivos imobilizados. E calculada e reconhecida
pelo m6todo linear is taxas que levarn em conta o tempo de vida Util
econ6mica estimada dos bens que sao as seguintes:

Taxa
Deprecia96o Vida Util

DescrigSo Anual Estimada

Computadores e Perrf6ricos
M6veis e Utensilios
Miquinas e Equrpamentos
Equipamentos de Uso Elet16nico

Equipamentos de Telefonia
Equlpamentos de SeguranEa

25,00Yo
'14,29%

6.670/o
25.000k

14.290/o

25.O1Yo

4 anos
7 anos

1 5 anos
4 anos
7 anos

4 anos
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A Associagio iniciou as depreciag6es dos bens do ativo imobilizado no
exercicio de 20'15, nos exercicios anteriores os bens do imobilizado ndo
sofreram depreciagSo.

Durante o exercicio de 2017, a Associagio nio verificou a exist6ncia de
indicadores de que detbrminados ativos imobilizados poderiam estar acima
do valor recuperAvel, e consequente provis5o para perda de valor
recuperdvel dos ativos imobilizados n6o foi necess6ria.

O valor residual, a vida ritil dos ativos e os m6todos de depreciagao sao
revisados no encerramento de cada exercicio e ajustiados de forma
prospectiva, se necessario, quando existir uma indicagao de mudanga
significativa desde a 0ttima data de balango

A baixa de.um item do imobilizado ocorre apos alienagSo ou quando nio h6
beneficios econ6micos futuros, resultante do uso contlnuo do ativo. Os
ganhos e as perdas decorrentes de alienag6es sAo calculados como sendo a
dlfurenga entre o valor liquido da venda e o vaior contdbil do ativo e sao
reconhecrdos na demonstraQeo do resultado do exercicio.

i) lntangivel

Os ativos intangiveis adquiridos separadamente s6o mensurados pelo custo
quando de seu reconhecimento inieial, sendo deduzidas pela amortizagao e
perdas por nao recuperag5o. Os ativos intangiveis estao representados
substancialmente por direitos de uso de software adquiridos de terceiros.

A vida Util dos ativos intangivers 6 avaliada como definida ou indefinida.

O ativo intangivel de vida ltil definida 6 amortizado pelo m6todo linear, corn
base na vida 0til econ6mica estima que 6 a seguinte:

Taxa
Amorlizagao

Anual
Vida Util
EstimadaDescrigSo

Direitos de Uso.Software zA,Aook 5 anos

A Associag6o iniciou as amortizag6es dos intangiveis de vida 0til definida no
exerclcio de 2015.

Quando existentes, os ativos intanglveis de vida itil indefinida neo sao
amortizados, mas submetidos a testes de recuperagdo no encerramento de
cada exercicio ou sempre que houver indicagSo de que seu valor contAbil
poderd ndo ser recuperado, individualmente ou no nivel da unidade geradora
de caixa.

Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangivel sao mensurados
corno a diferenga entre o valor liquido obtido da venda e o valor contAbil do
ativo, sendo reconhecidos na demonstragao do resultado no momento da
baixa do ativo.
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j) Redugio ao Valor Recuperivel de Ativos nio Financeiros.(lmpairment)

Os bens do imobilizado, o intangivel, quando aplicdvel e outros ativos nio
circulantes s6o avaliados anualmente para identiflcar evid6ncias de perdas
nao recuperaveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterag6es significativas
nas circunst6ncias indicarem que o valor.cont6bil pode nao ser recuperdvel-

Quando aplicdvel, ocorrendo perda decorrente das situag6€s em que o valor
contdbil do ativo ultrapasse seu valor recuper6vel, definido pelo rnaior valor
entre o valor em uso do ativo e o valor liquido de venda do ativo, esta 6
reconhecida no resultado do exercicio.

k) Outros Ativos e Passivos

Um ativo 6 reconhecid6 no balango quando for provAvel que seus beneficios
econ6micos futuros sereo gerados em favor da AssociagSo e seu custo ou
valor puder ser mensurado com seguranga.

Um passrvo € reconhecido no balango por seus valores conhecidcjs ou
calculSveis, quando a Associag6o possui uma obrigagAo legal ou constituida
como resultado de um evento passado, sendo provivel que um recurso
econ6mico seja requerido para liquidd-lo. As piovisdes sZo registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido.

l) AtualizagSo Monetiria de Direitos e Obrigag6es
Os ativos e passivos moneterios sujeitos a reajustes contratuais ou variag6es
cambiais e monetdrias s5o atualizados at6 a data do balango patrimonial,
sendo essas variag6es registradas no redultado do exercicio a que se
referem.

m) Segregagio entre Circulante e Nio Circulante

Os ativos e passivos s5o classificados como circulantes quando sua
realizagao ou liquidagSo 6 provavel que o@rra em at6 12 meses, caso
contrerio, sao classificados como ativos e passivos nao circulantes.

n) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores sao inicialmente reconhecidas pelo valor
justo e acrescidas, quando aplicevel, dos correspondentes encargos e das
variag6es monetdrias incorridas at6 as datas dos balangos. Na pr6tica, sAo
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente-

o) Plano de Trabalho a Exocutar e Cirntrato de Gestiio a Executar

Os contratos sio reconhecidos pelo valor nominal e enquanto nao recebidos
e nao atendidos os requisitos para o reconhecimento no resuttado, s5o
registrados no passivo em contrapartida do ativo, em rubrica especifica de
Plano de Trabalho a Executar, enquanto nio recebido. Quando recebrdos
s5o transfendos para a rubrica Contrato de GestAo a Executar e quando
aplicados s5o reconhecidos nas receitas em confronto com as despesas
correspondentes.

Os rnontantes ainda neo utilizados ficam registrados no passivo circulante,
representando a parccla remanescente a ser aplicado no projeto, acrescido
dos rendimentos financeiros auferidos decorrentes de sua aplicagao.
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p) Ativos Vinculados ao Estado

Os bens do ativo imobilizado e os diretos do ativo intangivel adquiridos com
recursos do contrato de gestao, s6o reconhecidos como obrigagao A longo
ptazo para com o Estado e registrados no passivo n6o circulante.

O valor do saldo da rubrica equivale ao montante liquido do ativo imobilizado
e do intangivel registrado no ativo neo circulante, relativos ao contrato de
gestao. O saldo da rubrica 6 aumentado quando langado a credito em
contrapartida a debito da rubrica projetos a executar, sempre que h6 nova
aquisig6o, e reduzido quando langado a debito em contrapartida a cr6dito de
receita no resultado. na realizagio desses ativos, quando da baixa,
depreciag6o ou amortizag6o.

Ativos e Passivos Contingentes

O reconhecimento, a mensuragao e a divulgagdo das contingencias ativas e
passivas, tem os seguintes criterios:

Os ativos contingentes nao seo reconhecidos contabilmente, exceto quando
a AdministragSo da Associagao possui total controle da situag5o ou quando
he garantias reais ou decis6es judiciais favor6veis, sobre as quais ndo cabem
mais recursos- Os ativos contingentes com Exitos provdveis sao apenas
divulgados ern nota explicativa quando aplicavel.

Os passlvos contingentes sao reconhecidos contabilmente e divulgados
levando em consideragSo a opiniao dos assessores jurldicos da Associagdo,
a nalureza das ag6es, a similaridade com processos anteriores, a
complexidade no posicionamento de tribunars, entre outras analises da
Administragio e sdo reconhecidas nas demonstragoes contAbeis, sempre
que as perdas forem avaliadas como prov6veis, o que ocasionaria uma salda
de recursos para a liquidagdo das obrigag6es, e quando os montantes
envolvidos possam ser mensurados com suficiente seguranga. 

/

Os passivos contingentes 'classificados como de perdas possiveis n6o s6o
reconhecidos contabiimente, apenas divulgados em notas . explicativas,
quando individualmente relevantes. E os classificados como remotos n6o
requerem provisEo e nem divulgagEo. As obrigag6es legais s6o sempre
consideradas como exigiveis, independentemente de questionamentos. Em
31 de dezembro de 2A17 e de 2016, nao existem passivos contingentes.

r) lmposto de Renda e Contribuigio Social

S6ndo a Associagao uma entidade sem fins lucrativos, goza de imunidade
kibuteria de imposto de renda prevista na allnea "c", inciso Vl, do artigo 150
da ConstituigAo Federal e regulamentado pelo arTigo 12 da Lei no 9.532/'1997
e goza de isengdo tributaria de contribuigao social prevista no parAgralo 7,
do artigo 195 da ConstituigSo Federai e regulamentado pelos artigos I e 14
do Codigo Tributdrio Nacional (CTN).
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s) Apuragio do SuperAvit (D6ficit)

As receitas e as despesas seo reconhecidas de acordo com o principio
contdbil da competencia e de acordo com a NBC TG 07 - SubvengSo e
AssistCncras Governamentais.

Receitas provenientes de contrato de oestao

As receitas provenientes de contrato de gestao sao reconhecidas quando
houver razoivel certeza de que o beneficio serd recebido e que todas as
correspondentes condig6es serSo satisfeitas. Quando o beneficio se refere a
um item de despesa, € reconhecido como rgceita ao longo do periodo do
beneficio, de forma sistem6tica em relagio aos custos cujo beneficio objetiva
compensar.

Quando o beneficio se referir a um ativo.6 reconhecido como Imobilizado ou
Intangivel vinculado ao Estado e langado no resultado em valores iguais ao
longo da vida ftil esperada do correspondente ativo, por meio de
deprecragSo, amortizagao ou baixa.

Os valores recebidos e posteriormente empregados originados de conkato de
gestSo firmado com a Secretaria de Cultura do Estado de S3o Paulo, sio
registrados da seguinte forma:

o Recebimento dos Recursos: Quando ocorre o recebrmento de
recursos 6 reconhecido o d6bito de Caixa e Equivalentes de Calxa e o
crel rto de Projetos a Executar no passivo circulante.

. Consumo como desDesa: Quando ocorrem os gastos do contrato de
gesteo, seo reconhecidas as despesas correspondentes, sendo as
despesas reconhecidas em contrapartida ao cr6dito d€ caixa e
equivalentes de caixa ou provis6es a pagar e nesse mesmo momento,
as receitas sao reconhecidas em contrapartida a debito da rubrica
Projetos a Executar no passivo circulante.

Receitas de aplicacdes financeiras: Os rendimentos auferidos das
aplicag6es financeiras s5o reconhecidos pelo regime de competencia
no resultado.

. Receitas de aoficac6es financeiras vinculadas aos fundos: Os
rendimentos auferidos das aplicag6es financeiras vinculadas aos
fundos, s6o reconhecidos a d6bito de caixa e equivalentes de caixa e
a crddito dos fundos de reserva e de contingCncia no passivo
circulante

Receita de venda da lota

A receita de venda da loja do museu d reconhecida mensalmente no
resultado pelo valor faturado, sendo as mesmas realizadas em dinheiro ou
por meio de cartao de cr6dito. O resultado com as vendas 6 aplieado na
gestao dos projetos
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Doacoes e contribuicoes

As doaQ6es e contribuig6es sao teconhecidas quando do efetivo recebimento
dos recursos.

t) Trabalho Volunt6rio

Os trabalhos volunt5rros, quando existentes, sao mensurados ao seu valor
.justo, levando-se em consideragao os montantes que a Associag6o haveria
de pagar caso contratasse esses servigos em mercado similar.

u) lnformag6es dos Segmentos Opeiacionais
A Administragao entende que a apresentagao do detalhamento de segmentos
operacionais n6o 6 aplic6vel a Associagao, pois esta efetua o monitoramento
de suas atividades, a avaliagSo de desempenho e a tomada de decisio para
alocagSo de recursos de forma consolidada em um unico segmento de
divulga96o.

Beneficios a Empregados

A Associagdo prov6 a seus empregados beneficios ndo monetdnos 
'que

incluern assistencia mAlica, assist€ncia odontolfuica, vale alimenta96o /
refeigSo, vale transporte, vale cultura e seguro de vida. Os beneficiqs ndo
monetdrios sao reconhecidos como despesas no resultado do exercicio pelo
regime de competencia, Os beneficios monet6rios incluem programa de
auxilio educagao para funciondrios, que estao no Plano de Cargos e Salerios
e queiram lazer um curso relacionado com a fung6o, com ajuda de custo de
at6 50% da mensalidade.

A Associag6o nao possui planos de previd6ncia privada, plano de
aposentadoria complementar, beneficios pos-emprego, beneficios de
rescisEo de contrato de trabalho ou outros beneficios de longo .prazo paa
seus empregados e diretores-.

Demonstragio do Fluxo de Caixa

As demonstrag6es dos fluxos de caixa foram preparadas e.estao
apresentadas de acordo com o pronunciamento contAbil CPC 03
Demonstrageo dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. As demonstrag6es de
fluxos de caixa refletem as modificag6es no caixa que ocorreram nos
exercicios apresentados utilizando o metodo indireto.

5. PRINCIPAIS JULGAMENTOS GONTABEIS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS

Na elaboragSo das demonstrag6es contabeis 6 necessdrio utilizar Julgamentos,
estimativas e premissas para contabilizar certos ativos, passivos e outras
transagoes que afetam a aplicageo de politicas contabeis e os respectivos
valores reportados.
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Nas demonstragOes contdbeis est6o incluidas, portanto, iulgamentos e
estimativas cujos iesultados reais podem apresentar vadageo devido ds
imprecis6es inerentes ao processo de sua determinageo A Administrageo da
Associagao monitora e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos
an ualmente.

As estimativas e premissas que poddm resultar em um ajuste material dentro do
proximo exercicio estao relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos:
perdas estimadas com cr6ditos de liquidagSo duvidosa, provisdo para perdas de
outros ativos, estimativa de vida otil e valor recuper6vel do imobilizado, apuragao
do imposto de renda, contribuigSo social e outros tributos, quando devidos e
provisio para conting6ncias.

6. GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE LIQUIDEZ

A adrninistragAo dos riscos e a gestao dos instrumentos financeiros seo
realizadas por meio de politicas, definigdo de estratdgias e implementagSo de
sistemas de controle, definidos pela Associageo.

a) Risco Financeiro

As atividades da Associagao a exp6e a diversos riscos financeiros: riscos de
mercado (incluindo risco de taxa de juros), de cr6dito e de liquidez. O programa
de gestSo de risco global da Associagdo concentra-se na imprevisibilidade dos
mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no
desempenho financeiro.

I . Risco de mercado: E o risco que alterag6es nos pregos de mercado, tais
como as taxas de juros, t6m nos ganhos da AssociaQao ou no valor de suas
participag6es em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco
de mercado € gerenciar e controlar as exposig6es a riscos de mercados, dentro
de par6metros aceit6veis, e ao mesmo tempo otlmtzar o retorno.

Risco de Moeda (cambiall

A Assocragao n6o possui operagOes com moeda estrangeira, portanto, nao est6
sujeita a eventuais riscos relacronados a oscilageo de 

-cambio.

Risco de taxa de juros

A Associag6o busca obter as taxas de juros de suas operag6es de aplicag6es
financeiras atreladas ao Certificado de Dep6sito lnterbancarios - CDI; criando um
hedge natural para os saldos aplicados.

ll - Risco dd cr6dito: E o risco de prejuizo financeiro da Associagdo caso um
cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas
obrigagoes contratuais, que surgem principalmente dos recebiveis da
Associagao. No caso da AssociagSo esse risco n5o existe, j6 que as vendas da
loja sao realizadas a vista ou atrav6s de cartao de d6bito ou cr6dito.

lll - Risco de liquidez: E o risco da Associagdo nao possuir recursos liquidos
suficjentes para honrar seus compromissos financerros, em decorr6ncia do
descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentqs e pagamentos
previstos.
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Para administrar a liquidez do caixa, sao estabelecidas estrat6gias para
desembolsos e recebimentos futuros (fluxos de carxa), sendo monttoradas
periodicamente pela administragao. A situagao da Associageo 6 de liquidez nos
periodos apresentados.

b) Risco Operacional

E o risco de d6ficits diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas
associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Associag6o e de
fatores externos.

c) Gestiio de Caoital

os objetivos da Associag6o ao administrar seu capital sao os de garantir a
exist6ncia de recursos suficientes para rnvestimentos necess6rioi para a
continuidade da sua atividade-fim.

7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

os principais instrumentos financeiros e seus valores registrados nas
demonstrag6es contabeis, por categoria, sao resumidos a seguir:

D9!g!9io _-_ 2017 2016

Ativos Financeiros
Caixa e Equivalentes de Caixa (nota 8)
Contas a Receber de Clientes (nota g)
Contrato de Gest6o a Receber (nota 12)
Tota I

Passivos Financeiros
Fomecedores (nota 16)
Plano de Trabalho a Executar (nota 1g)
Contrato de Gestao a Executar (nota 20)
Contrato com Projetos a Executar (nota 21)
Fundos de Reserva (nota 22)
Total

3. 138.804
14 406

10.401 .313
13.554.523 2.172.182

2.461 321
10 861

19.803
10,401.313

'1 .863.951

1.034 81',!

86.569

1.074.9U
215.000
642.697

13.319.878 2.019.250

os instrumentos financeiros esteo mensurados de acordo cpm a Nota Explicativa no
4.b.

8. CAIXA E EOUIVALENTES DE CAIXA

Os equivalentes de caixa sao mantidos com a finalidade de atender a compromissos
de caixa de curto prazo, bem como assegurar liquidez futura e estao apresentados
nas Demonstrag6es dos Fluxos de Caixa constiluidos de:
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Descrigio 2017 2016

Caixa
Contrato de GestSo

Depositos a vrsta
Minc Pronac
Contrato de Gestao

Aplicag6es Financerras
Contrato de GestAo
Fundo de Reserva (i)
Fundo de Contingencia (i)

Tota I

.1,?qq

215.000
436

2.093100
643318
391.494

?'!s,q0q

1.602.364
338 167
304.530

436

3.127.912 2 245.061

3.138.804 2.461.321

(i) As aplicagdes frnanceiras vinculadas aos fundos embora de liquidez imediata,
tem sua movimentageo restrita, estando relacionadas com a constituigio de
Fundos registrados no passrvo circulante pelos mesmos valores. (nola 2Zl

Todos os recursos do caixa e equivalentes s6o oriundos do contrato de gestao e
aditamentos, que visam ao fomento e a operacionalizagdo da gestao e execug5o
pela Associagdo, das atividades na area de museologia e sgo aplicados
exclusivamente na execug6o dos projetos.

O resumo das aplicag6es financeiras 6 demonstrado a seguir:

lnstituigao Financeira

Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Caixa Econ.Federal
Banco do Brasil

Banco do Brasil

Total

Modalidade 2017 2016

3.127.912 2.245.061

Fundo Dl CP 600
Fundo Renda Fixa 500
Fundo Curto Prazo 2O0

Fundo Renda Fixa
Fundo Renda Fixa

Fundo Renda Fixa -' Conting6ncia'
Fundo Dl - Fundo de

Reserva

1.691.930
185.324
65.948
25.641

124.257
391.494

643.318

1.495.597
76.231
30 536

304.530

338 167

As aplicaQoes financetras sao realizadas junto a instrtuigoes
com rentabilidade nas condig6es usuais de mercado
considerando o valor, o prazo e a 6poca da aplicagdo.

financeiras nacionais,
para a modalidade,
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9. CONTAS A RECEBER.

(a) Composigio:

DescrigSo 2017 2016

C lientes
Carteo de D6bito / Cr6dito

Total

10. ESTOQUES
(a) Composiqio:

DescrigSo

14.406 10.861

10.861

Representado por valor a receber com a venda da loja do museu.

(b) lnformag6es Adicionais:
O cdlculo da estimativa de valor presente efetuado pela Administrag6o, neo apurou
valores materiais para ajustes nas demonstrag6es cont5beis.

As vendas com a loja do museu sdo efetuadas *mpre a vista em dinheiro ou a
prazo por meio de cartao de d€bito ou cr6dito, portanto, todos os titulos a receber
s6o vincendos, nio sendo necessAria a constituigao de provis6o para perdas.

14.l()6

2017 20{6
Mercadoria para Revenda (Loja)
Almoxarifado - Materiais de Consumo

Total

11. ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Descrigio

54 506
22 337

57 853
30 993

76.843 88.845

(b) lnformagoes Adicionais:
Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, a AssociagSo nio efetuou provis6es para
obsolescBncia (giro lento), quebras de estoque e ajuste ao valor realizavel liquido
dos estoques (margem negativa).

Na mensuragSo dos estoques n5o foram considerados o ajuste a valor presente, neo
relevante, segundo an5lise da AdministragSo.

2017 2016

Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamentos de F6rias
Adiantamentos de Viagens

rltat

11.169
24.658

300

1295
27 5_O0

36.127 28.795
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12. coNTRATo oE cesrAo A REcEBER

Descrigio 2017 2016

Contrato a Receber

Total

Representado por valor a receber
dos projetos, quando recebido.

13. DESPESASANTECIPADAS

Descrigio

10.401.3'13

10.,[(){.313

no decorrer de 2018, que serA aplicado na gestao

2017 2016

Despesas Antecipadas - Contrato de Gest6o
Seguro Responsabilidade Civil
Seguros Prediais

Total

Valor apropriado mensalmente para o resultado
termino da vig€ncia da apolice de seguro.

14. |MOB|L|ZADO
(a) ComposigSo:

21.909 23.832

i medida de sua realizageo, ate o

2017 2016
Prov. Valor

Valor O€pr€ciaeao Recupsrivel Saldo Seldocusto .AgCgluEla 1!!rpaj!t9dl__!!Su!o Lrqutdo

10,01 3
1 1.896

13.555
10 377

_qgqcriglo_ _ .

lmobrlizado - Pr6pno
Computadores e Perifericos

lmobilizado - Conkato de Gestao
lvlovers e Utensilios
Mequinas e Equipamentos
Computadores e Perifericos
lnstalago€s Diversas
Equipamentos de Uso Eletronico
Equipamentos de Telefonia
Equipamentos de Seguranga

Total

" lmobilizado Pr6prio:
Associagao.

(9.117) (22.162)33.448
33,448

2. 169 5.280

. . (9,111) Q?,192) 2.199

(335.892) (406752) .171.809

(37.731) (2.361) 251 307
(248 932) (49.592)
( 1 28. C29)
(241 932) (21 660) 21 301

(22 698) (6 002) 22 692

5 280

.914.453
291.399
302.079
128.029
284 893

51.392
649.999

2.622.244

260.630
268.655

8.1.534

75.721
32 265

- $5.3q6
1.054.201

(405.619) (67 698) 176.08:?
(1.420.833) (554 065) 647.346

2.655.092 (1.430.010) 1576.2271 649.s1s 1.059.481

Bens patrimoniais adquiridos com recursos proprios da

Ar. ( o\rtibi:. Rmrnno. 2El0 - Sala 0,1- Ribt'irini.r . Rrbcirio Prcro.SI . [onej (16) :]931-l? l8

rrrrrv gqAg{4qgly r oonauC'iicon aud. corr,.-tu 324
?6



{cp."ruaHE
lmobilizado Contrato de Gestao: Bens patrimoniais adquiridos com recursos do
contrato de gestao e que serao devolvldos ao Estado ao final do contrato se nao
houver renovagdo. O montante liquido estA registrado pelo mesmo valor no
passivo ndo circulante. (nota 23)

(b) Movimentaglo do lmobilizado:
2015 2017

Saldo
OescrigSo Uquido

lmobilizado - P16prio
Computadores e Perifeflcos

lmobilrzado - Contrato de Gestao
M6vers e Utensi]los
lr4aquinas e Equrpamehtos
Computadores e Perif€ricos
Equipamentos de Uso Eletr6nico
Equipamentos de Telefonia
Equipamentos de Seguranga

. Saldo
Adigao _-_ Tranaf. O€prociae6o Liquido

(3 1 11)5 280
(1tl11.1

2. 169
2.1695 280

260 630
268.655

81.534
75.721
32,265

335.396

48.493
2 862

18.077
31.303

3.701

171.809
251.307

3 555
21 .301

22.692
176.682

- (137 314 )

- (20 210)
- (96.056)

{s.982) (79741)
5,98a (15 555)

- (162 415)
1 054 201 104.436 (511 291) 647 .y6

Total 1.053481 104.436 (514.,102) 649.515

(c) lnformag6es Adicionais:

Em 31 de dezembro de ?017 e de 2016, a Associag6o nao possui itens imobilizados
ociosos, sujeitos a baixa ou mantidos para venda.

No exercicio de 2017, nao foram identificados eventos que indicassem a
necessidade de efetuar cAlculos pa]a avali eventual redugSo do ativo imobilizado
ao seu valor de recuperag6o (impairment).

15. INTANGiVEL

(a) ComposigSo;

Prov. Valor
Valor Amortizageo Recuperavel Ssldo Saldo
Cu8to Acumulada (lmpalrment) Liquido LiquidoL

lntangivel -. Pr6prio
Direito de Uso Sottware

lntangivel - Contrato de Gesteo
Direito de Uso Software

Total

(140.565) (18.471) 13158 63.547

6 901

_ 172.194

179.095

(4.248) 2 653 4.081

(144.813) (18.471) 15.811

, '. ii,r*;L ["i"r*o. )Tio ISul" or - ni;",ri;nia . Rjheirno t'rotoisl' ' linr: I l6) ]9-11- I7lE
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lntanqivql Proprio: Softwares adqurridos com recursos proprios da Associag6o.

lntanqivel Contrato de Gesteo: Softwares adquiridos com recursos do contrato de
gestao e que sereo devolvidos ao Estado ao final do contrato se neo houver
renovagao. O montante iiquido estA registrado pelo mesmo valor no passivo n6o
circulante. (nota 23)

(b) MovimentagSo do lntangivel;

20r6 2017

Oescriqao
Saldo

Llquido
Setdo

AdicSo B.ixa Amorttzacao Liquido

Intangivel - Proprio
Direito d€ Uso Sofh{are

lntangivel - Conkato de Gestao
Drrerto de Uso Software

Tota I

4.081

63.547 6 584

(1.428)

(56.973)

2 653

13 158

67.628 6.584 - (58.rrc1) 15.811

(c) lnformaC5es Adicionais:
Nos exercicios apresentados nao foram identificados eventos que indicassem a
necessidade de efetuar c6lculos para a:valiar eventlal redugao do intangivel ao seu
valor de recuperageo (impairment).

A Associagio n6o possul ativos intangiveis gerados intemamente. e intangiveis eom
vida 0til indefinida.

16. FORNECEDORES

(a) Composigio:

2017 20'16

Fornecedores Drversos

Total

19.803 86.569

19.803 86.s69

Refere-se substancialmente d fornecedores de materiais de consumo e prestadores
de servigos.

(b) lnformaq6es Adicionaia:

O cdlculo da estimativa de valor presente efetuado pela AdminiskagSo, neo apurou
valores materiais para ajustes nas demonstragoes contabeis.
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Os fornecedores sao pagos nos respectivos vencimentos e naS datas
.patrimoniars apresentados n6o h6 valores vencidos.

Tz. sru-ARlos E ENCARGoS A PAGAR

Descrigio 2017

dos balangos

2016

Saldrios a Pagar
INSS a Recolher
INSS Retrdo a Recolher
FGTS a Recolher
Pis sobre Folha a Recolher

Total 208.084

Os sal6rios e encargos sociais sdo pagos nos respectivos vencimentos e nas datas
dos balangos patrimoniais apresentados n6o hA valores vencldos.

1 8. OBRTGAC6eS rnreUrAnrls
Descrigio 2017 2016

85.071
75.081
19 269
24.577
4 086

ICMS a recolher (i)
IRRF sobre sal6rios a recolher
IRRF sobre servigo PF a recolher
IRRF sobre servigo PJ a recolher
PIS / COFINS / CSLL Retidos a recolher
COFINS s/ Receita Financeira

Total

19. PLANO DE TRABALHO A EXECUTAR

Descrieao

1.971
2 4:1

6Z
612

1 060
26 255

1264
?.092
9.004
1.138

5.126 /rc.813

(i) ICMS a recolher sobre operag6es de compra e venda de mercadorias, realizadas
pela loja do museu.

As obrigag6es tribut6rias seo pagas nos respectivos vencrmentos e nas datas dos
baiangos patrimoniais apresentados n5o hd valores vencidos.

2017 2016

Plano de Trabalho a ExeQutar

Total

10.40'1 .313

10,401.313

Representado. por valor a receber'no decorrer de 2018, que serA aplicado na gestao
dos projetos.
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20. CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR

Descrigio 2017 2016

Contrato a Executar

Total

1 863.951 1 074"984

1.863.951 1.074.98/t

Representado por valor recebido que ser6 aplicado na gestao dos projetos. Quando
os recursos sio aplicados no custeio dos projetos, uma receita 6 reconhecida no
resijltado pelo mesmo valor da despesa, reduzindo o saldo dessa rubrica.

Os recursos nao aplicados na gestao dos projetos seo devolvidos ao Governo do
Estado de sao Paulo.

2017 2015

215.000

215.000

Representado por valor recebido atrav6s de incentrvo fiscal pela Lei Roaunet
(PRONAC), projeto 164.230, que ser6 aplicado em projeto nos museus. Quando os
recursos sao aplicados no custeio dos projetos, uma receita 6 reconhecida no
resultado pelo mesmo valor da despesa, reduzindo o saldo dessa rubrica.

22. FUNDOS DE RESERVAS

(a) Composigio:
Descrili-o_...-. 2017 2016

21. CONTRATO COM PROJETOS A EXECUTAR

Descrigio

Projeto a Executar

Total

Fundo de Reserva (i)
Fundo de Conting6ncia (li)

Total

643 318
391 494

338.167
304 530

1"034.811 ___t4?,697

(i) O Fundo de Reserva corresponde d 6% retido dos recursos repassados nos
doze pnmeiros meses do Contrato de Gestao, conforme previsto na Clausula.
S6tima $ 70 item b "Dos Recursos Financetros", a titulo de fundo de reserva, sob
a tutela do Conselho de Administra€o da Associagao.

O Fundo de Reserva somente poderi ser utilizado na hip6tese de atraso, por
parte da Secretaria de Estado da Culturd, no repasse dos recursos, e sendo
condicionada A liberag6o apos apresentageo de um plano de restituigSo e
aprovado pelo proprio Conselho de Administragao da AssoctagSo.

O Fundo de Conting6ncia corresponde i 0,5% dos repasses realizados durante
a vig6ncia do Contrato de Gestdo, conforme previslo na Clausula S6tima, $ 70,

item c do citado contrato. O Fundo de Contingencia este constituido
financeiramente, registrado em aplicag6es financeiras no caixa e equivalentes de
caixa. (nota 8)

r, i ,,.,"r',r. R,,.",.,,. '-r !', J"tr r.r - *,t;,.'.0,* . uir.,ac l'rcr,' sF. I or,r r Ii, ruj1.i;16
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23. ATrvos vrNcuLADos lo Esraoo
{a) Composigio:

DeecrigSo 2017 2016

lmobilizado Vinculado ao Estado
lntangivel Vinculado ao Estado

Total

647.346
13.159

1.054.200
63.547

660.505 1.'t17.747

Representado pelo montante liquido do ativo imobrlizado e intahgivel vinculados ao
contrato de gestao, registrados no ativo nao circulante. (notas 14 e 15).

24. PATRIMONIO LIQUIDO

(a) Patrim6nio Social

O palrim6nio social 6 composto,' substancialmente. pelos superAvits (deficits)
apurados anualmente e ajustes ocorridos, assim como pelos valores recebidos em
doaqoes de bens.

Em caso de extingeo ou desqualificag6o da Associaqao, seu patrim6nio, legados ou
doagdes, assim como eventuais excedentes financeiros decorrentes de suas
atividades, sereo destinados integralmente ao patrrm6nio de outra OrganizagSo
Social qualificada no embito do Estado de Sto Paulo na mesma 6rea de atuagao,
escolhida pela Assembleia Geral e ao patrim6nio do Estado, na proporgSo dos
recursos e bens por este alocados, valendo essa regra, tamb6m na hipotese de sua
desqualificagSo,

(b) Superivit (D6ficit) do Exercicio

O super6vit (deficit) do exercicio somente 6 transferido para
exerciclo seguinte, apos aprovagao do Conselho Fiscal
AdministragSo.

25. RESULTADO L|OUIDO COM AS VENDAS DA LOJA

DescricSo

o patrim6nio sociat no
e do Conselho de

2017 2016

Receita com Vendas
G) Custos das Mercadorias Vendidas
{-) lmpostos lncidentes (ICMS)

Total

144.362
(73.840)
(1 s.921)

54.501

128.011
(61.423)
(1 1.088)

55,500
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26. DESPESAS COM PESSOAL

Descriqio 20't7 2016

Sal6rios e Outros Proventos
INSS
FGTS
Vale Alimentagao / RefeiQao
Conv6nio M6dico
Outras Despesas com Pessoal

Total

27. DESeESAS cou pRESTaCAo oe sERVrgo

Descricio

(3.040.864)
(s73.221)
(181.586)
(359.821)
(31 7. 105)

* $0.041)

__ll.5q?.6!9r

{2.11e.319)
(523 256)
(164.178)
(33s 788)
(263.312)

(1,?2F,389)

14.272.2421

2017 2016

Servigos de VigilSncia e SegurangalPortaria
Servigos de limpezalZeladorra/Jardinagem
Servigos Juridicos
Servigos Especializados
Outros Servigos

Total

(1 .610. 198)
(s87.006)
(193.647)

(63.000)

. (156_9!7)

(?.q,u.7!qI

(1.546.727)
(600.382)
(243 382)

(57 7s0)
(214121\

(2.662.362)

28. DESPESAS COM iTANUTENCAO E CONSERVAqAO

2017 2016_Qesgt9t9*--
ManutengSo e
ManutengSo e

Total

Conserva96o de Edificag6es
Conservagdo de Acervos

(586 s28)
(230.247\

(815.775)

(712 832)
(315 454)

(1.028.286)

2015

29, OUTRAS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTAO

Descrigio 2017

Despesas Administrativas
Despesas Exposig6es e Programag6es Culturais
Despesas Programa Educativo
Despesas Comunicagao de lmprensa
Despesas Programas de Ag6es de Apoio AMI
Outras Despesas

Total

(957.090)
(505.547
(67 572)

(217 827)
(u3.342)
(22.232)

(955r853)
(577 984')
(236 238)
(376 872)
(666 661)

(19.098)

(2.832.706)
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30. PARTES RELACIONADAS

Remuneragio da Administragio
Os conselheiros da Associagdo nao possuem remuneragao,6 remunerada apenas a
diretona executiva com cargo de gestao, com valores condizentes com o mercado
para seus cargos.

A diretoria executiva da Associagao 6 remunerada por meio de salarios e registrados
sob o regime da CLT, que esteo apresentados na rubrica despesas com pessoal, no
resultado do exercicio.

A Associageo nao possui planos de previd€ncia privada, plano de aposentadoria
complementar, benef icios p6s-emprego, beneficios de rescisao de contrato de
trabalho ou outros beneficios de longo prazo para a sua diretoria executiva.

31. TRABALHO VOLUNTARIO

Nos exercicios de 2017 e de 2016, a Associagao nao usufruiu de trabalho voluntdrio,
portanto nao.houve mensurag6o de valores,

32.GRATUIDADES

O Museu Casa de Portinari e Museu Historico e pedagogico india Vanuire,
administrados pela Assocrag6o n6o cobram ingressos ou quaisquer tipos de tarifas
para visitagao de piblico aos seus recintos. os valores dessas gratuidades nao
foram mensurados pela Adminiskag6o.

33.ASPECTOS FISCAIS

considera-se entidade sem fins lucrativos a que nao apresente superavit em suas
contas ou caso o apresente em deterrninado exercicio, destine-o integralmente a
manutengSo e ao desenvolvimento dos ob,etivos sociais da entidade, desde que
atendidas as demais condig6es legais.

A.AssociagSo enquadra-se dentre as pessoas juridicas sem fins lucrativos e possui
isengSo subletiva quanto ao recolhimento do imposto de renda e da contribuigio
social sobre o superdvit. lsso significa que o desvirtuamento dos objetivos e das
finalidades da entidade, ou o nio cumprimento das obrigag6es estabelecidas para
as entidades sem fins lucrativos, conforme determina a Lei no 9.532 de 10 de
dezernbro de 1997, pode proporcionar a perda total da isengeo da qual goza a
Associagdo.

Com relagSo aos demais tributos incidentes sobre as operag6es pr6prias de sua
atividade, destacamos o seguinte: (a) Programa de lntegragao Social (PlS) -
contribuigao de 1 % incidente sobre o montante da folha de pagamentos e (b)
Contribuig6o para o lnstituto Nacfonal da Seguridade Social (INSS) - pagamento
integral das contribuig6es devidas.

,{i i"riJli. n,,,""..-i e t"o . l-ri, or . 
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Quanto d Contribuigio para Financiamento da Segurrdade (COFINS), a Medida
Provis6ria (MP) no 2.1 58-35, em seu artigo 14. inciso X, dispos que, para os fatos
geradores ocorfldos a partir de 10 de fevereiro de 1999, sao isentas dessa
contribuigao as receitas relativas As atividades pr6prias das instituig6es de carAter
cultural a que se refere o artigo 15 da Lei no 9.532i97; todavia, tais atividades sio
entendidas pelas autoridades fiscais como sendo as contribuig6es, doagdes e
anuidades ou mensalidades de seus associados e mantenedores .ou recursos
recebidos de terceiros, destinadas ao custeio e manutengao da instituigao e
execugeo de seus objetivos estaiuterios, mas que n5o tenham cunho
contraprestacional, estando, no seu entendimenlo, sujeito a COFINS as .receitas
decorrentes de vendas, locag6o de espagos, bilheteria e outras.

A administragio da Associag6o entende que todas as receitas auferidas decorrem
de suas atividades pr6prias e nao estao sujeitas i incidOncia da referida
contribuigSo, exceto sobre as receitas financeiras. a qual est6 sendo recolhido a
COFINS com aplicag6o da aliquota d9 4%.

34. ISEN9OES USUFRUTDAS

Os valores relativos es iseng6es usufruldas durante os exercicios de 2017 e de 2016
sao demonstrados a segurr:

Descrigiio 20,17 2016
Cofins

Total

44',t.746 458.930

35. SEGUROS

A Administragio da Associagdo adota a politica de contratar seguros, cujas
coberturas seo consideradas suficientes pela Administragao para fazer face A
ocorrOncia de sinistros. As premissas de risco adotadas. dada a sua natureza, nao
fazem parte do escopo da auditoria das demonstrag6es contSbeis,
consequentemente, nao foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

Em 31 de dezembro de 2017, a Associagao possula as seguintes ap6lices de
seguros contratadas com terceiros:

44',t.746 4tt8.930

Montante
m{rimo da
Cobcdura

Bens
Segurados

Ri6coc
Cobertoa

' lncendio. Explosao, Raio e Fumaqa
Danos Eletncos

Predial Vendavaillmpacto Veiculos e Queda de Aeronaves
Tumultos, Greve, Lock-out
Perda ou Pagamento de Aluguei' Vidros

Responsabilidade Operag6es
Civil

RS
22.952,000

639.000
1 580 000

350.000
68 000
35.000

3.000.000
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RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS

DEMoNsrRAgOes courAaers

Aos Conselheiros e Adminrstradores da
AssociagSo Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari -
Organizagio Social de Cultura
Brodowski - SP

Opiniio

Examinamos as demonstrag6es cont6beis da Associagio Cultural de Apoio ao
Museu Casa de Portinari - Organizaq6o Social de Cultura (AssociagSo), que
compreendem o balango patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstragdes do resultado, do resultado abrangente, das mutagOes do patrim6nio
liquido e dos fluxos de caixa para o exercicio findo nessa dala, bem como as
correspondentes notas explicativas, lncluindo o resumo das principars politicas
contdbeis.

Em nossa opini6o, as demonstraQ6es cont6beis acjma referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e
financeira da Associagio Gultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari -
OrganizagSo Social de Cultura em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de
suas operagOes e os seus fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, de
acordo com as pr5ticas contdbeis adotadas no Brasil.

Base para opiniSo

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em cpnformidade com tais normas, estao
descritas na segSo a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstragdes cont6beis". Somos rndependentes em relagao d AssociagSo, de
acordo com os principios 6ticos relevantes previstos no C6digo de Etica Profissional
do Contador e nas normas profrssronais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 6ticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida e suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opiniSo.

Responsabilidade da administragio e da governanga pelas demonstragdes
contabeis

A administragao 6 responsdvel pela elaborageo e adequada apresentagao das
demonstrag6es contebeis de acordo com as preticas contebeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que eia determinou como necessdrios para permitir a
elaboragSo de demonstrag6es cont6beis livres de distorgSo relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro-
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Na elaboraEao das demonstragoes contabeis, a administragao 6 responsavel pela
avaliagdo da capacidade de a Associagio continuar operando, divulgando, quando
aplicavel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base cont6bil na elaboragio das demonstragoes cont6beis, a nao ser que a
administragao pretenda liquidar a Associagdo ou cessar suas operag6es, ou ngo
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operagoes.

Os respons6veis pela governanga da Associagio s6o aqueles com responsabrlidade
pela supervisao do processo de elaboragSo das demonstrag6es contdbeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrag6es contibeis

Nossos obletivos s5o obter seguranga azoAvel de que as demonskag6es cont6beis,
tomadas em conjunto, estao livres de distorgSo relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatorio de auditoria contendo nossa opiniAo.
Seguranga razodvel 6 um alto nlvel de seguranga, mas, nao, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internaclonais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorg6es relevantes existentes. As distorgdes
podem ser decorrentes de fraude ou erro e sao consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoAvel, as decisoes economicas dos usu6rios tomadas com base nas referidas
demonstraQ6es contAbeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e rnantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Al6m disso

. ldentiflcamos e avaliamos os riscos de distorqeo relevante nas demonstrag6es
contdbeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evid6ncia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opiniSo. O risco de n6o detecgeo de distorgao relevante resultante de fraude €
maior do que o proveniente de erro,.jd que a fraude pode.envolver o ato de burlar
os conlloles internos. conluio, falsificagao, omissao ou representag6es falsas
intencionais.

. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstencias, mas, nao,
com o objetivo de expressarmos opini6o sobre a efic6cia dos controles internos
da Associagao

. Avaliamos a adequagSo das politicas contebeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contebeis e respectivas divulgag6es feitas pela administraeao.

o Concluimos sobre a adequagio do uso, pela administragao, da base cont6bil de
continuidade operacional e, com base nas evid€ncias de auditoria obtidas,. se
existe incerteza relevante em relaqio a eventos ou condigoes que possam
levantar drivida significativa em relagao i capacidade de continuidade operrdional
da AssociagSo ,1_ 7

,,-.?
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Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atengao em
nosso relatorio de auditoria para as respectivas divulgag6es nas demonstrag6es
bont6beis ou incluir modificagdo em nossa opini6o, se as divulgag6es forem
inadequadas. Nossas conclusoes estao fundamentadas nas evidencias de auditoria
obtidas atd a data de nosso relat6rio. Todavia, eventos ou condiQoes futuras podem
levar a Associag5o a n6o mais se manter em continuidade operacional.

. Avaliamos a apresentageo geral, a estrutura e o conte[do das demonstragdes
cont6beis, inclusive as divulgagdes e se as demonstrag6es contdbeis
representam as correspondentes transagoes e os eventos de maneira compativel
com o objetivo de apresentaeao adequada.

Comunrcamo-nos com os responseveis pela governanga a resperto, entre ouiros
aspectos, do alcance planejado, da 6poca da auditoria e das constatag6es
significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici€ncias significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Ribeirao Preto (SP), 09 de fevereiro de 2018.

CONAUD.
cRc

INDEPENDENTES S.S,

cRc r
Grairadog
18.,102/O-3
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