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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores do
GRUPO VIDA – BRASIL
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do GRUPO VIDA – BRASIL, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
GRUPO VIDA – BRASIL em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
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 a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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 responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma

digital por Presley
Presley
José Godoy
José Godoy Dados: 2022.04.01
10:34:24 -03'00'
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GRUPO VIDA – BRASIL
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição
Repasses Públicos
Estoques
Adiantamentos
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo Prazo
Deposito caução
Imobilizado sem restrição
Imobilizado com Restrição
Intangível
Contrato Comodato
Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

Nota

3
3.1
04
05

06

2021

2020

1.238.702
561.694
2.919.299
74.514
32.828
3.078
4.830.115

824.830
597.154
2.703.832
141.868
6.316
3.391
4.277.391

4.000
327.583
41.171
580
13.388
386.722

4.000
293.562
9.864
1.472
10.834
319.732

5.216.837

4.597.123

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GRUPO VIDA – BRASIL
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações sociais e fiscais
Provisão de férias e encargos
Provisões rescisórias
Repasses públicos a executar
Projetos Prefeitura Barueri a devolver
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante

Nota

2021

2020

1.867
66.695
387.164
198.356
2.919.277
540.910
24.217
4.138.486

11.414
39.433
203.208
60.620
2.700.696
567.421
96.030
3.678.822

5.000
13.388
18.388

10.834
10.834

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio líquido
Total do patrimônio líquido

1.059.963
1.059.963

907.467
907.467

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.216.837

4.597.123

NÃO CIRCULANTE
Contingências a pagar
Contrato Comodato
Total do passivo não circulante

07
08
09
10

11

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GRUPO VIDA – BRASIL
Demonstração do Resultado Por Área de Atuação - Exclusiva na Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais
Nota

2021

2020

RECEITAS
Recursos Públicos
Contrato de Gestão 696/2014
Contrato de Gestão 466/2020
Receitas de doações e captação
Receita Trabalho Voluntário
Isenções previdenciárias usufruídas
Aluguel Gratuidade
TOTAL DE RECEITAS
DESPESAS OPERACIONAIS
Salários e Encargos
Benefícios
Serviços de terceiros
Material de higiene e limpeza
Água, luz e telefone
Alimentação
Medicamentos e procedimentos
Materiais de consumo
Honorários profissionais
Material de escritório
Manutenção
Depreciação e amortização
Correios/Copias e Legais
Material Pedagógico/Socioeducativo
Aluguel
Isenção previdenciária usufruída
Aluguel Gratuidade
Perda na Alienação
Provisões rescisórias contrato de gestão
Despesa Trabalho voluntário
Outras despesas
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO
Reversão de Provisões
Total

12
17
18
13
15
16

16

15

14

3.743.496
4.702.885
373.129
279.914
1.286.229
240.000
10.625.653

1.659.832
3.041.978
1.869.777
255.337
272.967
1.032.608
240.000
8.372.499

(5.420.329)
(860.094)
(868.551)
(199.271)
(161.251)
(291.096)
(289.937)
(66.271)
(76.676)
(24.726)
(65.935)
(47.552)
(19.688)
(19.331)
(99.511)
(1.286.229)
(240.000)
(61.228)
(279.914)
(125.022)
(10.502.612)
123.041

(4.917.443)
(815.901)
(642.736)
(172.068)
(133.135)
(263.495)
(208.165)
(40.583)
(60.993)
(26.847)
(56.821)
(39.602)
(962)
(8.573)
(78.105)
(1.032.608)
(240.000)
(7.029)
(134.875)
(272.967)
(82.510)
(9.235.418)
(862.919)

-

1.086.213
1.086.213

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Despesas financeiras
(4.183)
(6.588)
Receitas financeiras
33.638
21.201
Total do resultado financeiro líquido
29.455
14.613
Superávit/(déficit) do exercício
152.496
237.907
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GRUPO VIDA – BRASIL
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

Patrimônio
Social

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Superávit/
(Déficit)
Acumulado

Total

669.560

-

669.560

-

237.907

237.907

Transferência para patrimônio social

237.907

(237.907)

-

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

907.467

-

907.467

-

152.496

152.496

152.496

(152.496)

-

1.059.963

-

1.059.963

Superávit do exercício

Superávit do exercício
Transferência para patrimônio social
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GRUPO VIDA – BRASIL
Demonstração do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais
Das atividades operacionais
Superávit/(Déficit) do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações
Amortização
Constituição/reversão provisão para contingências
Perdas alienação imobilizado/ajuste de refazimento

2021

2020

152.496

237.907

44.746
-

39.602
(5.000)
7.030

(215.467)
67.354
(26.512)
(2.241)

(2.703.832)
(79.021)
(6.316)
(9.107)

(Diminuição)/aumento em passivos
Fornecedores
Repasses públicos a executar
Projetos Prefeitura Barueri a devolver
Obrigações sociais e fiscais
Provisão de férias
Provisões de Processos Trabalhistas
Outros passivos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

(9.547)
218.581
(26.511)
27.262
321.692
5.000
(69.259)
467.218

7.338
2.700.696
380.740
(1.003.314)
244.610
87.011
(101.656)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo de imobilizado e intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(109.182)
(109.182)

(84.276)
(84.276)

378.412

(185.932)

1.421.984
1.800.396

1.607.916
1.421.984

378.412

(185.932)

Diminuição/(aumento) em ativos
Repasses
Estoques
Adiantamentos
Outros ativos

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No final do exercício
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GRUPO VIDA – BRASIL
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais
1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Grupo Vida Brasil é uma entidade civil, sem fins lucrativos e qualificada como
Organização Social, que tem por missão "promover a defesa dos direitos e o exercício da
cidadania do idoso, valorizando o envelhecimento e a qualidade de vida". Fundada em
1997, o Grupo Vida - Brasil presta serviços gratuito às pessoas com idade igual ou
superior a sessenta anos. Possui filiais na Av. Itaqui, nº 325 – Bairro Jardim Belval –
Barueri – SP e na Rua das Orquídeas, nº 30 – Jd. Flórida, Barueri – SP CEP: 06407-210.
Sua Matriz localiza-se na Av. Copacabana, 536, sala 3, empresarial 18 do Forte, Barueri,
SP.
O Grupo Vida - Brasil nasceu de um grupo de cidadãos preocupados com a situação das
pessoas idosas, desassistidas pela iniciativa privada e pública.
Desde 1997, a instituição move todos os setores da sociedade com a missão de
promover a cidadania e os direitos a todos que conseguimos alcançar, sempre com
recursos limitados frente à enorme carência existente na região.
Com uma diretoria voluntária e apaixonada, o Grupo Vida - Brasil vem captando recursos
através de brechós, eventos, doações de pessoas físicas e jurídicas, participação em
edital de direcionamento de recursos, de contratos e termos firmados com a Prefeitura
Municipal de Barueri, Governo do Estado de São Paulo e Federal.
Esses méritos foram reconhecidos em vários momentos da história por meio de
instituições de alta credibilidade e de conquistas como a do selo de 100 Melhores ONGs
do Brasil, em 2017, 2018 e 2021, concedido pelo Instituto Doar; Homenagem na Câmara
Legislativa de São Paulo, por ser considerado referência em gestão pública de Instituição
de Longa Permanência para Idosos; Certificação de Tecnologia Social, da Fundação
Banco do Brasil, em parceria com a UNESCO, pelo Ciclo de Orientação a Familiares e
Cuidadores de Idosos Dependentes; e Prêmio Sonho de Valsa, promovido pela Kraft
Foods Brasil e Full Jazz Comunidade;
Também conquistaram parcerias importantes com a Visa, em Campanha Nacional do
programa “Visa Causas” e destinação de recursos financeiros via Lei do Idoso; apoio do
Banco Santander, por meio do programa "Parceiro do Idoso"; e a Polimix para destinação
de recursos financeiros via Lei do Idoso;
Diariamente, empenham esforços para atender idosos e ainda a importante fila de espera
que existe em todos os serviços. Por isso, há uma busca contínua para realização de
novas parcerias que propiciem condições financeiras, física e organizacional, para
atendimento e ampliar a atuação para outros municípios.
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O Grupo Vida - Brasil tem trabalhado com o objetivo de desmistificar junto à comunidade
os preconceitos relacionados ao envelhecimento, além de possibilitar aos idosos avanços
quanto à percepção dos seus próprios direitos e deveres, elementos fundamentais para o
exercício da cidadania.
Os projetos desenvolvidos têm como foco o bem estar social, assistência social, lazer
recreativo, cultural e esportivo, e ações socioeducativas, proporcionando-lhes:
- União, autonomia, integração e participação efetiva na sociedade;
- Resgate da cidadania por meio do conhecimento e do exercício de seus direitos e deveres,
valorizando o envelhecimento;
- Desenvolvimento da autoestima, da amizade com a família e a comunidade em um
relacionamento de respeito;
- Interação e a colaboração, compartilhamento com entidades congêneres e com a
comunidade;
- Participação de seus integrantes no desenvolvimento de projetos, por meio do lazer, de
atividades pedagógicas, físicas, mentais e sociais, no intuito de promover saúde,
longevidade e a melhoria da qualidade de vida em locais que permitam a troca de
experiências vividas.
A principal fonte de receita são as subvenções da Prefeitura do Município de Barueri, que
anualmente libera verbas para manutenção das atividades, avaliando o orçamento e
liberando os recursos ao longo do ano.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em
consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para
Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de
suas demonstrações financeiras.
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da
Entidade.
b) Apuração das receitas e despesas do exercício
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de
exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos
Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas
Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.
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c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de
estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão estimativa
para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas,
pelo menos, anualmente.
d) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a
receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.
e) Ativos circulantes e não circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre
movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no
valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido das receitas auferidas até a
data do balanço.
Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo
método linear.
Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado e intangível tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente,
caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que
justificasse a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2021.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do
balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e
o risco de cada transação.
g) Gratuidades
Estão demonstradas conforme legislação vigente.
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h) Doações
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas
e receitas são apuradas pelo regime de competência.
i) Aplicação de recursos
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – COM RESTRIÇÃO

2021
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Total

777.882
460.820
1.238.702

2020
272.724
552.106
824.830

3.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – SEM RESTRIÇÃO

Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Total

2021

2020

183.437
378.257
561.694

1.600
595.554
597.154

4. REPASSES PÚBLICOS
2021
Contrato de Gestão 466/2020
Auxílio Emergencial – Covid 19
Outros
Total

2.919.277
22
2.919.299

2020
2.617.688
83.008
3.136
2.703.832
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5. ESTOQUES
2021
Medicamentos
Procedimentos para curativos
Total

2020

37.928
36.586
74.514

48.562
93.306
141.868

No período de 2021, destaca-se o aumento do recebimento de doações e aquisições de
medicamentos e insumos para procedimentos para curativos em referência ao
enfrentamento da pandemia da Covid-19.
6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO
Descrição

Taxa
Anual
%

Saldo
31.12.2020
R$

Adições
R$

Baixas
R$

Saldo
31.12.2021
R$

Transf.
R$

Custo
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Computadores e periféricos
Ferramentas e acessórios
Total

10
10
20
10

240.708
234.187
89.630
564.525

72.904
4.003
968
77.875

-

-

313.612
238.190
89.630
968
642.400

(89.226)
(125.040)
(56.697)
(270.963)

(21.890)
(14.097)
(7.823)
(44)
(43.854)

-

-

(111.116)
(139.137)
(64.520)
(44)
(314.817)

293.562

34.021

-

-

327.583

Depreciação Acumulada
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Computadores e periféricos
Ferramentas e acessórios
Total
Total

7. PROVISÕES RESCISÓRIAS
A Entidade optou em contabilizar os valores de R$ 198.356 referentes à multa rescisória de
2021.
8. REPASSES PÚBLICOS A EXECUTAR
Os saldos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 estavam representados por:
2021
Contrato de Gestão 466/2020
Auxílio Emergencial – Covid 19
Total

2.919.277
2.919.277

2020
2.617.688
83.008
2.700.696
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9. PROJETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI A DEVOLVER
2021
Contrato de Gestão 696/2014
Projeto Vincular – FMI -TF 01/20
Projeto Equilíbrio – TC 03/20
Projeto Vincular – TC 02/20
Projeto Viver Bem – TF 02/19
Total

2020

72.729
82.916
266.674
118.591
540.910

56.975
128.529
64.803
146.001
171.113
567.421

10. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES
2021
Provisão p/ Rend. Financeiros
Contas de Luz
Valores a restituir
Telefone
Doações PJ
Total

2020

3.256
20.961
24.217

1.247
3.136
827
90.820
96.030

11. CONTINGÊNCIAS A PAGAR
Há processos de natureza judiciais e administrativa envolvendo risco de perda classificado
pela Administração e pelos assessores jurídicos como perda remota e um processo possível
no valor de R$ 5.000 portanto foi constituída a provisão para contingências para o exercício
de 2021.
12. RECURSOS PÚBLICOS
2021
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos (Ações
COVID) – TC 01/20
Projeto Vincular – FMI -TF 01/20
Projeto Equilíbrio – TC 03/20
Projeto Vincular – TC 02/20
Projeto Viver Bem – FMI - TF 02/19
Auxílio Emergencial – Covid 19
Total

2020
-

6.300

385.800
647.566
2.193.484
433.642
83.004
3.743.496

189.471
239.566
879.065
335.566
9.864
1.659.832
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13. RECEITA DE DOAÇÕES E CAPTAÇÃO
Durante o exercício de 2021 e 2020 a entidade recebeu recursos decorrentes de doações e
captações, conforme destacado abaixo:
2021
Doações pessoa física
Doações pessoa jurídica
Doação Nota Fiscal Paulista
Bazares
Ressarcimentos
Outros
Total

38.121
237.105
26.987
58.423
7.166
5.327
373.129

2020
43.744
146.122
45.565
18.159
1.747
255.337

14. REVERSÃO DE PROVISÕES
Durante o exercício de 2020 a Entidade obteve a renovação do CEBAS mediante Portaria nº
14, de 27 de janeiro de 2020, consequentemente os valores provisionados de quota
previdenciária registrados em “obrigações sociais e fiscais” foram revertidos para resultado.
15. TRABALHO VOLUNTÁRIO
Como boa prática de governança adotada e para a economicidade do projeto, a despeito de
estar prevista esta possibilidade no Artigo 4º da Lei nº 9.790/1999 e de estar previsto no
Estatuto social do Grupo Vida (Artigo 12. § 2º), a Diretora Executiva não recebe qualquer
remuneração por sua atuação no Grupo Vida. Não recebem também qualquer remuneração
os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, conforme previsto no Estatuto
Social do Grupo Vida (Artigo 12. § 2º).
Desta forma, visando ao atendimento das práticas contábeis aplicáveis às entidades sem
finalidade de lucro, especificamente a Resolução do CFC nº 1409/2012, norma ITG 2002
(R1), na tabela a seguir demonstramos os valores justos estimados dos trabalhos voluntários
recebidos pelo Grupo Vida Brasil, como se houvesse ocorrido o desembolso financeiro com
estes eventos e/ou profissionais para os exercícios de 2021 e 2020 nos montantes de R$
272.967 e de R$ 279.914, respectivamente.
2021
Trabalho Voluntário Recebido
Remuneração Diretoria Executiva
Remuneração Conselho Deliberativo
Rem. Conselho Consultivo
Total

2.782
201.405
49.123
23.604
279.914

2020
2.485
196.572
47.944
25.966
272.967
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16. ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA USUFRUÍDA
Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas
durante os exercícios de 2021 e de 2020, correspondem os montantes de R$ 1.286.229 e de
R$ 1.286.229.
17. CONTRATO DE GESTÃO 696/2014
2021
Prefeitura Municipal de Barueri
(-) Devolução/ Contrato de Gestão
Total

56.182
(56.182)
-

2020
3.098.953
(56.975)
3.041.978

Valor de R$ 56.182 a devolvido ao Órgão concessor e R$ 793 despesas contraídas em 2021
referentes ao CG 696/2014.

18. CONTRATO DE GESTÃO 466/2020

Prefeitura Municipal de Barueri
Total

2021

2020

4.702.885
4.702.885

1.869.777
1.869.777

O Contrato de Gestão 466/2020 iniciou em 01/08/2020, consequentemente apresenta 05
meses de receita no período de 2020. Em 2021 ocorreu aditamento do contrato no mês de
agosto, sendo alterado o valor mensal, conforme Nota Explicativa nº 21.
19. RENÚNCIA FISCAL
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base
de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS
sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.
20. COBERTURA DE SEGUROS
A Entidade mantém cobertura de seguros, em montante considerado suficiente pela
Administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ ou responsabilidades. As
premissas de riscos, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das
demonstrações financeiras, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores
independentes.
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21. APLICAÇÂO DE RECURSOS PÚBLICOS
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais
recursos, conforme abaixo:

Exercício 2021

Modalidade e Órgão

Projeto NOME

Responsabilidades
Decorrentes/Objeto do
Contrato

Saldo do
Exercício
Anterior

Repasses
Públicos no
Exercício

Centro de Acolhimento
a Pessoa Idosa

Gerenciamento,
operacionalização e
execução de serviços de
convivência e
fortalecimento de vínculos,
atendimento com cuidados
domiciliares e
acolhimentos institucional
a idosos.

64.884

-

Serviço de
Acolhimento
Institucional de Longa
Permanência para
Pessoas Idosas

Gerenciamento,
operacionalização e
execução de serviços
socioassistenciais de
Serviço de Acolhimento
Institucional de Longa
Permanência para
Pessoas Idosas

252.636

4.702.885

Serviço de
Acolhimento
Institucional de Longa
Permanência para
Pessoas Idosas

Desenvolver ações
destinadas a mitigar os
efeitos da pandemia
decorrente do
coronavírus (Covid-19), no
âmbito da INSTITUIÇÃO,
por meio da utilização de
recursos
financeiros.

83.008

-

Modalidade: Custeio
CG 696/2014
Órgão: Prefeitura
Municipal de Barueri
– Secretária de
Assistência e
Desenvolvimento
Social
Modalidade: Custeio
CG 466/2021
Órgão: Prefeitura
Municipal de Barueri
- Secretária de
Assistência e
Desenvolvimento
Social
Modalidade: Custeio
Recurso Emergencial
Enfrentamento Covid
Órgão: Ministério da
Mulher, da Família e
dos Direitos
Humanos - MMFDH

Despesas
Exercícios
Anteriores,
pagas neste
Exercício

Despesas
Contabilizadas
neste
Exercício

Ativo
Valores a
Receber

Ativo
Bancos/
Aplicações

Passivo

7.909(1)

793(1)

-

-

56.182(1)

19.168

-

4.284.987

7.790

697.492

333.201

-

-

83.004

-

-

-

Receitas com
Aplicações
Financeiras dos
Repasses Públicos

-
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Modalidade e Órgão

1)Modalidade:
Custeio Termo de
Fomento 02/2019 - 2º
e 3º aditamentos
Órgão: Prefeitura
Municipal de Barueri
– Fundo Municipal
do Idoso
Modalidade: Custeio
Termo de Fomento
01/2021 - 1º e 2º
aditamentos
Órgão: Prefeitura
Municipal de Barueri
– Fundo Municipal
do Idoso
Modalidade: Custeio
Termo de
Colaboração 01/2021
Órgão: Prefeitura
Municipal de Barueri
– Secretária Estadual
de Desenvolvimento
Social
Modalidade: Custeio
Termo de
Colaboração 02/2020
– 1º aditamento
Órgão: Prefeitura
Municipal de Barueri
- Secretária de
Assistência e
Desenvolvimento
Social
Modalidade: Custeio
Termo de
Colaboração 03/2020
- 1º Aditamento
Órgão: Prefeitura
Municipal de Barueri
- Secretária de
Assistência e
Desenvolvimento
Social

Projeto NOME

Responsabilidades
Decorrentes/Objeto do
Contrato

Saldo do
Exercício
Anterior

Repasses
Públicos no
Exercício

Receitas com
Aplicações
Financeiras dos
Repasses Públicos

Despesas
Exercícios
Anteriores,
pagas neste
Exercício

Despesas
Contabilizadas
neste
Exercício

Ativo
Valores a
Receber

Ativo
Bancos/
Aplicações

Passivo

Programa Viver Bem

Execução do Programa
Viver Bem

-

552.233

2.075

-

435.718

-

-

118.591

Serviço de Proteção
Social Básica no
Domicílio para Idosos VincuLar

Execução do Serviço de
Proteção Social Básica no
Domicílio para Idosos VincuLar

-

458.529

1.409

-

387.210

.

-

72.728

Serviço de
Acolhimento
Institucional para
Idosos (Ações COVID)

Ações emergenciais para
enfrentamento da COVID19 no Serviço de
Acolhimento Institucional
para Idosos, com Recurso
Estadual.

-

-

-

-

-

-

-

-

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio para Idosos VincuLar

Execução do Serviço de
Proteção Social Básica no
Domicílio para Idosos VincuLar

-

2.460.158

-

-

2.193.484

-

-

266.674

Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos - Equilíbrio

Execução Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
- Equilíbrio

-

730.482

-

-

647.566

-

-

82.917

400.528

8.904.287

22.652

7.909

8.032.762

7.790

697.492

930.293

Total

(1) Valor de R$ 56.182 a devolvido ao Órgão concessor e R$ 7.909 restituído ao Contrato de Gestão 466/2020 + R$ 793 despesas contraídas em 2021 referentes ao CG 696/2014
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22. OUTRAS INFORMAÇÕES
As ações desenvolvidas pelo Grupo Vida - Brasil têm foco na situação biopsicossocial e
espiritual do idoso, exclusivamente no âmbito da assistência social, sendo que a abordagem
dos aspectos de saúde é considerada como meio para o acesso aos diretos sociais e não
como fim.
23. PROJETOS/EXECUTADOS
EXERCÍCIO DE 2021
Para o alcance da missão, a entidade desenvolveu, em 2021, os programas descritos a
seguir:
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos (Equilíbrio)
Iniciado em 2006, este programa visa contribuir para um processo de envelhecimento
saudável e autônomo, fortalecendo os vínculos familiares e o convívio comunitário. São
oferecidos, para mais de 105 idosos, atendimento do serviço social e psicologia, palestras,
rodas de conversa, passeios, oficina de letras, artesanato, inclusão digital e atendimento
com fisioterapeuta e educador físico, a fim de desenvolver o equilíbrio e prevenir a incidência
de quedas e o isolamento social. No período de 2021, foram atendidos 131 idosos e
realizados 15.507 atendimentos.
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Idosos (Vincular)
Iniciado em 2012, este programa atende 111 idosos em seu domicílio, tem por objetivo
prestar assistência/intervenção domiciliar a idosos em vulnerabilidade social, especialmente
àqueles em condição de dependência parcial ou total, e acompanhamento aos seus
familiares, a partir do atendimento social de uma equipe multiprofissional formada por
assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeira, gerontóloga e
cuidador formal, auxiliando nos cuidados diários, saídas sociais, passeios, compras, etc.,
preservando a autonomia do idoso, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários e
evitando a busca por abrigamento asilar. No período de 2021, foram atendidos 160 idosos e
realizados 17.680 atendimentos.
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos (Residência)
Desde 2003, o Grupo Vida Brasil administra a Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPI) municipal de Barueri, onde são atendidos diretamente 42 idosos, em estado de
vulnerabilidade social. O Serviço oferece atendimento global e multiprofissional,
proporcionando ao residente maior autonomia e independência na realização das atividades
do dia a dia. São oferecidos os seguintes atendimentos: médico, enfermagem, psicológico,
nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social e musicoterapia,
além de oficina sociocultural, passeios e atividades sociais. No período de 2021, foram
atendidos 46 idosos e realizados 21.603 atendimentos.
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Programa Viver Bem
Com objetivo de oferecer um processo de envelhecimento ativo, preservando a identidade e
autonomia, desde 2019, o Programa Viver Bem oferece atendimento gratuito para 70 idosos,
que participam de atividades de musicoterapia, dança, geropilates, estimulação cognitiva,
inclusão digital, oficina de corte e costura, eventos e passeios. No período de 2021, foram
atendidos 100 idosos e realizados 11.216 atendimentos.
EXERCÍCIO DE 2020
Para o alcance da missão, a entidade desenvolveu, em 2020, os programas descritos a
seguir:
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos (Equilíbrio)
Iniciado em 2006, este programa visa contribuir para um processo de envelhecimento
saudável e autônomo, fortalecendo os vínculos familiares e o convívio comunitário. São
oferecidos, para mais de 105 idosos, atendimento do serviço social e psicologia, palestras,
rodas de conversa, passeios, oficina de letras, artesanato, inclusão digital e atendimento
com fisioterapeuta e educador físico, a fim de desenvolver o equilíbrio e prevenir a incidência
de quedas e o isolamento social. Totalizando 115 atendidos e 18.859 atendimentos.
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Idosos (Vincular)
Iniciado em 2012, este programa atende 111 idosos em seu domicílio, tem por objetivo
prestar assistência/intervenção domiciliar a idosos em vulnerabilidade social, especialmente
àqueles em condição de dependência parcial ou total, e acompanhamento aos seus
familiares, a partir do atendimento social de uma equipe multiprofissional formada por
assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeira, gerontóloga e
cuidador formal, auxiliando nos cuidados diários, saídas sociais, passeios, compras, etc.,
preservando a autonomia do idoso, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários e
evitando a busca por abrigamento asilar. Totalizando 124 atendidos e 11.455 atendimentos.
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos (Residência)
Desde 2003, o Grupo Vida Brasil administra a Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPI) municipal de Barueri, onde são atendidos diretamente 42 idosos, em estado de
vulnerabilidade social. O Serviço oferece atendimento global e multiprofissional,
proporcionando ao residente maior autonomia e independência na realização das atividades
do dia a dia. São oferecidos os seguintes atendimentos: médico, enfermagem, psicológico,
nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social e musicoterapia,
além de oficina sociocultural, passeios e atividades sociais. Totalizando 44 atendidos e
18.069 atendimentos.
Programa Viver Bem
Com objetivo de oferecer um processo de envelhecimento ativo, preservando a identidade e
autonomia, desde 2020, o Programa Viver Bem oferece atendimento gratuito para 70 idosos,
que participam de atividades de musicoterapia, dança, geropilates, estimulação cognitiva,
inclusão digital, oficina de corte e costura, eventos e passeios. Totalizando 81 atendidos e
8.922 atendimentos.
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24. EFEITOS DO COVID-19 NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Considerando as orientações às Organizações enviadas pela Coordenadoria Técnica de
Gestão do SUAS e as Resoluções SEDS n.º 07/2020, Portaria n.º 13/2021, de 12 de março
de 2021 da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Barueri,
Decretos Municipais nº 9.113, de 23 de março de 2020, nº 9.274, de 4 de janeiro de 2021, nº
9.293, de 5 de fevereiro de 2021, nº 9.304, de 12 de março de 2021, nº 9.324, de 19 de abril
de 2021 e nº 9.390, de 29 de julho de 2021, informamos que a Organização social Grupo
Vida-Brasil no período compreendido da pandemia da Covid-19 têm seguido as
recomendações da Organização Mundial de Saúde, dentre os quais, no período necessário
o atendimento presencial e ao público foram restringidas, além de adequações no horário de
funcionamento e das escalas de trabalho presenciais, visando a redução do risco de
contaminação e redução na aglomeração de pessoas. Foram intensificadas as ações de
limpeza do espaço, distribuição de dispositivos com álcool em gel para utilização dos
colaboradores e adotado procedimento de verificação de temperatura corporal de todos que
necessitam entrar no ambiente da entidade.
Além destas, a Entidade realizou palestras de orientação aos colaboradores e idosos sobre a
COVID-19 e as medidas de prevenção, com distribuição de máscaras e equipamentos de
proteção individual - EPIs para utilização quando necessário.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos e o Programa Viver
Bem tiveram as atividades suspensas por um período do ano, porém com atuação das
equipes orientando e apoiando os idosos por meio de postagens de vídeos, contatos
telefônicos e, em demandas especificas, visitas domiciliares. A partir de setembro, as
atividades foram retomadas, com controle do número de participantes. O Serviço de
Proteção Social Básica no Domicílio para Idosos continuou a realização dos atendimentos
aos casos os quais os familiares não solicitaram a suspensão. Os demais foram monitorados
por contato telefônico. O Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos readequou a rotina
das visitas e seguiu os procedimentos orientados pela OMS e pela Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social do Município de Barueri para prevenção de contágio do Covid-19.
Além destas, o ambiente foi adequado, possibilitando a criação de sala privativa para
recebimento de visitas com maior privacidade e segurança. Também foi realizada a
adequação de um dormitório, possibilitando a criação de um quarto fixo de isolamento.
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