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Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do 
CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ 
LUIZ, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ 
LUIZ em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

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.

Ênfase

Conforme nota explicativa nº 22, a Entidade 
recebeu doação e usufruto de imóvel no valor de 
R$ 6.944.297, sendo que o mesmo foi registrado 
em 08 de janeiro de 2020. A Administração 
optou por registrar conta-bilmente na data do 
registro em 2020.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPEN-
DENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

Aos administradores do CENTRO ESPÍRITA 
NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ 

Guarulhos - SP

Balanço Anual
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Responsabilidades da Administração pelas de-
monstrações 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.

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 con- 
junto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 decor- 
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes 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, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos 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.

• 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 fun-
damentadas 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, 13 de fevereiro de 2020.

Relatório de Atividades 2019 03



CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 • EM REAIS

ATIVO Nota 2019 2018

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição 404.815 563.599
Aplicações financeiras – sem restrição 03 3.505.633 3.173.337
Aplicações financeiras – com restrição 245.158 98.083
Contas a receber 04 6.320.655 4.270.239
Estoques 3.467.500 3.449.239
Despesa de exercício seguinte 93.293 210.335
Adiantamento a fornecedores 13.522 9.800
Impostos a recuperar 83.914 83.913
Outros ativos circulantes 05 2.063.221 1.502.213
Total ativo circulante 16.197.711 13.360.758

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais 103.893 103.893
Investimento 3.202.666 2.679.303
Imobilizado 06 10.831.504 11.263.251
Intangível 7.106 3.554
Total ativo não circulante 14.145.169 14.050.001

TOTAL DO ATIVO 30.342.880 27.410.759

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 • EM REAIS

PASSIVO Nota 2019 2018

CIRCULANTE
Fornecedores 2.995.437 3.122.225
Obrigações sociais 07 5.297.046 4.662.351
Obrigações fiscais 08 1.236.447 763.596
Provisão de férias e encargos 6.882.498 7.478.071
Empréstimos e financiamentos 10 139.416 338.990
Projetos a executar 626.457 509.666

Outros passivos circulantes 1.772.675 1.642.347
Total passivo circulante 18.949.976 18.517.246

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 10 1.898.595 1.225.279
Contingências a pagar 09 462.500 462.500
Total passivo não circulante 2.361.095 1.687.779

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio líquido 9.031.809 7.205.734
Total do patrimônio líquido 9.031.809 7.205.734

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 30.342.880 27.410.759
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CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 • Em Reais

RECEITAS Nota 2019 2018

Receita de doações 11 32.138.788 30.744.303
Receita de subvenção e convênios específicos 12 30.359.199 29.811.682
Receita dos mercatudo 46.452.636 47.342.988
Resultado de equivalência patrimonial 523.363 9.727
Subvenção – LOAS 6.820.098 6.404.369
Trabalho Voluntário 15 379.428 1.120.432
Outras receitas 13 5.793.721 3.091.704
Total das receitas 122.467.233 118.525.205

DESPESAS

Salários e encargos (77.383.307) (77.124.092)
Materiais de consumo e manutenção (8.946.737) (9.002.370)
Administrativas e gerais (26.213.276) (22.690.375)
Gêneros alimentícios (3.811.254) (4.384.875)
Medicamentos (2.367.042) (2.431.255)
Publicidade (59.605) (349)
Depreciações (959.423) (1.883.360)
Trabalho Voluntário (379.428) (1.120.432)
Total das despesas (120.120.072) (118.637.108)

Superávit/déficit operacional 2.347.161 (111.903)

Outras Receitas/(despesas) Operacionais
Resultado na Alienação imobilizado 30.000 205.604
Total de outras receitas/(despesas) operacionais 30.000 205.604

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras 445.381 198.977
Despesas financeiras (1.455.051) (1.916.134)
Total resultado financeiro (1.009.670) (1.717.157)

SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 1.367.490 (1.623.456)
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As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 • Em Reais

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2018
Superávit (déficit) do período 1.367.490 (1.623.456)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 959.423 1.895.543

Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível (448.436) -
Ajuste de exercícios anteriores 458.585 -

Redução (aumento) do ativo
Aplicações financeiras (479.371) 808.589
Contas a receber (2.050.416) 2.649.396
Estoques (18.261) (1.202.244)
Outros ativos (447.688) (52.315)

Aumento (redução) do passivo
Fornecedores (126.788) (247.960)
Obrigações sociais e fiscais 1.107.546 887.107
Provisão de férias e encargos (595.573) 20.600
Outros passivos 247.118 337.964
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais (26.371) 3.473.224

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisições de investimento (523.363) (9.727)
Aquisições de imobilizado e intangível (82.792) (1.081.170)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos (606.155) (1.090.897)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimentos de empréstimos e financiamentos 673.316 -
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (199.574) (2.341.234)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos 473.742 (2.341.234)

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes (158.784) 41.093

Caixa e equivalentes no início do período 563.599 522.506
Caixa e equivalentes no fim do período 404.815 563.599

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes (158.784) 41.093

CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 • Em Reais

Patrimônio
Social

Reserva
Reavaliação

Superávit /
Déficit do exercício

Total

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 8.667.699 161.491 - 8.829.190

Realização reserva de reavaliação - controlada - (120.836) 120.836 -
Transferência para patrimônio social 120.836 - (120.836) -
Superávit /(déficit) do exercício - - (1.623.456) (1.623.456)
Transferência para patrimônio social (1.623.456) - 1.623.456 -

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 7.165.079 40.655 - 7.205.734
Realização reserva de reavaliação - controlada - (40.655) 40.655 -
Transferência para patrimônio social 40.655 - (40.655) -
Superávit /(déficit) do exercício - - 1.367.490 1.367.490
Transferência para patrimônio social 1.367.490 - (1.367.490) -
Ajuste de exercícios anteriores - - 458.585 458.585
Transferência para fundo social 458.585 - (458.585) -

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 9.031.809 - - 9.031.809

CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 • Em Reais

CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz é uma 
associação, nos termos do artigo 53 do Código Civil 
Brasileiro, de caráter religioso e filantrópico, de ins-
piração cristã, de duração ilimitada e sem finalidade 
lucrativa, e por finalidade:

Prática da caridade material, moral e espiritual, bem 
como a divulgação dos princípios doutrinários espí-
ritas por qualquer mídia conhecida no País, não se 
fazendo qualquer distinção de sexo, raça, cor, credo 
religioso ou político, devendo manter sempre leitos e 
serviços para uso público gratuito nos termos deste 
artigo.

Tratamento de pacientes portadores de deficiência 
mental com ou sem deficiência física associada, em 
regime de internato e ambulatorial, em todas as ca-
suísticas (severa, profunda, moderada e leve), com 
a aplicação de modernos tratamentos interdisciplina-
res.

Tratamento terapêutico espiritual complementar aos 
pacientes necessitados.

Parágrafo único - Como entidade filantrópica, poderá 
instituir fundações, manter e administrar abrigos, am-

bulatórios, escolas de ensino regular técnico, funda-
mental, médio e superior, farmácias de manipulação 
para uso próprio, fundações, sanatórios, bem como 
estabelecimentos similares para prestação de servi-
ços.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FI-
NANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão apresentadas em conformidade com as prá-
ticas contábeis emanadas da legislação societária 
brasileira e levam em consideração a Norma Brasi-
leira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específicas 
para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC 
TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade 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.
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b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando 
o regime de competência de exercícios, e são apura-
das através dos comprovantes de recebimento, entre 
eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despe-
sas da entidade são apuradas através de Notas Fis-
cais e Recibos em conformidade com as exigências 
fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil re-
quer que a Administração use de julgamento na de-
terminação e registro de estimativas e premissas que 
incluem a provisão para contingências e provisão es-
timativa para créditos de liquidação duvidosa. A liqui-
dação 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 pre-
missas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem cai-
xa 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 apli-
cações financeiras de liquidez imediatas com baixo 
risco de variação no valor de mercado, e considera-
das como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos 
dos rendimentos auferidos até as datas dos balan-
ços, que não excedem o seu valor de mercado ou de 
realização.

Contas a receber

Os valores das contas a receber são contabilizados 
considerando o regime de competência de suas ope-
rações.

Provisão estimativa para créditos de liquidação 
duvidosa

As contas a receber são registradas e mantidas no 
balanço pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos. A provisão estimativa para créditos 
de liquidação duvidosa é calculada por valor suficien-
te para cobrir eventuais perdas desses créditos.

Estoques

São demonstrados ao custo médio de aquisição, que 
não excedem o custo de reposição ou valor líquido 
de realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respec-
tivas depreciações registradas pelo método linear, de 
acordo com as taxas mencionadas na nota explicati-
va n.º 06.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor re-
cuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja 
indicadores de perda de valor. A Entidade não identifi-
cou qualquer evidência que justifica a necessidade de 
provisão em 31 de dezembro de 2019.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos, variações monetárias e/ou 
cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
Quando aplicável os passivos circulantes e não circu-
lantes são registrados em valor presente, com base 
em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o 
risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entida-
de possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, e é provável que 
um recurso econômico seja requerido para saldar a 
obrigação. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei 
n.º 12.101/09 e alterações e o Decreto n.º 8.242/14.

h) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como recei-
ta 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.
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3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS -
SEM RESTRIÇÃO

2019 2018
Poupança 5.037 3.355
Aplicações em fundos 
de investimentos

3.500.596 3.169.982

Total 3.505.633 3.173.337

4. CONTAS A RECEBER

2019 2018
Convênio SUS 2.330.830 2.330.830
Cheques a receber 925.865 909.784
Cartões de crédito 3.063.960 1.029.625
Total 6.320.655 4.270.239

5. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

2019 2018
Adiantamentos de férias 835.195 607.742
Adiantamentos compra de funcionários 408.012 365.915
Outros 820.014 528.556
Total 2.063.221 1.502.213

6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Taxa atual 
%

Saldo 31.12.2018 
R$

Adições R$ Baixas R$ Trans. R$ Saldo 31.12.2019 
R$

Custo

Terrenos 2.747.817 - - - 2.747.817
Edificações 4 14.636.048 - - - 14.636.048
Máquinas e 
equipamentos

10 5.430.144 79.240 - - 5.509.384

Móveis e utensílios 10 2.029.837 - - - 2.029.837
Computadores e 
Periféricos

20 851.824 - - - 851.824

Veículos 20 2.653.367 - - - 2.653.367
Obras em andamento 2.385.559 - - - 2.385.559
Biblioteca 4.355 - - - 4.355
Outros 307.555 - - - 307.555
Total 31.046.506 79.240 - - 31.125.746

Depreciação Acumulada
Edificações (9.664.817) (465.816) - - (10.130.633)
Máquinas e 
equipamentos

(4.868.972) (137.226) - - (5.006.198)

Móveis e utensílios (1.857.122) (90.066) - - (1.947.188)
Computadores e 
Periféricos

(851.272) (1.440) 2.492 - (850.220)

Veículos (2.541.072) (264.875) 445.944 - (2.360.003)
Total (19.783.255) (959.423) 448.436 - (20.294.242)

Total 11.263.251 (880.183) 448.436 - 10.831.504
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7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

2019 2018
Salários a pagar 2.691.825 2.750.887
INSS a recolher 741.387 755.645
FGTS a recolher 1.838.406 1.123.860
Outros 25.428 31.959
Total 5.297.046 4.662.351

8. OBRIGAÇÕES FISCAIS

2019 2018
IRRF a recolher 770.454 477.209
Outras contribuições 
a recolher

248.987 153.568

ISS a recolher 217.036 132.819
Total 1.236.477 763.596

9. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A entidade está sendo questionada judicialmente sobre alguns processos judiciais, consequentemente, a Administração, 
com base na opinião de seus consultores jurídicos optou em provisionar em 31 de dezembro de 2019 o montante de 
R$ 462.500 (Em 31 de dezembro de 2018 - R$ 462.500) para aquelas causas que a possibilidade de perda é provável.
Há processos judiciais considerados pela consultoria jurídica de natureza de perda
possível no montante de R$ 529.000. (Em 31 de dezembro de 2018 – R$ 348.500).

11. RECEITAS DE DOAÇÕES

2019 2018
Captação com
Telemarketing

27.458.412 25.463.336

Doações de Materiais 
P.F - P. J

2.954.079 2.248.393

Doações de Gen. 
Alimentícios

261.643 209.238

Doações de 
Medicamentos

198.381 561.238

Donativos P. F. 633.799 317.235
Donativos P.J. 18.625 16.450
Doação de imóveis - 1.145.211
Outros 613.849 783.202
Total 32.138.788 30.744.303

13. OUTRAS RECEITAS

2019 2018
Lanchonete Interna 
Centro de Santana

250.948 253.242

Receitas com
eventos

18.454 10.123

Contribuição
Conselheiros

4.185 10.555

Indenizações Folha 
de Pagamento

9.590 12.407

Aluguel de Imóveis 513.701 443.061
Despesas
Recuperadas

304.062 282.734

Nota Fiscal 
Paulista

205.012 382.191

Receitas
Subsid. Refeições

1.037.903 1.296.835

Receitas diversas 1.091.320 373.871
Indenização por 
desapropriação

1.900.654 -

Outros 457.892 26.685
Total 5.793.721 3.091.704

12. RECEITAS DE SUBVENÇÕES E 
CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

2019 2018
Sistema Único de 
Saúde

28.895.990 27.923.320

Secretaria de Estado 
da Saúde

1.463.209 1.888.362

Total 30.359.199 29.811.682

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Descrição Taxa Mês No. 
Parcelas

Venc. Passivo 
Circulante

Passivo Não 
Circulante

2019
Total

2018
Total

Banco Bradesco S/A 1,39% 09 26/09/19 56.799 0,00 56.799 244.298
Caixa Econômica Federal 2,25% 36 10/09/20 698.820 756.900 1.455.720 2.142.387
Banco Santander S.A 0,97% 36 15/02/22 1.217.314 2.087.389 3.304.703 925.185
(-) juros a incorrer - (1.833.517) (945.693) (2.779.210) (1.747.601)
Total 139.416 1.898.596 2.038.012 1.564.269
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14. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

2019 2018
Mão Obra terceiros 555.779 376.466
Energia Elétrica 1.439.751 1.400.453
Alugueis de imóveis 2.248.245 2.400.596
Fretes PJ 5.045.953 4.980.506
Serviços segurança patrimonial 2.541.123 3.054.422
Serviços prestados PJ 7.893.496 6.484.978
Indenização por desapropriação 1.900.654 -
Outras despesas 4.588.275 3.992.954
Total 26.213.276 22.690.375

15. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Durante os exercícios de 2019 e de 2018 a Entidade 
apurou um custo de R$ 379.428 e de R$ 1.120.432, 
respectivamente decorrente de serviços voluntários 
utilizando o critério de reconhecimento do valor justo 
pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o 
desembolso financeiro.

16. ATENDIMENTOS AO SUS – PORTARIA n.º 
834/2016 Ministério da Saúde

Em atendimento a legislação vigente Lei n.º 12.101/09 
e alterações e o decreto n.º 8.242/14 a Entidade 
apurou percentual de atendimento SUS de 100%.

17. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem 
os tributos mencionados abaixo com base de sua 
renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre 
Fopag, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, 
ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ 
aplicações financeiras.

18. ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores 
relativos às isenções previdenciárias gozadas durante 
os exercícios de 2019 e de 2018, correspondem aos 
montantes de R$ 17.053.820 e de R$ 17.307.937, 
respectivamente.

19. DECISÃO JUDICIAL – IMUNIDADE PIS

A entidade não está recolhendo os pagamentos do 
PIS – Programa de Integração Social com base em 

Decisão Judicial que suspendeu a cobrança. Dessa 
forma, a Administração optou em não recolher e não 
constituir provisão.

20. COBERTURA DE SEGUROS

Os seguros são contratados por valores considerados 
suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos 
e perdas sobre seus ativos. Os principais seguros 
mantidos pela entidade são de incêndio, raio e 
vendaval para as edificações no valor de cobertura 
nos exercícios de 2019 e de 2018, correspondem 
aos montantes de R$56.400.000 de R$56.400.000, 
respectivamente.

21. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no 
balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos 
das receitas auferidas e despesas incorridas, os 
quais se aproximam dos valores de mercado. 
A Administração dessas operações é efetuada 
mediante definição de estratégias de operação e 
estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros 
não registrados contabilmente e, tampouco, possui 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 operações 
envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

22. EVENTOS SUBSEQUENTES

A Entidade recebeu doação e usufruto de imóvel 
no valor de R$ 6.944.297, sendo que o mesmo foi 
registrado em 08 de janeiro de 2020. A Administração 
optou por registrar contabilmente na data do registro 
em 2020.
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EndereçosEndereços

Unidades de 
atendimento à pessoa  
com deficiência

Unidades 
Doutrinárias

Centro de Estudos
e Pesquisas Espirituais

Centrais de 
Arrecadação

Bazares 
Mercatudo

Sede Social, Unidade de 
Longa Permanência e 
Administração
Av. André Luiz, 723
Picanço, Guarulhos/SP
CEP: 07082-050
Tel.: 11 2457-7733
(Visitas: domingos e feriados 
das 14h às 16h)

Ambulatório de
Deficiências
Rua Vicente Melro, 878
Vila Galvão, Guarulhos/SP
CEP: 07056-110
Tel.: 11 2452-4033

Escritório
Administrativo CAT
R. Ezequiel Freire, 732/736
Santana, São Paulo/SP
CEP: 02034-002
Tel.: 11 2973-5620

CAT Santos
Av. Pedro Lessa, 970
Altos - Aparecida, Santos/SP
CEP: 11025-000
Tel.: 13 3273-8269

CAT São Paulo
R. São Francisco, 71
Centro, São Paulo/SP
CEP: 01005-020
Tel.: 11 3106-9011 / 3106-9410

GUARULHOS

Parque São Miguel 
(Pimentas)
R. Joaquim Moreira, 39
CEP: 07260-220
Tel: 11 2499-1304

Vila Galvão
R. São Gabriel, 177
CEP: 07056-090
Tel: 11 2304-7290

SÃO PAULO

São Miguel Paulista
R. Mohamed Ibrahin Saleh, 602
CEP: 08042-120
Tel: 11 2052-4950

Santo Amaro
Estrada de Itapecerica, 8635
CEP: 05858-003
Tel: 11 5821-7484

OSASCO

Jardim Mutinga
Av. Presidente Médice, 1381
CEP: 06268-000
Tel: 11 3659-6354

Unidade Doutrinária de 
Vila Galvão e Departamento
de Gestantes
R. Vicente Melro, 878
Vila Galvão, São Paulo/SP
CEP: 07056-110
Tel.: 11 2452-5976

Unidade Doutrinária de 
Santana e Departamento de 
Gestantes
R. Duarte de Azevedo, 691 
Santana, São Paulo/SP
CEP: 02036-022
Tel.: 11 2973-6579 / 2973-6580

Unidade Doutrinária
de Vila Gustavo
Rua Major Dantas Cortez, 276
Vila Gustavo, São Paulo/SP
CEP: 02206-000
Tel.: 11 2201-3175

Unidade de Longa 
Permanência
Av. André Luiz, 723
Picanço, Guarulhos/SP
CEP: 07082-050
Tel.: 11 2457-7733
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70 anos, 70 histórias 
em homenagem 
aos pacientes, 

colaboradores, 
voluntários, 

doadores e todos que 
participaram desta 

trajetória.
Acesse pelo QR Code.



70  a n os
Trabalhando por gerações, 

para todas as gerações.


