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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Aos Administradores do 
Centro do Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto 
São José do Campos – SP 

 
Opinião                 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Centro do Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto 
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais politicas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Centro do Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do 
Desporto em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a ITG 2002(R1), 
aprovada pela Resolução nº 1.409/2012, e alterada em 21 de agosto de 2015. 
 
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 
“Responsabilidade 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. 
 
Incerteza Relevante sobre a Continuidade Operacional   

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas no pressuposto da continuidade normal dos 
negócios. Atualmente, a Entidade concentra a maior parte de suas receitas nos contratos e nas subvenções 
mantidas junto à Prefeitura Municipal de São José dos Campos. O principal contrato junto à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos é o de gestão 162/18, renovado em 16 de dezembro de 2019, através do 
Termo de aditamento nº 4 com vigência até 30 de setembro de 2021, conforme nota explicativa nº 12 – 
Recursos de projetos a realizar. Nossa opinião não contém ressalva em relação a este assunto. 
 
Outros assuntos    

Demonstrações financeiras 
 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de 
comparação, foram auditadas por outros auditores e o relatório de auditoria, datado de 25 de março de 2020, 
foi emitido com ênfase sobre a incerteza relevante sobre a continuidade operacional. 
 
 
 



  

2 

 

 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor    

Relatório da Administração 
 
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração.  
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança 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. 
 
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 do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras       
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. 
 
Como parte 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: 
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 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. 
 

 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 José do Campos, 30 de março de 2021 
 

 
Evolução Auditores Independentes S.S Ilimitada. 
CVM nº 12.602  
CRC  2SP027695/O-7 

 
Alexandre Ferretti Reginaldo            
Sócio contador         
CRC 1SP254620/O-0  



QUADRO 1

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares reais) 

ATIVO nota 2020 2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO nota 2020 2019

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 4 4.027                     5.603                     Fornecedores 9 254                        170                        
Adiantamentos 5 24                          286                        Obrigações sociais e trabalhistas 10 1.017                     2.107                     
Demais contas a receber 6 173                        99                          Obrigações tributárias 11 18                          34                          

Recursos de projetos a realizar 12 861                        2.976                     
Total do ativo circulante 4.224                     5.988                     Processos judiciais -                         6                            

Demais contas a pagar 10                          37                          

Total do passivo circulante 2.160                     5.330                     

NÃO CIRCULANTE

Provisão para contingências trabalhistas 13 80                          70                          

NÃO CIRCULANTE 80                          70                          
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Depósito judicial 7 80                          70                          
Imobilizado 8 27                          32                          Patrimônio social (23)                         (22)                         

Fundo de reservas para rescisões contratuais 14 2.091                     713                        
Total do ativo não circulante 107                        102                        Superávit (déficit) do exercício 23                          (1)                           

Total do patrimônio líquido 2.091                     690                        

TOTAL DO ATIVO 4.331                     6.090                     TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.331                     6.090                     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

-                             -                             
-                             



QUADRO 2

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares reais) 

nota 2020 2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
Receitas com restrição 15 16.364                   22.991                   
Receitas sem restrição 15 323                         711                         

16.687                   23.702                   

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Custos com atividades esportivas 16 (2.874)                    (2.969)                    

SUPERÁVIT BRUTO 13.813                   20.733                   

Despesas operacionais
Despesas com pessoal 17 (12.031)                  (17.974)                  
Despesas operacionais 18 (1.264)                    (1.780)                    
Despesas com serviços especializados 19 (439)                       (431)                       
Despesas com processos judiciais e contingências (10)                          (464)                       
Outras despesas 20 (33)                          (62)                          
Despesas financeiras 21 (13)                          (23)                          

(13.790)                  (20.734)                  

SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 23                           (1)                            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



QUADRO 3

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares reais) 

2019 2018

Superávit (Déficit) liquido do exercicio 23                          (1)                           

Outros resultados abrangentes -                        -                        

Total de resultados abrangentes do exercicio 23                          (1)                           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



QUADRO 4

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares reais) 

nota Patrimônio social Fundo de reservas
Superávit (Déficit) 

do exercício Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (22)                          713                         -                          691                         

Déficit do exercício -                          -                          (1)                            (1)                            

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (22)                          713                         (1)                            690                         

Consituição dos fundos de reservas 14 -                          1.378                      -                          1.378                      
Superávit do exercício -                          -                          23                           23                           
Incorporação do superávit (1)                            -                          1                             -                          

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (23)                          2.091                      23                           2.091                      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



QUADRO 5

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares reais) 

2020 2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit (déficit) líquido do exercício 23                           (1)                            

Ajustes para reconciliar o Superávit (déficit) líquido ao caixa gerado pelas atividades 
operacionais:

Constituição dos fundos de reserva para rescisões contratuais 1.378                      -                          
Depreciações 6                              6                              

1.407                      5                              

(Aumento) diminuição dos ativos:
Adiantamentos 262                         (68)                          
Demais contas a receber (74)                          (71)                          
Depósito judicial (10)                          -                          

178                         (139)                        

Aumento (diminuição) dos passivos:
Fornecedores 84                           (33)                          
Obrigações tributárias (16)                          245                         
Obrigações sociais e trabalhistas (1.090)                     -                          
Recursos de projetos a realizar (2.115)                     2.292                      
Processos judiciais 4                              431                         
Demais contas a pagar (27)                          (25)                          

(3.160)                     2.910                      

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1.575)                     2.776                      

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Imobilizado próprio (1)                            (59)                          

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (1)                            (59)                          

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E INVESTIMENTOS                      (1.576)                        2.717 

A VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É ASSIM DEMONSTRADA:
No início do período 5.603                      2.886                      
No fim do período 4.027                      5.603                      

AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1.576)                     2.717                      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019. 
(Valores expressos em milhares reais, exceto quando indicado) 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
O Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto é instituído como Entidade Civil de direito 
privado sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na 
Avenida Tívoli, 128.  Desenvolve suas atividades dirigidas ao fomento de atividades físicas e desportivas, 
bem como na formação e preparação de atletas e de equipes esportivas para participação em 
competições realizadas por Ligas Esportivas, Federações, Confederações e jogos promovidos pelas 
Secretarias dos Estados da Federação ou pelo Ministério dos Esportes. Representa o município de São 
José dos Campos ou qualquer outro que tenha interesse, sendo constituído com prazo de duração por 
tempo indeterminado. 
 
Tem por finalidade prestar apoio financeiro, mediante a administração autônoma e gestão própria dos 
respectivos recursos, objetivando o desenvolvimento de atividades físicas e esportivas para o 
aperfeiçoamento como forma de educação, saúde, proteção e valorização do cidadão, bem como, pelo 
desporto de alto rendimento não profissional no Município de São José dos Campos ou qualquer outro , 
em conformidade com os objetivos constantes do Art.3º incisos  I a XIX , Capítulo II – DA FINALIDADE E 
DOS OBJETIVOS  constantes do Estatuto do Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto 
Não Profissional de São José dos Campos. 
 
Em 2015, o Centro de Desenvolvimento firmou com o Município de São José dos Campos, o Contrato de 
Gestão nº 2844/2015 para gerenciamento e execução de serviços de atividades físicas, esportivas e de 
lazer nos centros esportivos e academias ao ar livre do Município. Este Contrato de Gestão foi encerrado 
em 15/03/2018, finalizando com o 8º termo de aditivo, que tem por objeto a disciplina da questão relativa 
as verbas trabalhistas decorrentes da execução desse contrato.  
 
Em 14 de março de 2018 o Centro de Desenvolvimento firmou com o Município de São José dos Campos, 
o Contrato de Gestão nº 162/2018 que tem como objetivo a administração, gerenciamento e 
operacionalização das atividades esportivas e de lazer desenvolvidas nas unidades que pertencem ao 
município, estando este em vigor até 30 de setembro de 2021. 
 
 

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
 
a) Demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas tomando como base os padrões 
internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) 
e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), 
implantados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações 
técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 
juntamente com a ITG 2002 (R1), aprovada pela Resolução nº 1.409 de 27 de setembro de 2012, e 
alterada em 21 de agosto de 2015, e pela Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 relativa às entidades 
sem fins lucrativos. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019. 
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As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, conforme descrito nas 
práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos. 
 
b) Continuidade operacional 
 
A Administração avaliou a capacidade da Entidade em continuar operando normalmente e está 
convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro.  
 
Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações 
financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional dos negócios da 
Entidade. 
 
 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
3.1. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
A moeda funcional e de apresentação da Entidade é o real (R$). 

 
3.2. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS 
 
São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações 
financeiras da Entidade. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de 
eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e 
subjetivos.  
 
Itens significativos sujeitos a estimativas incluem, quando aplicável: i) a determinação das vidas úteis dos 
ativos imobilizados e dos ativos intangíveis; ii) a estimativa de perda de créditos de liquidação duvidosa, 
quando necessário; iii) a análise de recuperação dos valores dos ativos imobilizados e intangíveis.  
 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos 
registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua 
determinação. A Entidade revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 
 
Para as provisões para contingências, a Entidade utilizou os critérios definidos no pronunciamento técnico 
contábil – CPC 25, que trata de provisões e passivos contingentes. 
 
 
 
 
 
 
3.3. RESULTADO 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019. 
(Valores expressos em milhares reais, exceto quando indicado) 
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O resultado das operações é apurado de acordo com o regime contábil de competência do exercício. 
 
a. Reconhecimento da receita 
 
As receitas decorrentes de serviços de gestão são apropriadas ao resultado em função dos gastos 
mensais, incorridos pelo Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto.  
 
Essas receitas originam-se em sua maior parte do Contrato de Gestão nº 162/2018 com a Prefeitura de 
São José dos Campos. 
 
b. Tributos incidentes sobre as atividades 
 
O Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto é uma entidade sem fins lucrativos, isenta 
de recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o superávit.  
 
Com relação aos demais tributos sobre as atividades próprias da Entidade, destacamos os seguintes:  
 
(a) Programa de Integração Social (PIS) - contribuição de 1% sobre o montante da folha de pagamento;  
 
(b) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de aplicações financeiras - isenta, sendo 
fornecida declaração às instituições financeiras confirmando tratar-se de Entidade sem fins lucrativos;  
 
(c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - isenta, sobre as receitas de suas atividades 
descritas em seu estatuto, e tributadas quando exigidas pela legislação; e  
 
(d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - isenta sobre as receitas próprias 
de sua atividade social. 
 
Com relação à COFINS, a Medida Provisória nº 2.185-35, em seu artigo 14, inciso X, dispôs que para os 
fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas relativas 
às atividades próprias das instituições de educação e assistência social a que se refere o artigo 12 da Lei 
nº 9.532/97, todavia, tais atividades são entendidas pelas autoridades fiscais como sendo recursos 
recebidos de terceiros, destinadas ao custeio e a manutenção da Instituição e execução de seus objetivos 
estatutários, mas que não tenham cunho contraprestacional, estando, no seu entendimento, sujeitas à 
COFINS as receitas decorrentes de demais prestações de serviços, bem como os rendimentos de 
aplicações financeiras. 
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3.4. ATIVOS CIRCULANTES 
 

a. Caixa e equivalentes de caixa 
 
São representados por dinheiro em caixa, aplicações financeiras e saldos em conta corrente (bancos), 
registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos até as datas dos balanços, que não 
excedem os seus valores de mercado ou de realização. 
 
b. Demais contas a receber 
 
As demais contas a receber são registradas e mantidas no balanço pelo valor recuperável de ativos. 
 
3.5. ATIVOS NÃO CIRCULANTES 
 
a. Imobilizado 
 
É registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e deduzido da depreciação acumulada. As 
depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas que levam em consideração a vida 
útil dos bens e está mencionado na nota explicativa nº 8. 
 
3.6. AVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DOS ATIVOS 
 
O § 3º do artigo 183 da Lei nº 6.404/76, modificado pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, determina 
que a Entidade deva efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no 
imobilizado e intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando 
houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando 
comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor 
(impairment) e revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica 
estimada para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.  
 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. 
 
Neste exercício, não foram identificados eventos que pudessem alterar as projeções iniciais quanto à 
expectativa de recuperação dos imobilizados e intangíveis nas operações, portanto nenhuma provisão 
para a perda foi reconhecida nas demonstrações financeiras. 
 
3.6. DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES 
 
Os demais ativos são registrados pelos seus valores de aquisição e reduzidos, mediante provisão, aos seus 
valores prováveis de realização, quando aplicável. 
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3.7. PASSIVOS CIRCULANTES 
 
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável. 

 
3.8. DEMAIS PASSIVOS CIRCULANTES 
 
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos financeiros. 
 
3.9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido 
no exercício social.  
 
3.10. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
 
Foi preparada e está sendo apresentada de acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixas, 
emitido pelo CPC. 
 
As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios 
apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são 
os seguintes: 
 

• Atividades operacionais: são as principais atividades geradoras de receita da Entidade e outras 
atividades que não sejam atividades de investimento ou de financiamento. 
 

• Atividades de investimentos: são as atividades relativas à aquisição e alienação de ativos não 
circulantes e outros investimentos não incluídos em atividade operacional e de financiamento. 
 

• Atividades de financiamentos: são as atividades que têm como consequência alterações na dimensão 
e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela Entidade 
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4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

 
No quadro abaixo apresentam-se um resumo dos recursos livres e recursos vinculados a projetos. 
 

 
Caixa e equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa 
dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos 
insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado. 
 
Os recursos vinculados a projetos referem-se a recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos, por meio do contrato de gestão 162/2018 e da Lei de Incentivo Fiscal, vide nota explicativa 
n.º 12. 
 
 

2020 2019

Caixa 8                              2                              

Bancos

Recursos livres 4                              14                           

Recursos vinculados a projetos 20                           580                        

24                           594                        

Aplicações financeiras

Recursos livres -                               22                           

Recursos vinculados a projetos 3.995                    4.985                    

3.995                    5.007                    

4.027                    5.603                    

2019 2018

Recursos livres 12                            38                            

Recursos vinculados a projetos 4.015                     5.565                     

4.027                     5.603                     
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5. ADIANTAMENTOS  
 

 
O saldo de R$ 24 é composto por pagamentos antecipados de férias para colaboradores que irão gozar 
as suas respectivas férias no mês de janeiro de 2021.  
 
 

6. DEMAIS CONTAS A RECEBER 
 

 
O aumento na rubrica de Vale alimentação a apropriar deve-se pelos seguintes motivos: (i) o aumento no 
valor do ticket de R$270 (duzentos e setenta reais) para R$ 550 (quinhentos e cinquenta reais) para os 
funcionários abrangidos pela convenção coletiva de trabalho do Senalba, e (ii) efeito do pagamento 
retroativo no mês de dezembro de 2020 do referido benefício, pois a referida alteração teve seus efeitos 
a partir de junho de 2020. 
 
 

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS 
 
Os depósitos judiciais estão conectados aos processos trabalhistas movidos por ex-funcionários, vide nota 
explicativa n.º 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

Adiantamento de férias 24                            285                         

Adiantamento de salários -                          1                              

24                            286                         

2020 2019

Vale alimentação a apropriar 160                        93                           

Seguros a apropriar 11                           5                              

Cartão pré-pago 2                              1                              

173                         99                            
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8. IMOBILIZADO 
 

 
 

Taxa anual de 

depreciação Depreciação

Descrição  em % Custo acumulada 2020 2019

Bens de terceiros

Equipamentos de informática 17                     (6)                      11                     14                     

Bens próprios

Equipamentos de informática 19                     (17)                   2                       3                       

Máquinas e equipamentos 13                     (2)                      11                     11                     

Móveis e utensilios 9                       (6)                      3                       4                       

58                     (31)                   27                     32                     

Líquido
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Mapa de movimentação do imobilizado

2019

Custo histórico Inicial Adições Baixas Final

Bens de terceiros

Equipamentos de informática 17                     -                   -                   17                     

Bens próprios

Equipamentos de informática 19                     -                   -                   19                     

Máquinas e equipamentos 12                     1                       -                   13                     

Móveis e utensilios 9                       -                   -                   9                       

57                     1                       -                   58                     

Depreciação acumulada

Bens de terceiros

Equipamentos de informática (3)                      (3)                      -                   (6)                      

Bens próprios

Equipamentos de informática (16)                   (1)                      -                   (17)                   

Máquinas e equipamentos (1)                      (1)                      -                   (2)                      

Móveis e utensilios (5)                      (1)                      -                   (6)                      

-                   

(25)                   (6)                      -                   (31)                   

32                     (5)                      -                   27                     

2020
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9. FORNECEDDORES 
 

 
O aumento na rubrica de Vale alimentação a apropriar deve-se pelos seguintes motivos: (i) o aumento no 
valor do ticket de R$270 (duzentos e setenta reais) para R$ 550 (quinhentos e cinquenta reais) para os 
funcionários abrangidos pela convenção coletiva de trabalho do Senalba, e (ii) efeito do pagamento 
retroativo no mês de dezembro de 2020 do referido benefício, pois a referida alteração teve seus efeitos 
a partir de junho de 2020. 
 
 

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 

 
A redução na rubrica de Férias a pagar pode ser explicada pela redução no quadro de funcionários de 491 
para 460 e de estagiários de 48 para 11. 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. 160                         93                            

Canaã Zeladoria e Segurança Patrimonial Ltda. 64                            66                            

Brasket Sports Ltda. 13                            -                          

Cristiane de Fátima Alves Ferreira de Matos 9                              -                          

Daniel C. Pereira de Nobrega 6                              -                          

Paulo Cezar Martins de Oliveira ME -                          10                            

Demais 2                              1                              

254                         170                         

Férias a pagar 874                         1.668                     

INSS a recolher 96                            308                         

FGTS a recolher 41                            105                         

PIS sobre folha a recolher 5                              13                            

Salários a pagar -                          4                              

Rescisões a pagar 1                              1                              

Outros valores a pagar -                          8                              

1.017                     2.107                     
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11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

 
 

12. RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 
 
A entidade possui contratos firmados com a Prefeitura Municipal de São José do Campos com restrições 
para uso de tais recursos, sendo necessário apresentar a prestação de contas de cada um dos contratos 
firmados. 
 
A entidade está registrando a receita proveniente destes convênios conforme determina a Resolução  
nº 1.409 de 27 de setembro de 2012. 
 
No quadro abaixo apresenta-se um resumo da movimentação dos contratos firmados durante o ano de 
2020. 
 

 
 
O contrato de gestão 162/18, firmado em 14/03/2019, foi prorrogado até 30 de setembro de 2021, no 
valor de R$ 61.193.435,03 (sessenta e um milhões, cento e noventa e três mil, quatrocentos e trinta e 
cinco reais três centavos), através do 3º termo aditivo datado de 04/11/2019.  
 
Este termo aditivo, também estabelece os ajustes aos termos do Decreto nº 18.188/19, que prevê a 
sucessão e sub-rogação das verbas rescisórias, garantindo o pagamento das despesas trabalhistas 
oriundas do contrato de gestão 2.844/15 e 162/18. 

2020 2019

IRRF a recolher 15                            28                            

ISSQN retido a recolher 2                              2                              

Demais tributos a recolher 1                              4                              

18                            34                            

Contrato Contrato Lei de 

de gestão de gestão Outros Incentivo

162/2018 2844/2015 recursos Fiscal Total

Saldo inicial 2.899              4                       73                     -                   2.976              

(+) Recursos repassados 13.570           -                   1.298              1.489              16.357           

(-) Constituição das reservas (1.378)             -                   -                   -                   (1.378)             

(-) Reconhecimento de receita (13.629)          -                   (1.152)             (1.489)             (16.270)          

(-) Devoluções de recursos (743)                 -                   (81)                   -                   (824)                 

Saldo final 719                  4                       138                  -                   861                  
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Em 19/12/2019, em complemento às adaptações do ajuste aos termos do Decreto 18.188/19, foi 
assinado o 4º Termo Aditivo, não havendo alteração de valor e prazo anteriormente acordado. 
 
Em 17/09/2020 foi assinado o 5º Termo Aditivo do contrato de contrato de gestão que visa: (a) 
repactuação adequação diante da situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo 
COVID-19 (coronavírus); (b) dar quitação aos repasses previstos para os meses de junho, julho e agosto 
de 2020; (c) compensar o saldo financeiro disponível em conta bancária vinculada ao contrato de gestão 
com repasses futuros; (d) alterar a data de pagamento das parcelas previstas no cronograma, e (d) incluir 
especificações a serem cumpridas pela Entidade na prestação de contas 
 
No quadro abaixo apresenta-se a reconciliação da obrigação líquida de execução dos projetos com a 
posição financeira dos recursos vinculados aos projetos. 
 

 
 

13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 
 
A Entidade é parte em processos judiciais oriundo do curso normal de suas operações, as quais envolvem 
questões trabalhistas. 
 
No quadro abaixo apresenta-se um resumo dos processos classificados pela probabilidade de perda e os 
seus valores envolvidos.  
 

 
 

Contrato Contrato Lei de 

de gestão de gestão Outros Incentivo

162/2018 2844/2015 recursos Fiscal Total

Recursos em caixa

Recursos em aplicações financeiras 3.849              -                   138                  8                       3.995              

Recursos em conta corrente 12                     4                       -                   4                       20                     

3.861              4                       138                  12                     4.015              

Despesas que não afetaram o caixa

Obrigações sociais e trabalhistas (1.015)             -                   -                   -                   (1.015)             

Reserva para rescisões contratuais (2.091)             -                   -                   -                   (2.091)             

Demais obrigações (36)                   -                   -                   (12)                   (48)                   

Total dos recursos vinculados a projetos 719                  4                       138                  -                   861                  

Probabilidade de perda Valor da Causa Depósito Judicial Provisão Contábil

Provável 2.025                    80                           80                           

Possível 111                        -                         -                         

2.136                    80                           80                           



CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019. 
(Valores expressos em milhares reais, exceto quando indicado) 

 13 

14. FUNDO DE RESERVAS PARA RESCISÕES CONTRATUAIS 
 
De acordo com a Lei Municipal de São José dos Campos nº 9.784, de 24 de julho de 2018, no artigo 13º 
parágrafo 4º e inciso III, a Entidade constituiu provisão referente as multas rescisórias trabalhistas que 
deverão ser suportadas pelo Contrato de Gestão nº 162/18. 
 
A referida reserva leva em consideração a multa indenizatória de 40% sobre o saldo do FGTS, e os recursos 
financeiros foram aportados pela Prefeitura Municipal em anos anteriores, e tais recursos financeiros 
encontram-se reservados no caixa da Entidade, vide nota explicativa nº 12. 
 
Conforme mencionado na nota explicativa nº 12, o 3º termo aditivo datado de 04/11/2019 estabelece os 
ajustes aos termos do Decreto nº 18.188/19, que prevê a sucessão e sub-rogação das verbas rescisórias, 
garantindo o pagamento das despesas trabalhistas oriundas do contrato de gestão 2.844/15 e 162/18. 
 
Em 2020, a Entidade transferiu da rubrica de Recursos de projetos a realizar os seguintes valores: (i) o 
valor de R$ 1.171 referente a multa indenizatória de 40% referente ao contrato de gestão 2.844/15, e (ii) 
o valor de R$ 207 referente ao complemento da multa indenizatória de 40% do contrato de gestão 162/18 
que está em andamento. 
 
Com isso, o fundo de reserva para rescisões contratuais em 31 de dezembro de 2020 totalizou o valor de 
R$ 2.091, e a sua reconciliação com os recursos disponíveis em caixa está demonstrada na nota explicativa 
n.º 12. 
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15. RECEITA LÍQUIDA 
 
As receitas da entidade estão segregadas conforme abaixo, em atendimento aos requisitos  
da ITG 2002 (R1). 
 

 
A rubrica “Subvenções PMSJC” referem-se as receitas oriundas do contrato de gestão nº 162/2018, 
firmados junto a Prefeitura Municipal de São José dos Campos que conforme a nota explicativa n.º 12 
totalizou o valor de R$ 14.782, sendo R$ 13.630 do contrato de gestão nº 162/2018 e R$ 1.152 referente 
a outros contratos com a própria Prefeitura. 
 
A rubrica “Captação de recurso - Lei de Incentivo fiscal” é composta pelos projetos esportivos: Basquete 
Masculino Atleta Cidadão, Basquete Masculino, Futebol Feminino Atleta Cidadão, Futebol Feminino e 
MMT que são recursos captados e consumidos dentro do próprio ano. 
 
Na rubrica de “Outras receitas” estão alocadas as taxas de gestão recebidas dos contratos firmados com 
a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

Com restrição

Subvenções da PMSJC 14.782                  21.567                  

Captação de recursos - Lei de Incentivo Fiscal 1.489                     1.195                     

Receita financeira 93                            229                         

16.364                  22.991                  

Sem restrição

Patrocínio 213                        583                        

Doações 56                           33                           

Outras receitas 54                            95                            

323                         711                         

16.687                  23.702                  
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16. CUSTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 
 

 
As principais variações nos custos das atividades esportivas podem ser explicadas pelos seguintes 
motivos: 
 
(a) Os gastos com alimentação foram impulsionando no último trimestre do ano com um gasto da ordem 

de R$ 296 para atender as demandas de alimentação dos atletas.  
 

(b) Os gastos com uniformes foram superiores ao ano anterior, principalmente, para atender a inclusão 
da Lei de Incentivo Fiscal (LIF) para modalidade de futebol. 

 
(c) As despesas com viagens, taxas federativas e arbitragem apresentaram uma redução que está em 

linha com os efeitos da Covid-19. 
 

(d) Os gastos com material esportivo apresentaram um aumento devido, principalmente, para atender 
a inclusão da Lei de Incentivo Fiscal (LIF) para modalidade de futebol. 

 
(e)  Os gastos com materiais farmacêuticos incrementaram para atender os novos protocolos de higiene 

para evitar o contágio do novo Coronavírus. 
 

(f) Na conta de demais gastos os principais desembolsos incorridos foram com: (i) serviços de 
agenciamento de recursos no valor de R$ 50, (ii) serviços de apoio e limpeza em jogos no valor de R$ 
45, e (iii) manutenção de equipamentos esportivos no valor de R$ 25 

 
 
 
 

2020 2019

Alimentação (a) (439)                        (262)                        

Uniformes (b) (418)                        (127)                        

Despesas com viagens (c) (334)                        (743)                        

Taxas federativas e arbitragem (d) (243)                        (411)                        

Assistência médica e odontologica (239)                        (238)                        

Direito de imagem (219)                        (369)                        

Despesas com alojamento (266)                        (298)                        

Marketing e divulgação (137)                        (142)                        

Materiais esportivos (e) (133)                        (49)                          

Materiais farmaceuticos (107)                        (29)                          

Demais gastos (f) (340)                        (300)                        

(2.874)                    (2.969)                    
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17. DESPESAS COM PESSOAL 
 

 
As principais variações nas despesas com pessoal podem ser explicadas pelos seguintes motivos: 
 
(a) Os gastos com salários, férias, 13º salário e encargos sociais reduziram em função da queda do 

número de funcionários que em 2019 era de 491 e passou para 460 em 2020, e de estagiários de 48 
para 11. Além disso, a redução salarial, por meio da redução temporária da jornada de trabalho, 
decorrente dos efeitos da Covid-19. 
 

(b) Os gastos com alimentação aumentaram, principalmente, pelos seguintes motivos: (i) o aumento no 
valor do ticket de R$270 (duzentos e setenta reais) para R$ 550 (quinhentos e cinquenta reais) para 
os funcionários abrangidos pela convenção coletiva de trabalho do Senalba, e (ii) efeito do pagamento 
retroativo no mês de dezembro de 2020 do referido benefício, pois a referida alteração teve seus 
efeitos a partir de junho de 2020. 

 
(c) Os gastos com assistência médica apresentaram um aumento em função da realização de exames 

médicos, inclusive, para fins de Covid-19. 
 

(d) Os gastos com vale transporte apresentaram uma redução como resultado da redução temporária 
da jornada de trabalho, também explicada no item (a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

Salários, férias e 13º salário (a) (7.830)                    (12.037)                 

Encargos sociais (a) (2.193)                    (4.197)                    

Alimentação (b) (1.657)                    (1.284)                    

Assistência médica (c) (723)                        (307)                        

Vale transporte (d) (122)                        (315)                        

Outros gastos (50)                          (68)                          

Uniformes (29)                          (89)                          

Multa rescisória do FGTS (18)                          (134)                        

Participação dos colaboradores 591                         457                         

(12.031)                 (17.974)                 



CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019. 
(Valores expressos em milhares reais, exceto quando indicado) 

 17 

18. DESPESAS OPERACIONAIS 
 

 
Considerando-se os efeitos da Covid-19 poderia esperar-se uma redução no nível de despesas 
operacionais, no entanto, a redução não ocorreu porque existem várias despesas com comportamento 
de gasto fixo, e destaca-se o seguinte item: 
 
(a) Na rubrica de serviços prestados temos, substancialmente, as seguintes atividades operacionais: (i) 

serviços de segurança patrimonial no valor de R$ 786 e (ii) serviços de manutenção de áreas verdes 
no valor de R$ 136; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

Serviços prestados (a) (977)                        (1.048)                    

Despesas com viagens (106)                        (125)                        

Comunicação e internet (94)                          (76)                          

Aluguel (37)                          (39)                          

Materiais de consumo (31)                          (64)                          

Manutenção (29)                          (98)                          

Seguros (10)                          (17)                          

Propaganda e publicidade (8)                             (7)                             

Outras despesas administrativas (7)                             (283)                        

Depreciações (6)                             (6)                             

Energia elétrica, água e esgoto (4)                             (5)                             

Recuperação de despesas 44                            3                              

Eventos e confraternizações -                          (13)                          

Feiras, congressos e cursos -                          (4)                             

(1.264)                    (1.780)                    
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19. DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
 

 
 

20. OUTRAS DESPESAS 
 

 
 

21. DESPESAS FINANCEIRAS 
 

 
 

22. CONSELHEIROS 
 
Os conselheiros não recebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título como 
retribuição aos serviços prestados. 
 

2020 2019

Serviços de contabilidade e departamento pessoal (329)                        (329)                        

Serviços de advocacia (66)                          (58)                          

Serviços de comunicação e marketing (32)                          (30)                          

Serviços de auditoria (9)                             (14)                          

Serviços de consultoria (3)                             -                          

(439)                        (431)                        

2020 2019

IRRF sobre aplicação financeira (23)                          (45)                          

Despesas com alvará (6)                             -                          

IPTU (2)                             (2)                             

IOF (2)                             (8)                             

Taxas e emolumentos -                          (4)                             

Multas contratuais -                          (3)                             

(33)                          (62)                          

2020 2019

Despesas bancárias (12)                          (21)                          

Despesas com juros e multas (1)                             (2)                             

(13)                          (23)                          
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23. COBERTURA DE SEGUROS 
 
A Entidade adota a política de contratar Seguro de Responsabilidade Civil de seus administradores.  
 
A Entidade possui dois Seguros de Responsabilidade Civil em vigência conforme informações abaixo: 
 

Seguradora Tipo de Cobertura Cobertura máxima Vigência final 

Berkley Brasil Seguros Responsabilidade civil R$ 3.000.000 24/09/2021 

 
 

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
As transações financeiras efetuadas pela Entidade em 2020 são pertinentes às suas atividades 
econômicas e estão relacionadas ao caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e contas a pagar com 
vencimento de curto prazo. Esses instrumentos, devido a sua natureza, condições e prazos, têm seus 
valores contábeis registrados no balanço patrimonial próximos aos valores de mercado.  
 
A Entidade não possui e, também não efetuou, operações com derivativos financeiros nem com outros 
ativos financeiros de risco nos exercícios de 2020 e 2019. 
 
 

25. EFEITOS DO COVID – 19 
 
O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma 
pandemia em 11 de março de 2020 com impactos relevantes nas economias e países nos quais atuamos, 
trazendo volatilidade aos mercados nacional e internacional. A pandemia desencadeou importantes 
ações de governos e entidades privadas, que somados ao impacto na saúde da população e sistemas de 
saúde mundial, resultaram em mudanças significativas no dia-a-dia das pessoas.  
 
A Entidade continua monitorando os efeitos em decorrência da pandemia do COVID-19 e até o momento 
não sofreu impacto material financeiro. 
 
 

26. TRABALHO VOLUNTÁRIO 
 
A Entidade, no desenvolvimento de suas atividades, recebe prestação de serviços oferecidos por pessoas 
físicas. Em atendimento à Resolução nº 1.409/12 a Entidade avalia os valores envolvidos e concluiu que 
não são relevantes, motivo pelo qual não apresenta os valores de receitas, despesas e custos relativos 
aos trabalhos voluntários recebidos. 
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27. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Até o encerramento das demonstrações financeiras, não ocorreram eventos subsequentes que refletiram 
ajustes ou que deva ser mencionado em notas explicativas. 
 
 

28. DATA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 30 de março de 2021. 
 
 

* * *


