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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras

Aos Conselheiros e Administradores da
A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros
São Paulo-SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da A Casa - Museu de Artes e Artefatos
Brasileiros "Associação", que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do património líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis
significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros em 31 de dezembro de 2020, 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 aplicáveis a pequenas e
médias empresas.

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 "ResponsabíHdades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Associação, 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.
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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
aplicáveis para as pequenas e médias empresas e pêlos 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 Associação continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base coníábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tornadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir rdatório 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
económicas dos usuários tornadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profíssional 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 objeíivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação.

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 Associação. Se
concluinnos 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 Associação 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 a administração 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, 17 de fevereiro de 2021

KPMG Auditores Independentes
CRCSP014428/0-6

/Tn ^ s/ • cs
%„„ L. \11 \L^^w Ite.f, ^^^
Bruno César Vieira dá Silva
Contador CRC 1SP270337/0-1
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A Casa - Museu de Artes c Artefatos Brasileiros

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em nüUiares de Reais)

Ativo

Caixa e equivalentes de caixa

Recursos vinculados a Projetos

Outros créditos

Total do ativo circulante

lícalizável a longo prazo

Outros créditos

Imobilizado

Total do ativo não circulante

Total (Io ativo

Nota 2020

154

2.048

106

456

562

2.610

2019

502

595

3.387

Passivo Nota 2020 2019

(20)
2.666

146

2.792

93

Fornecedores

Projetos vinculados a executar

Salários, férias e encargos sociais

Total do passivo circitlanfc

Doações de bens c direitos a apropriar

Obrigações com o Estado - Imobilizado

Total do passivo não circulante

6
7

6

165
1.406

592

2.163

107
445

552

202
2.227

479

2.908

93
489

582

Património líquido

Património social

(Déficit) acumulados

Total do património líquido

Total rio passivo

10
3

(108)

(105}

2.610

(106)

(103)

3.387

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações Financeiras.



A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Receitas operacionais

Com restrição - atividades culturais
Recursos do contrato de gestão

Rendimentos financeiros - projetos com restrição

Patrocinio, Leis de Incentivo Convénio e Termos de parceria

Rendimentos financeiros - Plano Anual

Sem restrição - atividades culturais

Doações
Outras receitas

Total das receitas operacionais

Despesas operacionais

Atividadcs culturais

Despesa com pessoal

Prestadores de serviços

Despesas gerais - programas culturais

Despesas gerais
Depreciação e Amortização
Despesas gerais - projeto Plano Anual
Despesas gerais - projeto UNHCR

Resultado operacional antes das despesas administrativas

Despesas gerais e administrativas
Impostos e taxas

Déficit do exercício

Nota

14 b.

2020 2019

).

6
6
6

7.630

60
187

l

10.217
131

15

640
67

707

8.585

(7.._

707

(600)
(109)

(709)

_(2i

10,348

304
401

705

11.053

n
12
13

6,a

6,b

(4.951)
(995)
(986)
(638)
(120)

(76)
(112)

(5.385)
(1.114)
(2.S38)

(902)
(UO)

(10.34S)

705

(691)
(1201

(811)

(106)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

2020 2019

(Déficit) do exercício (2) (106)
Outros resultados abrangentes _ -_ _ l

Resultado abrangente total _ __C^j _ _ (106)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



A Casa ~ Museu de Artes e Artefatos Brasileiros

Demonstrações das mutações do património líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Saldo em 01 de Janeiro de 2019

Incorporação do superávit ao património social

Déficit do exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Déficit do exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2020

Património

social

l

2

3

3

Superávit
(Déficit)

acumulados

2

(2)

(106)

(106)

(2).

_(108L

Total

3

(106)

(lo3).

(2)

_(_105)_

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Á Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais

(Déficit) do exercício (2) (106)

Ajustes por:

Depreciação e amortização 128 110

Valor residual do ativo imobilizado baixado 2 l

Variação nos ativos e passivos

(Aumento)/reduçao nos ativos em

Recursos vinculados a projems

Outros créditos

Aumento/(reduçiio) nos passivos cm

Projeros vinculados a executar e obrigações com o Estado

Salários e provisão áe férias e encargos sociais

Fornecedores, adiantamentos e doações de bens e direitos a apropriar

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Fluxo de caixa de atividades de investimento

Aquisição de imobilizado

Fluxo de caixa utilizado nas ativjdades de investimento

Aumento (rcduç5o) líquida em caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa em l ° de janeiro

Caixa e equivalentes de caixa sm 31 de dezembro

Aumento (redução) tíquido cm caixa e equivalentes de caixa _ 29 _ __ (68),

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras,

781
(21)

(865)
113

_(231

113

(84)_

_^L

29

(20)
9

(595)
70

671
(3)
18

165

(233)_

C233)

(68)

48
(20)
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A Casa - Museu de Aries e Artefatos Brasileiros
Demonstrações financeiras em

3} de dezembro de 2020 e 2019

Notas explicativas às demonstrações financeiras

(Em milhares de Reais)

l Contexto operacional
A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros é uma associação civil de natureza cultural, de fins

não económicos e sem fins lucrativos, regida por seu estatuto social de 28 de setembro de 1998,e

pelas leis que lhe são aplicáveis, cujo objeto social é a preservação, documentação e difusão do
acervo relativo à cultura material e imaterial brasileira no morar, do trabalhar e do lazer,

compreendendo objetos e instrumentos domésticos, rituais, folclóricos e de festividades,

produzidos de modo tradicional (artesanato) ou industrial (design), em suas diversas formas de

expressão, produção e uso.

A Associação tem por objetivos, contribuir para a formação de percepção e consciência, junto ao

público em geral, sobre a cultura material e imaterial do morar no Brasil, a partir da coleta e

difusão de material de valor histórico, sociológico e artístico, bem como através de ações culturais

que propiciem experiência estética, educativa e social.

Para cumprimento de seus objetivos, a Associação poderá, conforme definido pelo Conselho de

Administração, realizar as seguintes ativídades:

a. Constituir acervo de documentos da cultura material e imaterial relativa aos modos de morar no

Brasil, mediante aquisições, doações e empréstimos.

b. Organizar o acervo mediante o cadastram ento, classificação e catalogação de coleções temáticas.

c. Preservar e conservar o acervo de acordo com padrões museológicos.

d. Disponibilizar o acervo à visitação e conhecimento públicos mediante exposições e mostras de
longa e curta duração.

e. Fazer a gestão de museus públicos, com base em contratos de gestão firmados com o ente público
responsável.

f. Editar publicações dedicadas aos temas relacionados ao seu campo de atuação.

g. Realizar atividades de caráter multidísciplinar visando à integração das diversas especialidades
envolvidas nos assuntos pertinentes ao acervo.

h. Organizar arquivo, biblioteca, banco de dados, videoteca ou outros sistemas de informação

especializados nas áreas relacionadas ao campo de atuação da entidade.

i. Captar e gerir recursos destinados a viabilizar o desenvolvimento de seus projetos e atividades.

A Associação administra os museus A Casa - Museu do Objeto Brasileiro, por meio de recursos

próprios e também o museu MCB - Museu da Casa Brasileira, por meio de contrato de contrato de
gestão.

Em 6 de maio de 2008, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo o Decreto de 30 de
abril de 2008, pelo qual, através do processo SC 1.283.2007, da Secretaria da Cultura e dos
pareceres 470-2008 e 519-2008, daAJG, com fundamento na Lei Complementam0 846/98, o

Governador do Estado qualificou Associação como organização social da área da cultura, de modo
a habilitar-se à celebração do contrato de gestão com o Estado, por intermédio da Secretaria da

Cultura, observadas, na oportunidade, as normas legais e regulamentares pertinentes.
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A Casa - Museu de Artes e Aríefaíos Brasileiros
Demonstrações financeiras em

31 de dezembro de 20!8 e 2017

Vide dados sobre o contrato de gestão na Nota Explicativa n° 14.a.

1.2 Coronavírus ("COVÏD-19")

Coronavírus (COVID-19) foi reconhecido como pandemia em 11 de março de 2020. A maioria dos

governos mundiais passaram a adotar medidas restritivas para conter a disseminação do vírus e o

aumento significativo da incerteza económica. O setor de entreterimento foi afetado com o

fechamento temporário das atividades abertas ao público em geral. A Associação teve de readequar

junto a Secretaria de Cultura e os demais parceiros de projetos, a forma de atuação no cumprimento

das obrigações contratuais. As principais iniciativas adotadas pela Administração da Associação
foram:

- Fechamento dos Museus pelo período proibitivo de acordo com as determinações do governo;

- Implantação de home-offíce para todos os colaboradores;

- Readequação das metas e obrigações do contrato de gestão para o exercício de 2020;

- Renegociação de contratos com prestadores de serviços;

- Adesão a Medida Provisória (MP) 936/2020, com a redução de j ornada de trabalho (entre 25% e

70%) e para alguns casos a suspençao do contrato de trabalho. • - -

Devido os impactos ocasionados pelo Covid-19, houve uma redução do valor dos repasses do

contrato de gestão. No 5° aditivo do CG 10/2016 firmado para o exercício de 2020 estava previsto
para serem repassados RS 6.613, com o cenário de pandemia, a Secretaria de Cultura emitiu o 6

aditítamento do CG 10/2016, com o valor revisado para RS 5.786, em contrapartida todas as metas

qualitativas de execução foram realinhadas com a Secretaria de Cultura e migradas para

plataformas online, tais como: comunicação da agenda virtual do museu, exposições, oficinas de

cultura, comunicações museológicas, engajamento em redes sociais e dentre outras. Como

consequência, houve uma redução no empenho dos recursos quando comparados com o exercício

anterior, principalmente com: recebimento de trabalhos voluntários para exposições itinerantes,

conforme nota explicativa 3.i, programas de exposições e culturas com redução de R$ 1.S52,

conforme nota explicativa 13 e despesas operacionais das atividades culturais do contrato de gestão

com redução de empenho em RS 2.658, conforme nota explicativa 14.

A Associação possui Contrato de Gestão com a Secretaria de Cultura para as operações do MCB -

Museu da Casa Brasileira com vigência até 31 de dezembro de 2021.

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2020, a Associação apresentou um capital circulante

líquido negativo de RS 115 (R$ 116 em 2019) e déficit do exercício em R$ 2 (R$ 116 em 2019),
que refere-se substancialmente as operações do museu A Casa - Museu do Objeto Brasileiro, que

conta com doações livres e ou projetos incentivados. Durante o exercício de 2020, apesar de uma

redução em eventos e exposições, os recursos recebidos à título de doação foram suficientes para

arcar com as despesas geradas. Para o exercício de 2021 já foram captados os recursos necessários

para quitar os compromissos de curto prazo do museu A Casa - Museu do Objeto Brasileiro.

2 Base de preparação

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas coníábeis adotadas no
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A Casa-Museu de Artes e Artefatos Brasileiros

Demonstrações finance.iras em

31 de dezembro de 20!8 e 2017

Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas.

A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 17 de fevereiro de
2021.

b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto pêlos

instrumentos financeiros nâo-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado,

mensurados pelo valor justo.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da

Associação. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto .quando
indicado de outra forma.

d. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil a Administração utilizoujulgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são

reconhecidas prospectivamente,

As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas

seguintes notas explicativas:

• Nota 3.c (ii) - vida útil do ativo imobilizado;

e. Determinação do vator justo
Diversas políticas e divulgações contábeis da Associação exigem a determinação do valor justo,

tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido

apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos, descritos na Nota
Explicativa n°l6 de instrumentos financeiros. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as

premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele
ativo ou passivo.

3 Principais políticas contábeis
A Associação aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os

exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Instrumentos financeiros

(i) Ativos financeiros não derivativos
A Associação reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que

foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na

data da negociação na qual a Associação se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento.

A Associação tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo
por meio do resultado.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
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Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial.

Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Associação

gerência tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de

acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Associação. Os

custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo,

e mudanças no valorjusto desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e bancos conta movimento. Os recursos

financeiros que a Associação possui, mas que estão vinculados a projetos são apresentados na

rubrica de recursos vinculados a projetos.

Recursos vinculados a pr ojeto s
Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta movimento e aplicações

financeiras que possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados para fazer frente às

obrigações de projetos relacionados a contrato de gestão e outros ajustes que lhe deram origem.

Empréstimos e Recebíveis
Esses são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado

ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valorjusto acrescido de quaisquer custos de

transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo

amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao

valor recuperável. Os recebíveis abrangem outros créditos.

Passivos financeiros não derivativos
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Associação

se toma uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Associação baixa um passivo

financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

A Associação tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer

custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são
medidos pelo custo amortízado através do método dosjuros efetivos.

(ii) Instrumentos financeiros derivativos
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios de 2020 e
2019, incluindo operações de hedge.

b. Apuração do resultado e reconhecimento das receitas e despesas incentivadas
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuaáo em conformidade com o regime contábil de

competência de exercício. Os valores recebidos e empregados do Contrato de Gestão e Projetos
Especiais originados de contratos com a Secretaria de Cultura e Lei Rouanet, são registrados da
seguinte forma:

» Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de

recursos vinculados a projetos e o crédito de projstos vinculados a executar no passivo circulante.

• Consumo como despesa: Quando ocorrem os gastos do Contrato de Gestão e dos recursos

incentivados, são reconhecidas as despesas correspondentes, sendo as despesas reconhecidas em
contrapartida ao débito do passivo de projetos vinculados a executar.
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c. Imobilizado

(i) Reconhecimento e mensuraçao
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairmení) acumuladas^quando-

necessário.

(íi) Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor

substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis

estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

Móveis e utensílios l O ^"os
Máquinas e equipamentos 10 anos
Software 5 anos
Equipamentos de informática e comunicação 5 anos
Benfeitoria em imóveis de terceiros 5 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento

de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas

contábeis.

d. Redução ao valor recuperável

(i) A íivos financeiros
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data

de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor

recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um

evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve

um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira
confíável.

A Administração da Associação não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade
de provisão.

e. Provisões e passivos circulantes e não circulantes

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso económico
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pêlos valores conhecidos ou
calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias
incorridas até a data do balanço patrimonial.

f. Demais ativos circulantes e não circulante
São demonstrados pêlos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos

correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços.

g. Doações de bens e direitos a apropriar
Os bens recebidos (imobilizado e intangível) em doação ou aqueles adquiridos com recursos

oriundos de projetos incentivados ou do contrato de gestão a receita de doação relacionada a ativo
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depreciável deve ser reconhecida ao longo do período da vida útil do bem ou direito e na mesma
proporção de sua depreciação, sendo reconhecida a crédito na receita "Recursos do contrato de

gestão", em contrapartida da depreciação registrada como despesa no resultado.

h. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações
financeiras.

As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições
financeiras.

i. Receitas com trabalhos voluntários
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (Rl)-Entídade sem Finalidade de Lucro, a
Associação valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive dos membros integrantes de

órgãos da administração, sendo mensuradas ao seu valorjusto levando-se em consideração os

montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.

As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício como receita no
grupo de "Recursos do contrato de gestão" em contrapartida nas despesas das atividades culturais

nas rubricas de Despesas gerais".

Em 31 de dezembro de 2020 a Associação registrou o montante de R$ 156 (R$ 440 em 2019) com
trabalhos voluntários, incluindo apresentações musicais e serviços administrativos dos membros

integrantes dos órgãos de administração.

j. Gerencíamento de risco financeiro

A Associação apresenta exposição aos seguintes riscos advindos dos usos de instrumentos

financeiros:

• Risco de liquidez

• Risco de mercado

A Associação apresenta informações sobre a exposição de cada um dos riscos supramencionados,
os objetivos da Associação, políticas e processos para manutenção e gerenciâmento de risco na
Nota Explicativa nc'16.

Estrutura do gerenciamento de risco

As políticas de gerenciamento de risco da Associação são estabelecidas para identificar e analisar

os riscos enfrentados, para definir limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são
revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas ativídades da

Associação.

4 Recursos vinculados a projetos

Caixa
Banco conta movimento

Aplicações financeiras

Os recursos vinculados a projetos referem-se substancialmente a recursos recebidos pela

Associação que serão utilizados exclusivamente nos projetos incentivados, conforme mencionado
na Nota. Explicativa n° 6.
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As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um

montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários

e fundos de renda fixa que são remunerados a taxade 96%do Certificado de Depósito ínterbancário
-CDI (97% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI em 2019).

5 Ativo imobilizado

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Software
Equipamento áe informática e comunicação
Benf. Imóveis terceiros -A Casa - Matriz
Benfeitorias Imóveis terceiros
Outros

Taxas anuais de
depreciação c

amortização
10%
10%
20%
20%
20%
20%
20%

Custo
407
167
66

189
153
547

50
1.579

Depreciação
acumulada

(165)
(119)
(66)

(134)
(153)
(459)
(27)

(1.1231

2020
242

48

55

88
23

456

2019
258

57

6

149
32

502

Movimentação do ativo imobilizado

Em 2020

Descrição Custo

Equipamento de informática e comunicação
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Software
Benfeitorias Imóveis de Terceiros - A Casa Matriz
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Outros

Saldos em
01/01/2020

143
386
161

66
153
547

50

Adições

48
23
13

Baixas

(6)
(2)
(3)

Transferências

J

(3)

Saldos em
31/12/2020

188
407
168

66
153
547

50
1.506 84 (11) 1.579

Descrição depreciação

Equipamento de informática e comunicação
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Software
Benfeitorias Imóveis de Terceiros - A Casa Matriz
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Oufros

Saldo líquido

Em 2019

Saldos em
01/01/2020

(Í 37)
(128)
(104)

(66)
(153)
(398)

(18)

Adições

(3)
(38)
(17)

(61)
(9)

Baixas

6
l
2

Transferências
Saldos cm

31/12/2020

(134)
(165)
(119)

(66)
(153)
(459)

(27)

(1.004)

502

(1.123)

436
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Descrição Custo

Equipamento de informática e comunicação
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Software
Benfeitorias Imóveis de Terceiros - A Casa Matriz
Benfeitorias Imóveis de Terceiros

Outros

Descrição depreciação

Equipamento de informática e comunicação
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Software
Benfeitorias Imóveis de Terceiros - A Casa Matriz
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Outros

Saldo líquido

Saldos em
01/01/2019

139
171
151
73

153
544

50
1.281

Saldos em
01/01/2019

(134)
(98)
(88)
(73)

053)
(346)

w
(901)

380

Adições

5
215

10

3

233

Adições

(4)
(30)
(16)

(52)
_£9i

(Ill)

122

Baixas

0)

(7)

-£81

Baixas

l

7

8

Saldos em
31/12/2019

143
386
161
66

153
547

50
1.506

Saldos cm
31/12/2019

(137)
(128)
(104)

(66)
(153)
(398)

(18)

(L004)_

502
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Projetos a executar
A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o total de recursos recebidos pela Associação e os

rendimentos financeiros desses recursos, bem como os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo).
Saldos em Valores

Descrição Custo

Contraio de Gestão (10/2016) (nota 14.a)

(-) Obrigações com o Estado -
Imobilizado (10/2016)

Saldo líquido Contrato de Gestão

PROAC ~ ProJeto Ver Dentro ' Plano Anual (nota 6.a)
PROJETO UNHCR ( Matriz) - (nota 6.b)
(-) Obrigações com UNHCR - [mobilizado

Saldo líquido

(nota 6.a) O projcto tem objeiívo a realização de nina exposição de fotografias que revela modos de morar ao paulistano a partir <ie imagens produzidas durante visilas a vários bairros da periferia pelo período
de dois anos. O valor lotai do projeto está estimado em R$ 100, e em 2019 foram captados alravés do PROAC Editais contrato 036-2019 o valor de R$ 80. Devido a pron-ogaçao da exposição, a previsão de
captação do saldo de R$20 foi alteradii para 2021, em 2020 foi empenhEidoo montante de R$ 76 com montagem, lançamento do catálogo e abertura da exposição "Casas do Brasil: Conexões Paulistanas
|Urbanismo Ecológico 2020 j Campos de Altitude".

(nota 6.b) O projeto em parceria da A CASA com UNHCR (United Naciotis High Comissioner For Refugees) visa fomecer oportunidades estruturadas de subsistência para cerca de 240 indígenas venezuelanos
refugiados que vivem em abrigos que vão se dedicar à produção de artesanato artesanal nos estados de Roraima e Amazonas. O valor total estimado para o projeto foi de R$170. Em 2021 o BÏD(Banco
InteramerÍcano de DosenvolvÍmenlo) também disponibilizará cerca de USD 250 para continuidade do projeto. Em 2020 foi empenhado o montante de R$ 112 com a contratação dos profissionais de campo e
implantação do projeto e R$ 45 com ativo imobilizado para montagem da estrutura de trabalho cm Boa Vista(RR) e Manaus(AM) .

Valores rccebidos/captados -referem-se aos montantes recebidos ou captados para incentivo aos projetos vinculados.

Rendimentos financeiros -refercm-sc a rendimcnlo das aplicações financeiras dos recursos vinculados aos projctos que, de acordo com a norma conlábil, são reconhecidos no ativo em contrapartida aos
projetos a executar (Vide Nota Explicativa n° 3.b- práticas contábeis).

Consumo -referem-sc aos gastos que foram empregados nos projetos ao longo do exercício social.

31/12/201
9

2.636

2.636

(489)

2.147

80

2.227

Recebido
s

5.786

5.786

5.786

170

5.956

Captação de
Recursos

1.003

1.003

1.003

1.003

Rendimentos

Financeiros

60

60

60

l

61

Outras
Movimentações

(7)

SD-

__í2í.

^1

Consumo

(Z690)

(7.690)

89

(7.601)

(76)
(112)
(45)

(7.834)

em
31/12/2020

1.788

1.788

(400)

1.388

5
58

_í45}.

1.406
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564
14
4
4
6

390
4
l
l

83

7 Salários, férias e encargos sociais

2020 2019

Provisão de férias e encargos
INSS a recolher
IKRF a recolher
FGTS a recolher

Outros
592 479

8 Provisão para contingências
A Associação é parte (pólo passivo) em 2 (duas) ações judiciais (2 ações judiciais em 31 de
dezembro de 2019) envolvendo questões trabalhistas que foram avaliados pêlos assessores
jurídicos como sendo de risco possível, no montante de R$122 (RS 121 em 31 de dezembro de
2019).

9 Remuneração da Administração
O Estatuto Social da Associação possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho

e da Diretoria Executiva. Dessa forma, a Associação não concede nenhum tipo de remuneração,

vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pêlos respectivos atos
constitutivos.

10 Património Líquido
O património líquido é composto, substancialmente, pelo património social e pêlos

déficits/superávits apurados anualmente.

Em caso de extinção ou desqualifícaçao da Associação, seu património; legados ou doações,

assim como eventuais excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão destinados
integralmente ao património de outra Organização Social, qualificada no âmbito do Estado de
São Paulo na mesma área de atuação, escolhida em Assembleia Geral e ao património do

Estado, na proporção dos recursos e bens por estes alocados, de acordo com o disposto na Lei
Complementar n° 846/98 e no Decreto Estadual n° 43.493/98.

11 Despesas com Pessoal

2020 2019

Salários
Encargos sociais
Benefícios
Férias
Décimo terceiro salário
Outros

(2.614)
(1.047)

(675)
(342)
(243)
-£301

(4.951)

(2.783)
(1.122)

(742)
(340)
(252)
046)—- —— .^E

(5.385)
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(335)
(210)
(163)
(161)
(43)
(83)

(995).

(384)
(207)
(198)
(149)
(46)

(130)_
(1.1141

12 Despesas com prestadores de serviços

2020 2019

Vigilância e segurança
Assessoria contábil ejurídica
Limpeza e higiene
Portaria
Informática

Outros

13 Despesas gerais - Programas culturais

2020 2019

Programa de Comunicação

Programa de Edificações: conservação manutenção e segurança
Programa de exposições e programação cultural
Programa de Acervo

Programa Educativo
Programa gestão executiva transparência e govemança
Programa de Integração ao Sisem-SP

A seguir apresentamos a composição das naturezas das despesas gerais das principais atividades

da Entidade;

(356)
(229)
(215)
(178)

(4)
(4)

(986)

(10$)
(311)

(2.127)
(213)

(57)
(20)
(2)

(2.838)
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Descrição

Parcerias c palrocinio (a)
Trabalho voluntários

Autónomos
Solrizaçao

Píojcto ccnogrâfico

Vigilância
Locação de equipa me n (o

Alimentação

Limpeza
E (1« ip c de montagem e desmontagem

Coordenação executiva

Eletricisla
Transporte

Coordenação de produção

Coimmicaçao visual

Seguros
CatáloEo de iiripressão

Colcia selctiva

DedetÍzaçEio

Hospedagem e domínio

Manutenção e reparos

Wcbsiic
OficinasEducRlÍvas

Acondicionamento de acervo

Higiene e Limpau»

Outras despesas

Progriimn de exposições c

progrnniaçno

2020

(35)
W)
(5)

(12)
(l)
(I)
(t)
(2)
(l)
O)

(H 5)
(3)
(3)
C)
(t)
(4)

(215)^

2019

(819)
(338)
(103)
(81)
(81)

(113)
(li)
(32)
C31)
09)
(B6)
(32)
(21)
(38)
ü-t

w
(81)
(14)

(22!;
(2.127}

Prognrnma de

Edíficnçõcs:
conservnçno

manutenção e

seeu;

2020

(l)

(29)
(9)

w

(12)

(10)

(W
(H)

(100)

[36)
(229)

irnnca

2019

(17)

w

(13)

(ii)

(14)
(43)

(121)

(88)
(311)

Frogrnmn de

Comunicação

2020

(288)

w

(19)

03)

Q3Í.
(356)_

2019

(32)

(l)

(l)

(9)

(12)

(13)

W]
-Ü08i-

Progromn de

Acervo

2020

w

(162)
(10)

(178)

2019

(8)

w

(10)

(l)

(173)
(13)
(5)

(213)

Programa
Educntivo

2020

(1}

^L
M.

2019

(5)

(3)

(26)

-@3L
-ÍIZI.

Progrsmn de
Integração no

Sisem-SP

2020 2019

(2)

J2L

Programa de

Gesfno Executiva,

TrnnspRrencla e

Governnnça

2020 2019

06)

W (4).
(4} (20)

(a) No exercício de 2020, a Associação registrou o momame de RS 35 (RS 819 em 2019) com parcerias c patrocínios, que tem como objetivo promover a visibilidade da AssQciação por meio de exposições, programaçgo cnlHiral,

programas de comunicação, acervo, conservação, documentação e pesquisa, gestão executiva edificações. Sendo em 2020, RS 4 com a Fíx Design Industria c Conrórcio Lida psra a exposição virttial Nossa Casa , RS 30 com
Contem XP Comunicação Lida para a realização e dívtilgaçâo da programação do Muse» rfa Casa Brasileira. Programa de comumcaçao no valor de RS 288 cot» o Ooogic patrocínio de visibilidade de acessos odine e RS i de

demais patrocínios e parcerias. As receitas correspondentes estão registradas na mbrica de Recursos do contrato de gestão - Nota explicaliva 14.
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14 Despesas operacionais- (atividades culturais)
Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 3.b, os recursos recebidos dos projetos vinculados

são empregados na medida de execução dos projetos. Em 3 l de dezembro de 2020, os recursos

empenhados estão apresentados da seguinte forma:

2020 2019

Em Contrato de gestão -10/2016 (a) (7.690) (10.348)
Em Projeto Mine 2683K (Plano Anual) (76)
PROJETO UNHCR (Matriz) (112) -

(7.878) Cl 0.348)

a. Contrato de Gestão - 010/2016
Em 26 de novembro de 2016 foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo o resultado
da convocação pública para a gestão do Museu da Casa Brasileira para o período de cinco (5)
anos.

Em 30 de dezembro de 2016, a Associação firmou Contrato de Gestão de n° 010/2016 com o
Governo do Estado de São Paulo, pelo período de 60 meses, iníciando-se em 01/01/2017 até 31
de dezembro de 2021, podendo ser renovado, depois de demonstrado o cumprimento das metas
estabelecidas. Durante o período do contrato, a Associação irá receber recursos financeiros

destinados ao fomento e à operacional i zação da gestão e execução, pela Associação, das
atividades e serviços na área cultural a serem desenvolvidos no Museu da Casa Brasileira.

No mês de março de 201 S, foi celebrado o 1° (primeiro) aditamento ao Contrato de Gestão
010/2016 por intermédio da Secretaria do Estado da Cultura, sendo a cláusula sétima alterada
referente ao aumento da importância global estimada em R$ 855.

No mês de dezembro de 2018, foi celebrado o 2° (segundo) aditamento ao Contrato de Gestão
010/2016 por intermédio da Secretaria do Estado da Cultura, sendo que não houve alterações
financeiras.

No mês de outubro de 2019, foi celebrado o 3° (terceiro) aditamento ao Contrato de Gestão

010/2016 por intermédio da Secretaria do Estado da Cultura, sendo a cláusula sétima alterada
referente ao aumento da importância global estimada em RS 684.

No mês de dezembro de 2019, foi celebrado o 4° (quarto) aditamento ao Contrato de Gestão

010/2016 por intermédio da Secretaria, do Estado da Cultura, sendo a cláusula sétima alterada
referente ao aumento da importância global estimada em RS 182.

No mês de fevereiro de 2020, foi celebrado o 5° (quinto) aditamento ao Contrato de Gestão
010/2016 por intermédio da Secretaria do Estado da Cultura, sendo a cláusula sétima alterada
referente ao aumento da importância global estimada em RS 855.

No mês de setembro de 2020, foi celebrado o 6° (sexto) aditamento ao Contrato de Gestão
010/2016 por intermédio da Secretaria do Estado da Cultura, sendo a cláusula sétima alterada
referente a redução da importância global estimada em RS 826.
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Dessa forma, peía prestação dos serviços objeto do Contrato de Gestão, a Associação receberá

do Poder Público, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada em RS
32.606 que será recebida da seguinte forma:

Exercícios

2017 7.824
2018 6.613
2019 (a) 6.624
2020 5.786
2021 5.758

32.605

(a) No exercício de 2020, a Associação recebeu o repasse do Poder Público o valor R$ 5.786. (conforme nota explicativa
6 - projetos a executar).

Além dos recursos financeiros provenientes do Poder Público, para execução do objeto do

Contrato de Gestão, a Associação também mantém as seguintes fontes de recursos:

(i) Receitas auferidas pela prestação de serviços e pela realização de atividades, tais como
bilheterias;

(ii) Receitas advindas da utilização de seus espaços físicos;

(iii) Doações, legados e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras; e

(ív) Rendimentos de aplicações e ativos financeiros;

(b) A seguir apresentamos as receitas auferidas por meio dessas captações e provenientes do Poder Público:

2020 2019

Receitas do contrato de gestão (créditos do Poder Público)
Eventos e Cessão de espaço
Parcerias e patrocínios
Trabalhos voluntários
Bilheteria
Taxas de inscrições para concursos
Outras receitas
Total

Por força do Contrato de Gestão, a Associação está obrigada a cumprir determinadas metas, as

quais são trimestralmente avaliadas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos

Contratos de Gestão da Secretaria de Estado da Cultura. No caso de não cumprimento dessas

metas, a Associação poderá sofrer penalidades que podem incorrer em redução dos repasses
contratados.

Os relatórios trimestrais relativos ao primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020, foram
preparados e encaminhados para a Unidade de Preservação do Património Museológico
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(UPPM) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, sendo o relatório do primeiro trimestre
aprovado em 08 de julho, o do segundo trimestre em 24 de agosto e o relatório do terceiro
trimestre em 21 de dezembro de 2020. A prestação de contas referente ao relatório de atívidades
anuais será enviada em fevereiro de 2021.

Os recursos provenientes do Contrato de Gestão são contabilizados como receitas quando

aplicados nos projetos, em decorrência, os montantes ainda não utilizados ficam registrados no

passivo circulante na rubrica de projetos vinculados a executar, representando a parcela

remanescente a ser aplicada no projeto, acrescida dos rendimentos financeiros auferidos

decorrentes de sua aplicação.

15 Despesas gerais e Administrativas

2020 2019
Prestação de serviços

Salários
Encargos sociais
Manutenção e reparos

Benefícios
Agua, energia. Íntemet e telefone
Viagens
Férias
Décimo terceiro salário
Autónomos
Depreciação
RedaçSo e revisões de texto
Projetos Expositivos
Outros

16 Instrumentos financeiros
A Associação opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que incluem

aplicações financeiras e caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e salários,

férias e encargos, cujos valores são representativos aos respectivos valores de mercado.

Estimativa do valor justo
Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que

poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o
valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado. Durante este

exercício a Associação não efetuou operações com derivativos.

Instrumentos financeiros "Não derivativos"

Todos os ativos financeiros "não derivativos" (incluindo os ativos designados pelo valor justo

por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a

Associação se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A seção I Ï do Pronunciamento técnico PME - Contabilidade para pequenas e médias empresas
estabelece uma hierarquia de três níveis para o valor justo, a qual prioriza as informações
quando da mensuração do valor justo pela Entidade, para maximizar o uso de informações

observáveis e minimizar o uso de informações não observáveis. O Pronunciamento técnico
PME descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas mensuraçao ao valor

justo:
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• Nível A - A melhor evidência do valor justo é o preço cotado para ativo idêntico (ou ativo

similar) em mercado ativo. Este normalmente é o preço corrente de compra;
«

• Nível B - Quando os preços cotados estão indisponfveis, o preço de contrato de venda fechado
ou transação recente para ativo idêntico (ou ativo similar) em transação em bases usuais de
mercado entre partes conhecedoras e interessadas fornece evidência de valor justo;

* Nível C - Se o mercado para o ativo não está ativo s quaisquer contratos de venda fechados ou

as transações recentes envolvendo ativo idêntico (ou ativo similar) por si só não são uma boa-..-—-
estimativa de valor justo, a entidade deve estimar o valor justo utilizando outra técnica de '-"'."

mensuração.

O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Entidade está

classificado como Nível B (representado pelas aplicações financeiras).

Em função das características e forma de operação, bem como a posição patrimonial e

financeira em 31 de dezembro de 2020, a Entidade está sujeita aos fatores de:

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Associação irá encontrar dificuldades em cumprir com as

obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista
ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Associação na administração de liquidez é de

garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas

obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse^ sem causar perdas inaceitáveis ou
com risco de prejudicar a reputação da Associação.

Risco de mercado

Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros
têm nos ganhos da Associação, no valor de suas participações em instrumentos financeiros.
Essas oscilações de preços e taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da

Associação. O objetivo do gerenciamento de risco áe mercado é gerenciar e controlar as

exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o
retomo.

Com relação às taxas de juros, visando à mítigação desse tipo de risco, a Associação centraliza
seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham a variação do
Certificado de Depósito Interbancário (CDï) e fundos de renda fixa.

17 Avais, fianças e garantias
A Associação não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente
garantidora durante o exercício de 2020 e 2019.

18 Renúncia fiscal
Em atendimento ao item 27, letra "c" da ITG 2002 (RI) - entidade sem finalidade de lucros, a
Associação apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

• IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica)
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CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza).

COFÏNS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas próprias.
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