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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da A Casa - Museu de Artes e Artefaíos
Brasileiros "Associação", que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resuitado abrangente, das
mutações do património líquido e dos fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as poiííicas coníábeis
significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição paírimoniai e financeira da
A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros em 31 de dezembro de 2021, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasii aplicáveis a pequenas e
médias empresas.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas braslieiras e Internacionais de
auditoria. Nossas responsabiíidades, em conformidade com tais normas, estão descriías
na seção a seguir iníitulsda "ResponsabJiidades 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 nonnas 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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Responsabilídades da administração peias demonstrações
financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas coníábeís adotadas no Brasil
apiicáveis 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, independeníemeníe se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaiiação da capacidade de a Associação 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 Associação ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa reaiisía 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 reiatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoávei é um aíto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais tíe auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ssr
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoávei, 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 profissional e mantemos ceticismo profissionai ao
longo da auditoria. Além disso;
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, pianejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obíemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resuííaníe de fraude é maior do que o proveniente de erro, Já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, faisifícação, omissão ou
representações falsas intencionais.
Obtemos entendimento dos controles infernos 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 razoabiiidsde das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas peia administração.
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Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábii de
continuidade operacional e, com bsse nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em reiação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação á capacidade de continuidade operacional da Associação. 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 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 signifícaíivas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles Íníemos que identificamos durante
nossos trabalhos.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022

KPMG Auditores Independentes Lida.
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A Casa - Museu de Aries e Artefatos Brasileiros
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em ftïí/finres de Reais)

Ativo

Nota

2021

2020

Passivo

Notit

Fomecedores
Caixa e equivalentes de Cdixa
Recursos vinculados ;i Projetos

Outros créditos

139

Projetos vinctilados a executar

3.512

Salários, férias e encargos sociais

126

154

3.777

2.048

6
7

Total do passivo circulante
Totiii do aíivo circulante

Doações de bens e direitos ii dpropricir

Obrigações com Tercerios - Imobilizado

6

202 Ï

2020

77

165

3.297

1.406

275

592

3.649

2.163

61
39

107
445

[00

552

Rtííiiixnvcl a longo pr;»zo

Outros créditos

63

106

Imobilizado

54

456

117

562

Total (io passivo não circulante

Piifriniônio líquido !0
Total do iitivo não circiihiníe

Patriinôtiio SOCÍE)!

Í45

Déficit acumnliido
Totíii (io património líquido
Total do ativo

3.894

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2.610

Tofal do passivo

3
.008)

145

1105).

3,894

2.610

A Casa - Museu de Artes e Ârtefaíos Brasileiros
Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 3Í de dezembro de 2021 e 2020

(Em fiïilhares de Reais)

Nota

2021

2020

Receitas operacionais
Com restrição - atividades culturais
14 b.

9.234

7.630

Patrocínio, Leis de Incentivo Convénio e Termos áe parceria

6

Rendimentos financeiros - Plano Anual

6

685
2

187
l

9.989

7.878

911
115

640
67

1.026

707

31.015

S.585

(5.679)

(4.951)

Recursos do contrato de gestão
Rendimentos financeiros - projeEos com restrição

Sem restrição - advidades culturais
Doações
Outras receitas

Total das receitas operacionais
Despesas operacionais
Atívidades culturais
Despesa com pessoal
Prestadores de serviços
Despesas gerais - programas culturais

u
12
13

Despesas gerais

Depreciação e Amortização
Despesas gerais - projeto Plano Anua!

6.a

Despesas gerars - projeto BÍD

Despesas gerars - projeto UNHCR

6.b

(1,158)

(1.507)

(844)
(112)
(24)
(176)
(487)

(9.987)
1.028

Resultado operacíona! antes das despesas adniiiiistrativas
Despesas gerais e administrativas
Impostos e taxas

Supcrávit / (déficit) do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

15

(995}
(986)
(638)
(120)
(76)
(112)

(7.878)

707

_004)

(600)
009)

(858)

(709)

(754)

170

(2)

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

2021
Supcrávif / (défícif) do exercício

2020

170

(2)

170

_(2i

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente füfal

As notas expiicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demoiïsírações das mutações do património Ííquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

Saldo em 01 de janeiro de 2020

Património

(Déficit)

social

acumulado

Total

3

(106)

(193)

Déficit do exercício

Sairia cm 3Ï de dezembro de 2020

_É2).

3

Superávit do exercício

J2).

(108)

(105)

170

170

Ajuste de exercício anterior
Apropriação do superávií

142

Saldo em 31 de dezembro de 2021

145

As notas explicativas são parte integrante das deinonsíraçoes financeiras.

(142)
145

A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos cm 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Nota

2021

2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais

170

Superávit / (déficit) (fo exercício

(2)

Ajustes por:

122
3ÏO

Depreciação e amortização
Valor residual ao ativo imobilizado baixado

Ï28
f

Variação nos atívos c passivos
(Aumento)/rettuç3o nos ativos em

4

Recursos vinculados a projetos

Outros créditos

0.627)

(21}

1.485

(S65)

Aumento/(rcduç;ití} nos passivos cm
Projetos vinculados a executar e obrigações com o Estado

6

Salários e provisão áe férias e encargos sociais

7

Fornecedores, adiantamentos e doações de bens e direiios a apropriar
Fluxo de caixa líquido proveniente das. ativitfades operacionais

781

7Í

(317)

113

(54)

(23)

160

113

Fluxo de caixa de atividatics cie investimenío

5

Aquisição de imobilizado
Fluxo de caixa utilizado nas atívidades de investimento
Aumento líquido em caixa e equivaientcs de caixa
Caixa c equivalentes de caixa em l °áe janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
Aumento líquido cm caixa c equivalentes de caixa

As notas explicativas são pane integrante das demonstrações financeiras.

10

-O?)

f84)_

(30)

(S4)

330

39

9
139

(20)

130

29

9

A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros
Demonstrações financeiras em

31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

A Casa - Museu de Artes e Artefaíos Brasileiros ("Associação") 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 !he 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 Ia2er,
compreendendo objeíos e instrumentos domésticos, rituais, folclóricos e de festividades, produzidos de
modo tradicional (artesanato) ou industrial (desÍgn), em suas diversas formas de expressão, produção e
uso.

A Associação tem por objetivos, contribuir para a formação de percepção e consciência, junto ao
púbiïco 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 atividades:
a. Constituir acerro 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 cadastramenío, classificação e catalogação de coleções temáticas.
c. Preservar e conservar o acervo de acordo com padrões museológicos.

d. Disponibilizar o acervo à visiíação 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 ativiáades de caráter multidisciplinar 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 reiacionadas ao campo de atuação da entidade.
i. Captar e gerir recursos destinados a viabilizar o desenvolvimento de seus projetos e ativídades.
A Associação administra os museus "A Casa - Museu do Objeto BrasiÍeiro", por meio de recursos
próprios e também o museu "MCB - Museu da Casa Brasileira", por meio de contrato de gestão, cuja
vigência foi até 31 de dezembro de 2021, veja detalhes na nota explicativa 14.a.

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 quai, através do processo SC 1.283.2007, da Secretaria da Cultura e dos pareceres 4702008 e 519-2008, da AJG, com fundamento na Lei Complementar n° 846/98, o Governador do Estado
qualificou Associação como organização social da área da cultura, de modo a habilítar-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 A rtes e A rtefatos Brasileiros
Demonstrações financeiras em

31 de dezembro de 2021 e 2020

1.2 Coronavírus ("COVID-Í9")
Coronavírus (COVJD-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 seíor de entreterimento foi afetado com o fechamento
temporário das aíividades abertas ao público em gerai. A Associação teve de readequar Junto a
Secretaria de Cultura e os demais parceiros de projetos, a forma de aíuação 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;
- manter o sistema de trabalho em home-offïce para a maioria dos colaboradores;
- com a reabertura do museu presencialmente em 2021 , a maioria das metas qualitativas de execução
foram previstas c-om a Secretaria de Cultura e mantidas nas plataformas online, tais como: comunicação
da agenda virtual do museu, oficinas de cultura, comunicações museológicas, engajamento em redes
sociais e dentre outras.

2
a. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas coníábeís adotadas no Brasil
aplicáveis as pequenas e médias empresas.
A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 04 de fevereiro de 2022.
b. Base de mensuraçâo
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto pêlos Ínsírumentos
financeiros não-derívâtivos designados pelo vaior 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 miihar mais próximo, exceto quando indicado de outra
forra a.

d. Uso de estimativas e iulsamentos
Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil a
Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a apiicação das políticas contábeis e os
valores reportados de atívos, passivos, receitas e despesas. Os resuÏtados reais podem divergir dessas
estimativas.

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

As informações sobrejuJgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes
notas explicativas:

® Noía 3.c (ii) - vida úti] do ativo imobilizado;

A Casa-Museu de Artes e Artefatos Brasileiros
Demonstrações financeiras em

31 de dezembro de 2021 e 2020

A Associação aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.
a. Ïnsírumeníos fínanceiros

(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 atívos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por
meio do resultado.

Âïivos financeiros registrados pelo valor jnsïo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo vaior 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 peio valor justo por meio do resuitado 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 inicia], são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor
justo 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 aprojetos
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 fíxos ou calculáveis que não são cotados no mercado
ativo. Tais ativos são reconhecidos iniciaimente pelo vaior justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribufveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortízado
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
torna 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 pe!o valor Justo acrescido de quaisquer custos
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento iniciai, esses passivos financeiros são medidos pelo
custo amortizado através do método dosjuros efetivos.

(ii) Instrumentos financeiros derívativos
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Demonstrações financeiras em

31 de dezembro de 2021 e 2020
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios de 2021 e 2020,
incluindo operações de hedge.

Apuração do resultado e reconhecimento das receitas e despesas iïiceníivadas
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercício. Os valores recebidos e empregados do Contraio de Gestão e Projetos
Especiais originados de contratos com a Secretaria de Cuitura e Lei Rouaneí, 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 projefos 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.
c.

(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 Çimpairment) acumuladas, quando
necessário.

(U) Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um aíívo, 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 ÍO anos
Máquinas e equipameiiíos 10 anos
Sofíware
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 va!or recuperável

(i) Â tivos fin an ceiros
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 recuperávei.
Um aíivo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objeííva indica que um evento de perda
ocorreu após o reconhecimento iniciai do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo
nos fluxos de caixa futuros projeíados 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 possuí uma obrigação lega!
ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso económico seja
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requerido para saidar 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 patrimoniai.
f. üemais aíívos 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 iníangível) em doação ou aqueles adquiridos com recursos oriundos
de projetos incentivados ou do contrato de gestão a receita de doação relacionada a aíivo depreciável
deve ser reconhecida ao Íongo 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 voEuntários
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (Rl)-Entidade sem Finalidade de Lucro, a
Associação vaioriza 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 ao
contrato de gestao"em contrapartida nas despesas das aíivídades culturais nasrubricasde "Despesas
gerais".

Em 31 de dezembro de 2021 a Associação registrou o montante de RS 113 (R$156 em 2020)com
trabalhos voluntários, incluindo apresentações musicais e serviços administrativos dos membros
integrantes dos órgãos de administração.
j. Gerenciamenío áe risco fmanceiro
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 supram encionados, os
objetivos da Associação, políticas e processos para manutenção e gerenciamento de risco na Nota
Explicativa n° 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 atívidades da Associação.
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2021

2020

3

26
33

Caixa
3.(

Banco conta movimento

501

Apiicaçôes financeiras

1.826

i.512

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. 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 94% do Certificado de Depósito Iníerbancário -CDÍ
(96% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI em 2020).

Taxas anuais de

Depreciação

depreciação e
amortização

10%

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamento de informática e comunicação

Custo

10%

Benfeitorias Imóveis terceiros

20%
20%
20%

Outros

20%

Benf. Imóveis terceiros -A Casa - Matriz

acumuiada

(3)
(4)
(7)

23
13
32

2021
20

2020
242

25

55

9

(Ï53)

153

48

88
23
54

456

Movimentação do ativo ímobíEizado em 2021
Saldo cm

Devolução
Contrato

Saldos cm

31/12/2020

Adições

Baixas

Gestão (a)

31/12/2021

Equípajnenío de informática e comunicação

188

9
13

(226)

(151)

407
] 68

(14)

M'óveis c uíensHios

(13)

(149)
(66)

32
23
Í3

Descrição custo

Máquinas e equipamentos
Software

66

7

I

153
547

Benfeitorias Imóveis de Terceiros - A Casa Matriz
Benfeitorias imóveis de Terceiros
Outros

0)

50

1.579

30

(254)

153

(547)
(50)
(1.134)
Devolução
Contrato

Saldos cm
Descrição depreciação

071}

221

Saldos em

31/12/2020

Adições

Baixas

Gestão (a)

3 Ï/l 2/2021

(134)
(165)
(119)

(9)
(39)
(16)

14
70

122
131
119
65

(7)
(3)
(4)

(459)
(27)

(49)

Equipamento de informática e comunicação
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Software

(66)
053)

Benfeitorias Imóveis de Terceiros - A Casa Matriz
Benfeitorias imóveis de Terceiros
Outros

(U23)
456

Saldo líquido

17

_ÍÏ22)_

12

]

508
36
97

(153)

9S l

(167)

(153)

54

A Casa -Museu de Artes e Artefatos Brasileiros
Demonstrações financeiras em

31 de dezembro de 202} e 2020

(a) Em dezembro de 2021. a Associação devoiveu para a Secretaria de Cultura de Economia Criativa os aíivos imobilizado que
haviam sido adquiridos cora os recursos do Contrato de Gestão.

Em 2020
Saldos em

SaJdos em

Descrição Custo

01/01/2020

Adições

Baixas

Transferências

143

48
23
13

(6)
(2)
(3)

3

Equipamento de informática e comunicação
Móveis e utensílios

386
161

Máquinas e equipamentos
Software
Benfeitorias Imóveis de Terceiros - A Casa Malriz
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Outros

66

(3)

153
547

84

(H)

01/0 Ï ,2020

Adições

Baixas

(137)
(128)
(104)

(3)
(38)
(17)

6

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

(66)

(153)
(398)

50

Saldos cm

08)

(61)
(9)

íl-904)

(Ï28)

502

(44)

Saldo líquido

18

168
66
153

1.579

Saidos cm
Descrição depreciação

188

407

547

50

1.506

3 Ï/Ï 2/2020

l
2

Transferências

31/12/2020

(134)
(165)
(319)

(66)
053)

(459)
(27)
9

_OA2^_

456
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6 Projetos a executar
A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o fofa! de recursos recebidos pela Associação e os
rendimentos financeiros desses recursos, bem como os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo).

Descrição Cusío
Contrato de Gestíio (10/2016) (nota 14,a)

(-) Obrigações com o Estado -

S íi idos cm

Valores

Captação de

Rcn ti i mentos

Outras

31/12/2020

Ilcecbidos

Recursos

Finiinceiros

Movimentações

1.788

7.694

2.385

68

1.788

7.694

2.385

68

!mobiiizEído(10/2016)

(400)

Saldo líquido Contrato de Gestão

1.388

7.694

5
58

563

PROAC - Projyto Ver Dentro - Plano Anuai (nota 6-ít)

PROJETO UNHCR ( Matriz) - (nota 6.b)
PROJETO BID (Matriz) - (nota 6.b)
(-) Obrigações com UNHCR - Imob i lixado
Saldo líquido

(45)
1.406

Saldos em

Consumo

31/12/2021

(151) _„

(9.302)

2.482

(151)

(9,302)

2.482

400
2.385

68

20

806

l

l

9.084

2.385

69

(Ï51)

(I)
(7}

(8.902)

2.482

(24)

128

94

(486)
(176)
6

(39)

(65)

(9-582}

3.297

726

(nota 6.a) O projeto tem objctivo a realização de uma exposição áe fotografias que revela modos de morar ao pauSistano a partir de imagens produzidas durante visitas a vários bairros da periferia pelo período
de dois anos, O valor total do projeto está estimado em R$ S 00, e cm 2019 foram captados através do PROAC Editais contrato 036-2019 o valor de R$80. Devido a prorrogação da exposição, a prevsssiode
captação do saldado R$20 foi repassada em 2021, cm 202 i foi empenhado o muntante de R$ 24 finalizando a exposiçÊïo com a prestação de contas aprovada pelo Proac.
(nota 6.b) Oprojeío em pdrceria da A CASA com UNHCR (Unitcd Nacions High Comissioner For Refiigees) visa fornecer oportunidades estruturadas de subsistência para cerca de 240 indígenas venezuelanüs
refugiados que vivem em abrigos que vão sc dedicará produção de Eirttísímato artesanal nos estEidos de Roraima e Amazonas. O valor total estimado para o projeto foi de R$170. Em 07 de agosto de 2021 o BID
(Banco ïntcramericano de Desenvoivimento) finno o iermu com a CASA que ciisponibstizani cerca de USD250 para continuidade do projeto.Em 2020 foi empenhado o montaFife de R$ 662 pcira a cxeciição do

projeto em Boa Vista(RR) e Manaus(AM).

Valores recebidos/captados -referem-se aos montantes recebidos ou captados para incentivo aos projetos vinculados.
Rendimentos fíníinceiros "referem-se a rendimento das aplicações financeiras dos recursos vinculados aos projetos que, de acordo com a norma
contábil, são reconhecidos no ativo em contrapartida aos projetos a executar (Vide Nota Explicativa n° 3.b- práticas contábeis).
Consumo "referem-se aos gastos que foram empregados nos projetos ao longo do exercício social.
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7 Salários, férias e encargos sociais
2023 2020
564
14
4

215

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

21
14
9
16
275

Outros

4
6
592

8 Provisão para contingências
A Associação reconhece provisão para riscos trabalhistas, cíveis e ou tributários quando seus
assessores Jurídicos consideram como provável o risco de perda de demanadas judiciais e
administrativas, que acarretarão em desembolso de recursos que possam ser mensurados com
razoável nível de segurança.
Em 3 Ï de dezembro de 2021 a Associação não possuía processos com perda provável para
serem reconhecidos e ou processos com perda possível para serem divulgados.

O Estatuto Social da Associação possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho
e da DÍretoria Executiva. Dessa forma, a Associação não concede nenhum tipo de remuneração,
vantagens ou benefícios, direía ou índiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que Íhes forain atribuídas pêlos respectivos aios
constituí] vos.

O património líquido é composto, substancialmente, pelo património social e pêlos
défïcíts/superávits apurados anuaimente.
Em caso de extinção ou desqualifícação 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 aldeados, de acordo com o disposto na Lei
Complementar n° 846/98 e no Decreto Estadual n° 43.493/98.

2021 2020
Salários
Encargos sociais
Benefícios
Férias
Décimo terceiro saiário
Outros

(2.762)
0.396)

(2.614)
(1.047)

(350)
(248)

(243)

(704)

_(2I9i
(5.679)

20

(675)

(342)

Off).
(4.951)
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202Ï 2020

(394)

Vigilância e segurança
Assessoria coníábíi e Jurídica
Limpeza e higiene
Portaria
Informática

(235)
(212)
(160)
(55)
(102)

Outros

(Ï.Ï5S\

(335)

(210)

(163)

(161)
(43)
(83)
(995)

13 Despesas gerais - Programas culturais
2021 2020
Programa de Comunicação e Desenvolviniento Institucional

Programa de Edificações
Programa de exposições e Programação Cultural
Programa de Gestão de Acervo
Programa Educativo
Programa de Gestão Museológica

(365)

(359)

(474)
(280)
(29)
(1.507)

(356)
(229)
(215)
(J78)

(4)
(4)

(986)

A seguir apresentamos a composição das naturezas das despesas gerais das principais atividades
da Associação:
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Progntmn de
Progrnmt) de cxjiusiçôes e
[>rogrnmaçiio cuiturni

Edificnçoes:
conservnçno
tnnntitenvno v

l ro gm mu (te

i'rogninirt de

Prós rn m n

segura n ca

Çomtinicoçito

Acervo

Eilucíitivo

Dfscriçiío

Parcerias e patrocínio (s)

2021

2020

(377)

(35)
(49)

TrabaÍho voluotarios
Autôiiümos
Solrizaçao
Projeio ceiiográfico

Vigilância

(5)

(!)

Locação t!e equipamento
Aiimoitíiçao

(23}

Limpeza

(l)
(l)
(38)
(1)

Equipe de mcinta^ein e dcsmoiitagem
Coordeitiiçao tíxecutiva

Ktetricista
Transporte

(2)

Coordeiirtçdo (Íe produção
Comiiiiicaçao visual

(i)

Seguros
Coleta seletivn

2021

2020
(l)

Progrnmsi (Ic

2021 2020

(28!) (288)

(l)

(2)
(l)
(!)

(45)

(3)
(3}
(l)
(i)
(4)

Manuttínçao e reparos

WebsÍte

(48)
(11)

(29)

Í5}

(4)

(20)

(12)

(20)

(13)
(15)
(12)

(10)
U4)
(M)

(i 76)

(100)

(3) (6)
(2} (3)

(24)

(19)

(t4)

(13)

(3)
(2i9)

Higiene e Limpeza

(25)

2020

(9.)

Oficnins EcÍtiCiitivas
Acondicionamento (te acerro

(a)

(14)

2021

(5)

(l)
(1}

Dedetizoçiïü

,(474)

2021 2020

(12)

H os pe d age m c dominio

Outras despesas

2021 2020

G es tu o
Mnseulógtcn

(51)
(215)

S^L

(359}

_Q6L

(229)

(44) JM.
(365) (3?6)

(K>2)
(ÍO?

ííü.
(280) _ÜZSï

(U

J2L

^2L

(29)

^L

w

çno registrou o montniUe de RS 402 (R$ 35 em 2020) com parcerias e patrocínios, que tem romu objetivo promover a visi bilidade da Associação por meio de exposições, programação ciilttiral,
Campos (fe Atitude , RS 15 com Associaçay DavÍd RockefellcrCenter

nifícado com todos os espaços e RS 14 ás demais patrocinios e parcerins. As rccettas corresponde» te s esta o registradas na rubrica de Recursos do contrato de gestão - Nota explicativa 14
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ïesas operacionais (âfívïüaües ci
Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 3.b, os recursos recebidos dos projeíos vinculados
são empregados na medida áe execução dos projetos. Em 31 de dezembro de 2021, os recursos
empenhados estão apresentados da seguinte forma:
2021 2020
Em Contraio de gestão -10/2016 (a)

Em Projeío Mine 2683 ï4 (Plano Anual)
PROJETO BID (Matriz)
PROJETO UNHCR (Matriz)

(9.302)

(7.690)

(25)
(175)
(487)

(76)
(112)

(9.989) (7.878)

Contraio de Gestão - 010/20Í6
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, iniciando-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 operacionaHzação 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 2018, foi celebrado o Io (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 20Ï8, 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 gioba] estimada em R$ 684.
No mês de dezembro de 2019, foi celebrado o 4° (quarto) aditamento ao Contrato de Gestão
010/2016 por Íntenrsédio da Secretaria do Estado da Cultura, sendo a cláusula sétima alterada
referente ao aumento da importância.global estimada em R$ 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 R$ 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 R$ 826.
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No mês de maio de 2021, foi celebrado o 7° (sétimo) 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$ 866.
No mês de dezembro de 202 Ï, foi celebrado o 8° (oitavo) 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 gioba! estimada em RS 1.070.
Encerramento do Contrato de Gestão

Em 30 de Junho de 2021, a Associação foi comunicada oficialmente peia Secretaria de Cultura e
Economia Criativa, que o contrato de Gestão 010/2016 com vencimento em 31 de dezembro de
2021, não seria renovado para os próximos 5 anos, e que o equipamento "Museu da Casa
Brasileiro", a partir de 01 de janeiro de 2022, será gerenciado por meio de convénio por outra

entidade (Fundação Padre Anchieía).
A partir de julho de 2021 a Associação iniciou com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa
o processo de encerramento definitivo do contrato, com a apuração dos gastos de desmobilizaçao,
que incluiu: assessoria jurídica, coníábil, TI, impressoras, recursos humanos, contratos com
terceiros, etc). A prestação de contas final do contrato de gestão, tem como prazo até 90 (noventa)
dias do encerramento do contrato, conforme cláusula décima, parágrafo primeiro do contrato de
gestão,
Dessa forma, pela prestação dos serviços objeto do Contraio de Gestão, a Associação recebeu
do Poder Público, nos prazos e condições acordados, a importância giobai de R$ 34.541
recebida da seguinte forma:
Exercícios

2017
7.824
2018
6.613
2019
6.624
2020
5.786
2021
(a)
7.694
34.541
(a) No exercício de 202!, a Associação recebeu o repasse do Poder Público no vaiar de R$ 7.694. (conforme nota
explicativa 6 - prqjeíos a executar). Além dos recursos financeiros provenientes do Poder Público, para execução do
objeto do Contrato de Gestão, a Associação lambem manteve as seguintes fontes de recursos:
(í) 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
(iv) Rendimentos de apiicaçoes e ativos financeiros;
(b) A seguir apresentamos as receitas auferidas por meio dessas captações e provenientes do Poder Público:

2021 2020
Receitas do contraio de gestão (créditos do Poder Público) 6.849 6.627
Eventos e Cessão de espaço 966 391
Parcerias e patrocínios 716 324
TrabaJhos voluntários 113 Ï56

BÍÍheíeria
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Taxas de inscrições para concursos 45 16
Outras
receitas
21
13
Total

9.234

7.630

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 quadrimesírais relativos ao primeiro e segundo quadrimestre de 2021, foram
preparados e encaminhados para a Unidade de Preservação do Património MuseoÏógico

(UPPM) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, sendo o relatório do primeiro
quadrimesíre aprovado em 19 dejuiho e o relatório do segundo quadrimestre em 27 de outubro
de 2021. A prestação de contas referente ao reiatório de atividades anuais será enviada em
fevereiro de 2022.
Os recursos provenientes do Contrato de Gestão são contabiíizados 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.

2021 2020

(249)
(197)
(56)
C33)

Prestação de serviços
Salários
Benefícios
Manutenção e reparos

(25)

Férias

(18)
(i7)

Agua. energia, internei e íeiefone

Décimo terceiro salário
Depreciação
Viagens

(2)

0)

Encargos sociais

(26)
(37)
(15)
(23)
(11)

(2)

23

(18)
(46)

(179)
(754)

(72)
(600)

Autónomos

Redação e revisões de texto
Outros

(236)
(106)

(6)
(2)

A Associação mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos onde, os
resultados obtidos, são razoáveis com as expectativas da Administração e as transações
com instrumentos financeiros são reconhecidos no resultado. A Associação não possuí

políticas ou estratégias especificas para gerenciamento dos instrumentos financeiros
visto que a Administração entende que não existe risco significativo de perdas
associadas a esses instrumentos. A Associação não efetua aplicações de caráter
especulativo em derivatívos ou quaisquer outros ativos de risco.
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17 Avais, fianças e garantias
A Associação não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente
garantídora durante o exercício de 2021 e 2020.

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 físcal para os exercícios

findos em 31 de dezembro de 202 l e 2020:
• IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica)
• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro.Liqujdo)
• ISSQN(Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza).
• COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas próprias.

19 Eventos subsequentes
Nos dias 07, 26 e 27 de janeiro de 2022, a Associação comunicou ofícialmçáté o desligamento
aos 07 funcionários do Museu Casa Brasileira, em virtude do ecerramento/do contrato de Gestão
010/2016.
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