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(DC1) Uso Interno na PwC - Confidencial 

Relatório do auditor independente 
sobre as demonstrações contábeis 

Aos Fundadores e Administradores 
CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis do CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.  

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil para pequenas e médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para 
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 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis ". Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - 
Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas" e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., Av. Brigadeiro Faria Lima 3732, 16o, partes 1 e 6, Edifício 
Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo, SP, Brasil, 04538-132 
T: +55 (11) 4004-8000, www.pwc.com.br 
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Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade
operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 

São Paulo, 29 de abril de 2022 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Ltda. 
CRC 2SP000160/O-5 

Fábio de Oliveira Araújo 
Contador CRC 1SP241313/O-3 
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro  
Em reais 

 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 

P á g i n a 1 | 23 
 

 

           
Ativo Nota 2021  2020  Passivo e patrimônio líquido Nota 2021  2020 
           

Circulantes      Circulantes     

           

Caixa e equivalentes de caixa 3.2 e 4 7.614.322  3.529.558  Fornecedores 7 905.254  843.276 

Recursos próprios   33  51.259  Obrigações trabalhistas e sociais 8 227.376  492.450 
Vinculados a projetos  3  3  Obrigações tributárias 10 184.945  269.053 
      Provisão de férias 11 922.696  967.184 
Aplicações financeiras 3.3 e 4 7.614.286  3.478.296  Financiamentos 12                         -     616.673 
      Seguro a pagar  20.545                      -    
Recursos próprios 1  7.614.286  2.220.186  Adiantamento de cliente  1.800  1.800 
Vinculados a projetos 1                        -     1.258.110  Verbas de projetos a aplicar 3.6 e 13 927.051  1.740.237 
      

     
Realizáveis 3.4 421.048  2.979.654  Total do passivo circulante  3.189.667  4.930.674 

Créditos a receber 5 93.447  60.798       

Despesas antecipadas  327.601  429.299  Não circulante     
Imóveis destinados a venda 6                       -     2.489.557  

     
        Financiamentos  a longo prazo 12 91.635  120.827 

Total do ativo circulante  8.035.370  6.509.212       

      Total do passivo não circulante  91.635  120.827 

Não circulante      
       

Imobilizado  3.5 12.903  30.255  
     

           

        Patrimônio líquido     

Total do ativo não circulante  12.903  30.255  Patrimônio social 3.9 e 14 4.766.971  1.487.966 
        

       

Total do ativo  8.048.273  6.539.467  Total do passivo e Patrimônio Líquido 8.048.273  6.539.467 
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Demonstração do resultado do exercício 
Em reais 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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 Nota 2021  2020 

Receitas das atividades  
 

 
 

Recursos de órgãos governamentais 15.a         1.960.269           2.051.011  

Patrocínios de projetos 15.a       12.889.617        10.710.448  

Prestações de serviços 15.a        9.420.374          8.829.678  

Doações 15.a            706.169           1.888.925  

Receitas financeiras 15.a            187.250               19.294  

Ganhos na venda de bens 15.a           944.375                      -    

Gratuidades recebidas 3.11 e 18.b           489.997              441.277  
   26.598.051   23.940.633 
     

( - ) Impostos sobre prestação de serviços 15.a  (761.985)   (671.793) 
     

   25.836.066   23.268.840 
     

Despesas das atividades     

Com restrição     

Custos com projetos restritos 15.b  (16.753.716)   (17.533.995) 

     
Sem restrição     
Gerais e administrativas 16  (5.313.348)   (5.216.347) 

Gratuidades concedidas 18.b  (489.997)   (441.277) 

     

   (22.557.061)   (23.191.619) 

     
 Superávit do exercício    3.279.005  77.221 
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em reais 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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        Superávit     

    Patrimônio   (déficit) do     

    social   exercício   Total 

              

Em 31 de dezembro de 2019   1.410.745                                  -      1.410.745 

              

Superávit do exercício                                  -      77.221   77.221 

Destinação do superávit do exercício 77.221   (77.221)                                  -    

Em 31 de dezembro de 2020   1.487.966                                  -      1.487.966 

              

Superávit do exercício                                  -      3.279.005   3.279.005 

Destinação do superávit do exercício 3.279.005   (3.279.005)                                  -    

Em 31 de dezembro de 2021   4.766.971                                  -      4.766.971 
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Demonstração do fluxo de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais 

 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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  2021   2020 

        

Superávit do exercício  3.279.005   77.221 

         

Ajustes       

Depreciação  14.957   105.353 

        

Superávit do exercício ajustado 3.293.962   182.574 

        

Variações nos ativos e passivos a valor justo       
Créditos a receber (32.649)   915.195 

Despesas antecipadas 101.698   130 

Imóveis destinados a venda 2.489.557   (2.489.557) 

Fornecedores 61.977   44.011 

Obrigações trabalhistas e sociais (265.074)   148.761 

Obrigações tributárias (84.108)   (36.188) 

Seguros a pagar 20.545                               -    

Provisão de férias e outras contas a pagar (44.488)   (61.928) 

Adiantamento de cliente                             -      1.800 

Verbas de projetos a aplicar (813.186)   58.915 

         

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 4.728.234   (1.236.287) 

        

Fluxo de caixa das atividades de investimento       
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível                             -      (17.736) 

Baixa de bens imobilizado e intangível 2.394   2.489.557 

        

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 2.394   2.471.821 

        
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos       

Empréstimos e financiamentos (645.865)   734.092 

        

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos (645.865)   734.092 

        

        
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa 4.084.763   1.969.626 

        

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.529.558   1.559.932 

        

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 7.614.321   3.529.558 
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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
________________________________________________________________________________ 
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1 Contexto operacional 
 
O CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária ("Entidade"), 
constituído em 15 de maio de 1987, é uma Entidade de educação e assistência social, sem fins lucrativos, 
qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), desde 10 de outubro de 2015, 
imune a impostos na forma do artigo 150 VI ‘c’ da Constituição Federal, cuja administração se pauta pelo 
rigoroso cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 14 do CTN e no artigo 12 da Lei Federal 
9.532/1997. Tem  como objetivos: 
 
. a proposição e a execução de estudos, pesquisas e ações nas áreas de educação, cultura e ação 

comunitária, por meio do estabelecimento de parcerias com órgãos públicos e privados e instituições 
nacionais e internacionais, em trabalhos nas áreas mencionadas; 

 
. a elaboração de materiais (impressos, vídeos e outros) que subsidiem a implementação de projetos em 

escolas, instituições da sociedade civil e órgãos públicos; e 
 
. a implementação de projetos comunitários, podendo participar e receber participações de outras 

instituições do gênero. 
 
Para a manutenção de suas atividades e desenvolvimento de projetos, a Entidade obtém recursos de doações, 
patrocínios a projetos e repasses de verbas públicas destinadas a projetos sociais. 
 
 

2 Base de preparação e apresentação 
 
As presentes demonstrações contábeis foram examinadas e aprovadas pela Assembléia Geral da Entidade em 
26 de abril de 2022. 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução CFC 
nº 1.409/12, que aprovou a NBCITG 2002 – “Entidades sem Finalidade de Lucros”, alterada e consolidada 
em 21/08/2015  como NBC ITG 2002 (R1), (CPC PME – “Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas") 
e com aplicação subsidiária da NBC TG 1000. Elas foram preparadas considerando o custo histórico  como 
base de valor. 
 
A preparação das demonstrações contábeis em conformidade com as referidas  normas requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no 
processo de aplicação das políticas contábeis.  

 
3 Resumo das principais políticas contábeis 

 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas a 
seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 
 
 

3.1 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados de acordo com a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Entidade atua (“moeda funcional”).  As demonstrações contábeis estão sendo 
apresentadas em reais, que  é a moeda funcional da Entidade e, também, a sua moeda de apresentação. 
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3.2 Caixa e equivalentes de caixa 
 
São representados por valores de liquidez imediata e com vencimento indeterminado e com risco 
insignificante de mudança de valor, apresentados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos 
incorridos até as datas dos balanços. Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de bancos conta 
movimento, aplicações financeiras e caixa. 
 

3.3 Aplicações financeiras 
 
A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor de custo 
por meio do resultado e a custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos 
financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no 
reconhecimento inicial. 
 
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. 
 
 
Custo Amortizado 
 
Os passivos financeiros classificados como ao custo amortizado são aqueles cujos fluxos de caixa contratuais 
são, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto 
 

3.4 Realizáveis 
 
Os demais ativos circulantes estão demonstrados ao valor de custo ou de realização. 
 

3.5 Imobilizado 
 
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou doação, menos o valor da 
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada.  
 
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para 
alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada como segue: 
 
. Edificações - 25 anos. 
. Computadores - 5 anos. 
. Móveis utensílios e equipamentos - 10 anos. 
 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se 
necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. 
 
 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo 
for maior que seu valor recuperável estimado. 
 
Em face da venda do imóvel, houve a baixa de ativos do imobilizado totalmente depreciados e que 
permaneceram no local como parte de sua estrutura funcional, fez parte da negociação com o comprador, 
bem como alguns por venda ou doação a terceiros, conforme recibos e termos emitidos.  
Dos ativos restantes, uma pequena parcela foi destinada para uso dos colaboradores em trabalho remoto e os 
demais estão armazenados em boxes. 
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3.6 Verbas de projetos a aplicar 
 
Estão representados pelos valores recebidos e ainda não utilizados no financiamento dos projetos sociais 
executados pela Entidade. 
 

3.7 Provisões 
 
As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente legal ou implícita como 
resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 
 

3.8 Demais passivos circulantes 
 
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações 
monetárias incorridas. 
 

3.9 Patrimônio social 
 
Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações recebidas de terceiros, 
acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício.                               
 

3.10 Apuração do resultado – Superávit ou (Déficit) 
 
Os recursos provenientes de patrocínios com uso de leis de incentivos fiscais e não incentivados são 
contabilizados como receitas quando aplicados nos projetos; em decorrência, os montantes ainda não 
utilizados ficam registrados no passivo circulante, representando a parcela que ainda deverá ser aplicada nos 
projetos, acrescida dos rendimentos financeiros auferidos decorrentes de sua aplicação. 
 
As receitas de doações e contribuições associativas são reconhecidas por ocasião do seu efetivo recebimento. 
 
As despesas com projetos, assim como as demais despesas e receitas, são contabilizadas observando o regime 
de competência de exercícios. 
 
As receitas e despesas financeiras também são contabilizadas observando o regime de competência de 
exercícios. 
 
Todas as receitas foram aplicadas no país, no desenvolvimento dos objetivos institucionais da Entidade. 
 
 

3.11 Trabalho voluntário 
 
Em cumprimento a NBC ITG-2002 (R1) aprovada pela Resolução CFC o n 1.409/12, a Entidade mensura e 
reconhece o trabalho voluntário pelo valor justo da prestação de serviço como se tivesse ocorrido o 
desembolso financeiro, conforme detalhes discorridos na Nota 18b. As receitas correspondentes aos 
trabalhos voluntários foram reconhecidas na rubrica Gratuidade recebidas. As correspondentes despesas 
foram reconhecidas considerando a sua função. Nesse sentido, os custos atribuídos aos trabalhos voluntários 
identificados nos exercícios de 2021 e de 2020 foram tratados na rubrica de custos com Gratuidade 
concedidas. Em vista de que o reconhecimento dos valores mensurados a título de receita de trabalhos 
voluntários, tem o mesmo valor das despesas de trabalhos voluntários, e foram todas apropriadas no 
resultado de 2021 e 2020. 
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3.12 Ativos e Passivos Contingentes 

 
 
Referem-se a direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de 
eventos futuros. 
 

• Ativos Contingentes - Não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências que assegurem 
elevado grau de confiabilidade de realização, usualmente representado pelo trânsito em julgado da ação e 
pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. 
 

• Passivos Contingentes - Essas contingências, coerentes com práticas conservadoras adotadas, são 
avaliadas por assessores legais e levam em consideração a probabilidade que recursos financeiros sejam 
exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com suficiente 
segurança. As contingências são classificadas como prováveis, para as quais são constituídas provisões; 
possíveis, que somente são divulgadas sem que sejam provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e 
divulgação. Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a 
sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor. 
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4 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Compostos por contas correntes, aplicações financeiras e caixa estão assim representados com prazo de 
vencimento igual ou inferior a noventa dias na data de aquisição e estão assim representados: 

 
 

Caixa   2021   2020 

          

Fundo Fixo                         11                          35  
          

Recursos próprios                       11                        35  
          

Contas correntes         

Banco Bradesco S.A.                           2                            2  

Banco do Estado do Pará                           -                       1.420  

Banco do Brasil S.A.                           -                    49.782  

Itaú Unibanco S.A.                        20                          20  
          

Aplicações         

Itaú Unibanco Aplic Aut. Mais - CDB-DI           3.884.471              2.012.311  

Bradesco Aplic Aut Mais Invet Plus                 16.372                  84.755  

Banco do Brasil Aplic                  2.083                          -    

Bradesco Aplic                 23.571                 123.119  

Fundo Reserva(Trust DI)           3.178.335                          -    

Fundo provisionamento CLT              509.454                          -    
          

Recursos próprios        7.614.308           2.271.410  
          

Contas correntes         

Itaú Unibanco S.A.                           3    3 
          

Aplicações         

Banco do Brasil - Fundo de Aplicação CP Automático                         -                   753.477  

Banco do Brasil - Poupança (Fund Casa)                           -                  504.633  

          

Vinculados a projetos                         3           1.258.113  

          

Total         7.614.322          3.529.558  
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5 Créditos a receber  
 
Referem-se a notas fiscais emitidas e ainda não recebidas ou a valores a receber de financiadores e 
patrocinadores, cujas despesas relativas aos projetos em curso foram incorridas pela Entidade e os 
correspondentes recursos, não foram repassados até a data das demonstrações contábeis.  
 

    2021   2020 

Associação Conselho Britânico   
                    

93.447    
                            -    

Seduc Para                                   -                      43.427  

Outros créditos                                   -                         9.464  

Instituto Votorantim                                   -                         7.390  

Centro de Mídias                                    -      517 

          

Total   93.447   60.798 

 
 

6 Imóveis destinados a venda 
 

Foi aprovada em Ata do reunião do conselho administrativo do dia 27/08/2020  item (V), a colocação do 
imóvel-sede do Cenpec a venda. Portanto, foi realizada a reclassificação de R$2.489.557, para o ativo 
circulante, com o valor da venda existe a intenção de se constituir um fundo de reserva. 
  
A entidade efetivou a venda da sede própria no dia 02 de setembro de 2021, para a compradora Visão 
Habitacional LTDA, inscrita no  Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazendo  sob o 
número 43.443.399/0001-98, mediante o preço de R$ 3.420.000. Este recurso foi destinado a criação de um 
fundo de reserva para garantir a sustentabilidade da organização no longo prazo. 
 
 
 
 

7 Fornecedores 
 

    2021   2020 

          

*Prestadores de serviços   905.254   835.037 

Outros fornecedores                          -      8.239 

          

Total   905.254   843.276 

 
*Referem-se ao valor provisionado em despesas incorridas no exercício de 2021 e 2020, pelo regime de 
competência, substancialmente, vinculadas a projetos, cujo faturamento e liquidação financeira ocorreram 
no exercício subsequente. 
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8 Obrigações trabalhistas e sociais 

 

  2021   2020 

        

        

Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) a recolher 161.370   263.960 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a recolher 53.906   129.548 

Rescisões trabalhistas a pagar 12.100   92.763 

Autônomos a pagar                      -      6.179 

        

Total 227.376   492.450 

 
*Rescisões trabalhistas a pagar:  Ocorreu pela reestruturação do quadro de funcionários em 2021. 
 
 

9 Ativos e passivos contingentes 
 
 

a) Ativos Contingentes: não existem ativos contingentes contabilizados. 
 

b) Provisões e Contingências: 
 
Em 2020, a Prefeitura Municipal de São Paulo instaurou no Conselho Municipal de Tributos, Autos de 
Infração envolvendo a incidência de tributos (ISS 2007/2010 e 2013/2014) com valor histórico de R$ 
10.738.078. Estimados no momento como de perda possível, podendo ainda ser discutido na esfera judicial a 
procedência.Por se tratar de contingência classificada como possível, nos termos das práticas contábeis, não 
há provisão contábil. 
 
Em 2020, o tribunal de justiça de São Paulo instaurou na Vara Execução fiscal referente a cobrança de ITBI 
2009. Ação anulatória discutindo o débito e a imunidade da CENPEC em andamento, com valor histórico de 
R$231.721. Estimados no momento como de perda possível, podendo ainda ser discutido na esfera judicial a 
procedência.Por se tratar de contingência classificada como possível, nos termos das práticas contábeis, não 
há provisão contábil. 
 
Em 2021, o ministério da educação instaurou processo administrativo em razão da publicação da resolução 
nº 2. De 18.01.2012 com valor histórico R$ 22.958.811.  Que instituiu a obrigatoriedade do SIGPC (Sistema 
de Gestão de Prestação de Contas), para todas as prestações de contas com vencimento em 2012, toda a 
documentação apresentada pelo CENPEC foi devolvida e a opção de prestar contas só foi habilitada após, 
tendo a prestação de contas sido, enfim, encaminhada em 16/03/2018.  O CENPEC apresentou duas 
prestações de contas parciais, sendo primeira em janeiro de 2012(Plano de Trabalho executado até março de 
2010) e a segunda em abril de 2012 (Plano de Trabalho executado até maio de 2010).  Desde então, o status 
no SIGPC permanece em “aguardando análise”. Por se tratar de contingência classificada como possível, nos 
termos das práticas contábeis, não há provisão contábil. 
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Em 2021,  a secretaria especial de cultura  instaurou processo administrativo com valor histórico  R$ 
3.000.00,00. Referente a prestação de contas foi apresentada em 29/01/2009  e o Ministério solicitou 
documentações complementares em setembro de 2010.  O CENPEC encaminhou parte dos documentos, mas 
verificamos que é preciso encaminhar “relatório de execução da receita e despesa, relação de pagamentos, 
relatório físico, relatório de bens, extrato bancário, relatório final, conciliação bancária, comprovantes de 
despesas, comprovantes de recolhimento de imposto e material de divulgação. Em 19/10/2010 apresentou 
prestação de contas “acusaram recebimento de resposta á carta de cobrança nº 0458/2010-
CGPC/DIC/SEFIC/MINC”. Por se tratar de contingência classificada como possível, nos termos das práticas 
contábeis, não há provisão contábil.  
 
 
 
 

10 Obrigações tributárias 
 

  2021   2020 

        

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 143.525   14.660 

Retenções (PIS, COFINS e CSLL) a recolher 18.599   44.937 

COFINS 14.095   8.314 

Programa de Integração Social (PIS) a recolher 6.897   185.686 

Impostos Sobre Serviços (ISS) 1.829   15.456 

Total 184.945   269.053 

 
 
 
 
11 Provisão de férias 
 

  2021   2020 

        

  686.020   712.425 

Férias + 1/3 de férias 174.935   190.642 

INSS sobre férias 54.881   56.993 

FGTS sobre férias 6.860   7.124 

PIS sobre férias       

  922.696   967.184 

 
Constituída com base na remuneração dos empregados, incluindo as férias vencidas e proporcionais 
acrescidas dos encargos sociais correspondentes. 
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12 Financiamentos 
 

  2021   2020 

        
Empréstimos                         -                616.673  

        
Total                         -     616.673 

        
        
  2021    2020 

        
Financiamentos  a longo prazo (a)                91.635                120.827  
        

        
Total 91.635   120.827 

 
(a )  Pelo cenário da pandemia de Covid-19 em 2020, a gestão do CENPEC aderiu preventivamente ao 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos - Lei Nº 14.043, de 19 de agosto de 2020, conseguindo a 
liberação de linha de crédito com o banco Bradesco para financiamento da folha do mês de outubro, 

adquirido no dia 29 de Outubro de 2020 em 30 parcelas mensais.   
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13 Verbas de projetos a aplicar  

 
Referem-se a contribuições e verbas recebidas antecipadamente para aplicação em projetos em curso ou a 
serem iniciados, cujo desembolso será efetuado nos meses subsequentes, conforme demonstrado a seguir: 
 

  2021   2020 

        

Instituto Alcoa 169.864                         -    

Associação Conselho Britânico 154.567                         -    

Samsung Eletronics 154.431                         -    

Maria Alice Setubal 110.000                         -    

Unicef 108.490   183.565 

Direitos autorais-Institucional 79.944                         -    

Programa Itaú Social Unicef 63.682                         -    

Instituto Camargo Correia 41.742   41.742 

Fundação Roberto Marinho 31.756                         -    

Fundação Telefônica 12.575   77.506 

Fundação Casa                      -      1.258.110 

Instituto Votorantim                      -      179.314 

        

Total 927.051   1.740.237 

 
 

14         Patrimônio líquido 
 
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende a somatória dos valores do 
superávit e déficit ocorridos. 
 
Os recursos da Entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, no país, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 
 

15 Projetos 
 
A Entidade controla as receitas e despesas com projetos, de forma analítica e as apropria contabilmente, 
quando do efetivo empenho das despesas incorridas, relacionando-as às correspondentes receitas, conforme 
descrito na Nota 3.6. 
 
Todos os projetos possuem orçamento individualizado demonstrando as fontes de recursos financeiros e os 
correspondentes cronogramas previstos das entradas dos recursos em caixa, bem como as aplicações dos 
mesmos de forma detalhada por categoria e natureza de gasto. Tal controle permite à administração da 
Entidade o gerenciamento individualizado dos projetos e ações sociais, bem como a adequada apuração de 
resultados individualizados. 
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Os recursos de órgãos governamentais para custeio de projetos são repassados com suporte em contratos 
administrativos, convênios ou termos de parceria, em conformidade com a legislação aplicável, para 
aplicação em atividades de interesse público executadas pela Entidade, não constituindo fato gerador do ISS. 
 
Os recursos de parceiros privados para patrocínio a projetos são repassados com suporte em contratos que 
prevê em sua aplicação em atividades compreendidas no objeto social da Entidade sem contrapartidas que 
constituam fato gerador de ISS. 
 
As receitas de prestação de serviços compreendidos no objeto social da Entidade foram suportadas pela 
correspondente nota fiscal de serviços e as receitas de doação, em recibos de doação. 
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(a) Recursos de patrocinadores: 
 

 

 
 

 
 

Classificamos em outros os projetos de menor aporte financeiro e sem prestação de contas.
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(b)   Despesas operacionais com projetos: 
 
 

 
 

 
 
 
Classificamos em outros os projetos de menor aporte financeiro e sem prestação de contas 
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(c)  Abaixo breve resumo dos principais projetos: 
 

Educação com Arte: Oficinas Culturais 

Este projeto é financiado com recursos governamentais e, com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), visa garantir o acesso à experiência cultural e artística para adolescentes e jovens 
que cumprem medida de privação de liberdade. 

Olimpíada da Língua Portuguesa – Programa Escrevendo Futuro 

A Olimpíada da Língua Portuguesa: Escrevendo o Futuro é uma iniciativa do Ministério da Educação 
(MEC) e da Fundação Itaú Social, com coordenação técnica do CENPEC. Desenvolve ações de 
formação de professores com o objetivo de contribuir para o ensino da língua portuguesa, utilizando a 
metodologia que considera os gêneros textuais. A Olimpíada tem caráter bienal e, em anos pares, 
realiza um concurso de produção de textos que premia as melhores produções de alunos de escolas 
públicas de todo o país. Nos anos ímpares, desenvolve ações de formação presencial e a distância, além 
de realização de estudos e pesquisas, elaboração e produção de recursos e materiais educativos. 

Prêmio Itaú Social Unicef 

Desde 1995, por meio deste prêmio, a Fundação Itaú Social, o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância – UNICEF e CENPEC investem na mobilização de organizações da sociedade civil para 
ampliar e adensar ações voltadas ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, em parcerias 
com escolas públicas. Outras organizações se uniram nessa mobilização, como a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação – Undime, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 
Assistência Social – CONGEMAS e o Canal Futura. 

Prêmio Respostas para o Amanhã 

É uma iniciativa da Samsung Electronics com coordenação geral do CENPEC, tem apoio da UNESC, 
Reduca, OEI, CONSED e outras instituições comprometidas com a Educação. Este projeto 

premia práticas educacionais de professores das áreas de Ciência da Natureza, Matemática e suas 
tecnologias que tenham como objetivo a elaboração de projetos de uma turma de alunos de escolas 
públicas de Ensino Médio, que apresentem soluções simples para as questões identificadas em suas 
comunidades, visando contribuir para uma sociedade mais sustentável. 

Busca Ativa 

O Projeto Busca Ativa é uma iniciativa do o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF e 
apoio técnico do CENPEC. Apoia governos na identificação, registro, controle e acompanhamento de 
crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão, por meio de uma tecnologia 
social que é implementada via plataforma tecnológica. Provendo municípios e estados acesso a dados 
que possibilitem planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a 
inclusão escolar. 
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Inovação Telefônica 

O Projeto "Desafio Inova Escola" tem por objetivo fomentar processos inovadores no âmbito escolar 
que favoreçam a construção de uma cultura de inovação na escola e o desenvolvimento dos estudantes 
nos aspectos cognitivos, nas habilidades e competências para o século XXI. Podem participar da 
premiação escolas públicas e particulares, de toda a educação básica. 

Tempo Integral no Ensino Médio - Pará 

O Projeto Desenvolvimento Integral no Pará é uma assessoria do CENPEC e da Fundação Carlos 
Alberto Vanzolini a Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc-PA) no aprimoramento e 
consolidação das políticas e práticas de educação integral para o Ensino Médio. Iniciado em agosto de 
2018, o projeto tem duração prevista de 14 meses. Além de desenhar e propor uma reorganização da 
matriz curricular do Ensino Médio em tempo integral, o projeto construirá estratégias, conteúdos, 
materiais, formações e ações de apoio à equipe de gestão das 22 escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral. 

Programa Parceria Votorantim pela Educação 

O Programa Votorantim pela Educação é uma iniciativa do Instituto Votorantim com execução técnica 
do CENPEC. Busca contribuir para a melhoria da educação pública nos municípios por meio da 
mobilização social das comunidades e da qualificação das práticas de gestão educacional e escolar, 
considerando o aperfeiçoamento de competências e habilidades profissionais. O principal objetivo é 
qualificar processos e práticas de gestão educacional e escolar, ampliando as competências dos atores 
envolvidos em três frentes de atuação: Apoio à Gestão Educacional - rede municipal; Apoio à Gestão 
Escolar - escolas públicas municipais e Mobilização Social. 

Programa Melhoria da Educação – Apoio Pedagógico Complementar 

O Apoio Pedagógico Complementar é uma iniciativa da Fundação Itaú Social, com coordenação 
técnica do CENPEC, trata-se de uma tecnologia educacional do Programa Melhoria da Educação que 
visa apoiar a atuação dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação no cenário em que o direito à 
aprendizagem na idade considerada adequada ainda não está garantido a todos os estudantes. 

Serão oferecidos formação presencial e a distância para o desenvolvimento de habilidades e 
competências que permitam a atuação dos técnicos da secretaria na concepção, na implantação, na 
implementação, no monitoramento e na avaliação do Programa. O intuito é prepará-los para realizar, 
no território, ações articuladas em diferentes níveis de gestão - secretaria, escola e sala de aula -, 
contribuindo para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Programa Ecoa Formação - Alcoa 

O Programa Ecoa é um projeto de assessoria técnica e formação docente às redes municipais de ensino 
de Juruti (PA), de Poços de Caldas (MG) e de São Luís (MA). 

Tem como foco o diagnóstico e o planejamento das políticas educacionais, a fim de melhorar a 
qualidade de acesso, de permanência e de aprendizagem nas trajetórias escolares dos estudantes. 
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A assessoria e formação oferecidas se pautam na análise dos dados de diagnóstico educacional e na 
articulação entre teoria e prática, em diálogo com os gestores, técnicos e educadores dos territórios. 

Pesquisa de Mercado com Professores da Língua Inglesa 

Pesquisa de mercado com professores da língua inglesa que visa contribuir com os estudos sobre perfil 
e formação de docentes de inglês do Ensino 

Fundamental I, no Brasil. 

Reunir subsídios para apoiar o British Council na proposição de diretrizes e elaboração 

de iniciativas que alcancem seus objetivos, a saber: estabelecer o componente da língua 

inglesa como uma oferta chave reconhecida no sistema de ensino primário brasileiro; 

apoiar as melhorias da qualidade do aprendizado e ensino da língua inglesa (English 

Language Learning (ELL) and Teaching (ELT)) com uma abordagem inclusiva e 

equitativa; influenciar políticas públicas relacionadas ao ensino de inglês no Brasil, 

conforme explicitados no Edital de Licitação desta pesquisa. 

Pense Grande Digital 

O Pense Grande Digital, iniciativa da Fundação Telefônica Vivo com coordenação técnica do CENPEC 
Educação, busca fomentar a cultura do empreendedorismo de impacto social com o uso de tecnologia 
para jovens das periferias brasileiras constituírem o seu projeto de vida. A formação tem como objetivo 
unir as habilidades e competências pessoais dos jovens às necessidades de sua comunidade. 

A formação on-line acontece no aplicativo do Pense Grande Digital e totaliza 80 horas. Gratuita e 
realizada a distância, apresenta elementos e recursos gamificados. 

A jornada formativa proposta no aplicativo, que tem como metáfora a escalada rumo ao Pico da 
Neblina, é distribuída em 12 fases que envolvem desafios e medalhas. A cada fase superada pelos 
participantes, o Pico da Neblina fica mais próximo de ser alcançado. 

Conta ainda com uma rede social, na qual mediadores e demais participantes interagem por meio de 
emoticons, vídeos, textos e áudios, constituindo assim uma comunidade virtual de aprendizagem. 

O Pense Grande Digital promove também uma instância de reconhecimento para as melhores 
apresentações (pitchs) de projetos de empreendedorismo de impacto social constituídos a partir da 
formação no aplicativo. 
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Experiências Didáticas - Unicef 

O projeto desenvolve um conjunto ordenado de experiências didáticas para os anos finais do Ensino 
Fundamental, a ser incorporado no site Trajetórias de Sucesso Escolar. As experiências didáticas 
podem ser utilizadas por professores(as) que trabalham atividades curriculares para estudantes em 
distorção idade-série. 

É possível utilizá-las ainda para o desenvolvimento de competências gerais e específicas (áreas e 
componentes) e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) definidas 

previamente, de forma a possibilitar a integração com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas. 

Destaca-se a combinação de diferentes recursos e formatos tais como: textos, imagens, animações, 
infográficos, vídeos e outros recursos multimídia, além de versões que podem ser utilizadas no formato 
off-line. 

Aprendiz Legal – Fundação Roberto Marinho 

A assessoria contempla a atualização e/ou elaboração de 87 planos de aula, sendo 60 planos do 
Módulo Mundo do Trabalho e 27 planos que irão compor outros módulos do Programa Aprendiz 
Legal, da Fundação Roberto Marinho. O trabalho tem como objetivo a atualização de metodologias e 
conteúdo dos planos de aula para ampliação do diálogo entre os materiais, educadores e os jovens, 
além da elaboração de novos objetos de aprendizagem que dão suporte aos planos. 

Impulsionar – Fundação Lemann 

O Programa Impulsionar é uma iniciativa financiada pela Fundação Lemann, Imaginable Futures e 
pelo BID Lab, realizada em parceria com o Quintessa e o Instituto Reúna.O propósito do Impulsionar é 
apoiar redes municipais de ensino a reduzir e prevenir lacunas de 

aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática de estudantes do 6º ao 9º ano, a partir de um 
modelo pedagógico e do apoio de organizações educacionais que oferecem serviços de implementação, 
formação de professores e gestores, e recursos educacionais digitais, considerando a metodologia do 
ensino híbrido/remoto. 

Com o objetivo de desenvolver a capacidade nas redes e escolas para reduzir e prevenir lacunas de 
aprendizagem, por meio da conexão entre organizações de implementação, formação, empresas de 
tecnologia educacional (edtechs), professores, gestores e equipes da secretaria. 
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16 Despesas das atividades gerais e administrativas 
 
Referem-se, substancialmente, a despesas relacionadas à operação e manutenção das atividades da 
Entidade. Nos exercícios apresentados não houve qualquer distribuição de parcela ou patrimônio ou 
renda da Entidade, a qualquer título. As despesas estão assim representadas: 
 
 

Descrição 2021   2020 

        

Salários e encargos        3.286.196           3.002.096  

Serviços prestados por terceiros           642.028                          -    

Serviços prestados por pessoa jurídica           551.095            1.467.650  

Material pedagógico, apoio e produção de materiais            343.713                          -    

Tecnologia da Informação            184.976               238.781  

Demais gastos            125.557                214.119  

Instalações              87.841                 70.835  

Tarifas bancárias e juros passivos              39.740               113.899  

Viagens e transportes              37.244                          -    

Depreciação e amortização              14.958               105.353  

Provisões trabalhistas                      -                            -    

Taxas e impostos                      -                      3.614  

Serviços prestados por pessoa física                      -                            -    

          5.313.348             5.216.347  
 
 

17 Imposto de renda e contribuição social 
 
A Entidade é imune a impostos na forma do artigo 150 VI ‘c’ da Constituição Federal cuja 
administração se pauta pelo rigoroso cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 14 do CTN e 
no artigo 12 da Lei Federal 9.532/1997 para fruição da imunidade ao Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ). Também por cumprir os requisitos legais estabelecidos no artigo 15 da Lei Federal 
9.532/1997, a Entidade é isenta da Contribuição Social sobre o Lucro líquido (CSLL). 
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O cálculo da renúncia fiscal referente ao IRPJ e CSLL está demonstrado a seguir: 
 

        

  2021   2020 

        

Imposto de Renda               795.754                    11.583  

Contribuição Social               295.111                     6.950  

         1.090.865                  18.533  
 
 
 
 
18 Informações adicionais 
 

 
(a) Seguros 

 
É política da Entidade manter a cobertura de seguros efetuada junto à Fator Seguradora  S.A - D&O e 
E&O de seguros gerais para os bens do imobilizado sujeitos a riscos por montantes considerados 
suficientes para cobrir eventuais sinistros, tendo em vista a natureza de sua atividade. 
 

(b) Gratuidade recebida e trabalhos voluntários 
 
Atendendo a NBCITG 2002 (R1), foram calculadas, por seu valor justo, as gratuidades e trabalhos 
voluntários prestados nos exercícios de 2021 e de 2020, que estão registrados na demonstração do 
resultado nas contas de Gratuidades Recebidas e de Gratuidades Concedidas.A Entidade, no exercício, 
não efetuou qualquer distribuição de parcelas de seu patrimônio ou renda, a título de gratuidades. 
 
 

    2021   2020 

          

Diretores                   290.400                    264.000   

Conselheiros                     119.597                     110.277  

Prestação de serviços                     80.000                      67.000  

                  489.997                    441.277  

 
*** 
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CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS 

ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA 

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura  

Periodicamente, a PwC poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos 

ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais 

avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, 

Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você 

puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes 

termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na 

parte inferior deste documento.  

Obtenção de cópias impressas  

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro 

fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os 

documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a 

sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá 

acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio 

a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses 

documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R$ 0.00 por página. 

Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito 

abaixo.  

Revogação de seu consentimento  

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer 

momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e 

divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua 

decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu 

consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.  

Consequências da revogação de consentimento  

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto 

retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te 

envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e 

divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a 

confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que 

você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do 

formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope 

DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber 

avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para 

receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar 

eletronicamente documentos enviados por nós.  
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Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente  

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, 

forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os 

avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser 

fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento Para mitigar o risco de 

você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer 

todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos 

forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em 

formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos 

conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que 

descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações 

eletronicamente.  

Como contatar a PwC:  

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo 

eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu 

consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:  

To contact us by email send messages to: fiche.alessandra@pwc.com 

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para: fiche.alessandra@pwc.com  

Para informar seu novo endereço de e-mail a PwC:  

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos 

enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail 

para o endereço fiche.alessandra@pwc.com e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de 

e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações 

para mudar seu endereço de e-mail. We do not require any other information from you to change 

your email address.  

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo 

endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de 

e-mail no sistema DocuSign.  

Para solicitar cópias impressas a PwC:  

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por 

nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para 

fiche.alessandra@pwc.com e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome 

completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor 

referente às cópias neste momento, se for o caso.  

Para revogar o seu consentimento perante a PwC:  



Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato 

eletrônico, você poderá:  

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o 

item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou  

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para fiche.alessandra@pwc.com e informar, no corpo da 

mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de 

telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu 

consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, 

as transações levarão um tempo maior para serem processadas. We do not need any other 

information from you to withdraw consent. The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.  

Hardware e software necessários**:  

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®  

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); 

Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)  

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir 

arquivos em PDF.  

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600  

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão  

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que 

você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas 

operacionais e navegadores não são suportadas.  

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais 

eletronicamente:  

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a 

outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique 

se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar 

eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente 

divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você 

o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos 

e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por 

favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.  

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:  



(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA 

RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE 

ASSINATURA; e  

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la 

para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a PwC conforme descrito 

acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, 

divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou 

disponibilizados para mim por PwC durante o curso do meu relacionamento com você. 

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, PwC (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain 

written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you 

such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 



and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 
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consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact PwC:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: fiche.alessandra@pwc.com 

 

To advise PwC of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at fiche.alessandra@pwc.com and in 

the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from PwC  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to fiche.alessandra@pwc.com and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 



 

To withdraw your consent with PwC  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to fiche.alessandra@pwc.com and in the body of such request you must state 

your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify PwC as described above, you consent to receive exclusively 

through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and 

other documents that are required to be provided or made available to you by PwC during 

the course of your relationship with PwC. 
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