Instituto de
Reciclagem do
Adolescente
(Reciclar)

(CNPJ: 00.750.121/0001-50)

Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020 e 2019

KPMG Auditores Independentes
Av. Dionysia Alves Barreto, 500 - 10º andar - Cj. 1001 - Centro
06086-050 - Osasco/SP - Brasil
Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - Brasil
Telefone +55 (11) 2856-5300
kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras
Aos
Administradores e Associados do
Instituto de Reciclagem do Adolescente
São Paulo - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto de Reciclagem do Adolescente (“Instituto”
ou“Reciclar”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Reciclar em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 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 dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da
rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.
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Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias
empresas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Instituto 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 o Instituto ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.
– 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 do Instituto. 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 Instituto 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.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da
rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.
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Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Osasco, 30 de março de 2021

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-028567/F

Vitor David Bezerra Colavitti
Contador CRC 1SP329743/O-6

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da
rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.
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Instituto de Reciclagem do Adolescente
CNPJ: 00.750.121/0001-50

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)
Ativo

2020

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
Subvenções e assistencias governamentais a realizar (nota 6)
Estoques (nota 5)
Outros créditos (nota 7)
Despesas antecipadas
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes (nota 8)

1.234.293
782.198
448.313
1.362
2.420
-

2019
8.003.440
967.110
1.414.741
53.499
7.502
2.272
5.558.316

Passivo
Circulante
Fornecedores (nota 10)
Salários, férias e encargos a pagar (nota 11)
Outras obrigações (nota 12)
Subvenções e assistencias governamentais a realizar (nota 6)
Imobilizados do FUMCAD
Imobilizados do CONDECA
Não Circulante
Subvenções e assistencias governamentais a realizar (nota 6)

Não Circulante
Subvenções e assistencias governamentais a realizar (nota 6)
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes (nota 8)
Imobilizado de uso (nota 9)

Total do Ativo

As notas explicatvias são partes integrantes das demonstrações financeiras.

7.443.140
522.387
5.633.115
1.287.638
8.677.433

2020
878.128
1.514
259.700
3.476
516.570
45.563
51.305

2019
2.670.076
36.868
297.422
13.149
2.197.564
60.652
64.420

522.387

-

522.387

-

1.442.031
1.442.031
9.445.471

Patrimônio Social
Superávit acumulados
Ajustes de Avaliação Patrimonial

Total do Passivo

7.276.918

6.775.396

7.071.957
204.961

6.574.879
200.517

8.677.433

9.445.471

Instituto de Reciclagem do Adolescente
CNPJ: 00.750.121/0001-50
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
Patrimônio
Social

(Em Reais)

Ajuste de
Patrimonial

Saldo em 31 de dezembro de 2018

7.117.351

(-) Déficit líquido do exercício

(284.857)

Ajustes de avaliação patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2019
(-) Superavits líquido do exercício
Ajustes de avaliação patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2020

As notas explicatvias são partes integrantes das demonstrações financeiras.

257.616
-

(57.099)

(57.099)

6.775.395

200.517

7.276.918

6.859.735
(284.857)
6.574.878
497.079

497.079
4.444

Superávit
Acumulado

4.444
204.961

7.071.957

Instituto de Reciclagem do Adolescente
CNPJ: 00.750.121/0001-50

Demonstração de Resultados
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

2020
Receitas
Vendas de produtos doados (nota 13)
Receitas com doações (nota 14)
Doações sem restrição
Doações com restrição
Outas receitas
Receita financeira (nota 15)
Outros ganhos não decorrentes da atividade (nota 13)
Recuperação de despesas

2019

3.873.235

3.392.407

4.396

36.197

3.429.920
2.175.852
1.254.068

2.796.826
1.177.092
1.619.734

438.919
429.082
9.837

559.384
533.157
25.000
1.227

Custos e despesas operacionais

(3.376.156)

(3.677.264)

Atividades de Assistência Social
Despesas com pessoal (nota 16)
Custo dos produtos doados vendidos
Cursos técnicos aos jovens assistidos

(2.536.008)
(1.987.903)
(53.498)
(494.607)

(2.416.022)
(1.942.786)
(34.847)
(438.389)

(840.148)
(831.401)
(8.747)

(1.261.242)
(1.253.240)
(8.002)

Despesas Operacionais
Despesas administrativas (nota 17)
Despesas financeira (nota 15)
Déficit / Superavits do exercício
As notas explicatvias são partes integrantes das demonstrações financeiras.

497.079

(284.857)

Instituto de Reciclagem do Adolescente
CNPJ: 00.750.121/0001-50

Demonstração de Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

2020
Déficit /Superavits do exercício

2019

497.079

(284.857)

4.444

(57.099)

501.523

(341.956)

Outros resultados abrangentes
Ajustes de ativos financeiros disponíveis para venda
Resultado abrangente do período

As notas explicatvias são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Instituto de Reciclagem do Adolescente
CNPJ: 00.750.121/0001-50

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)
2020

2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Superavits) do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades
operacionais:
Ajuste de inventário
Perda de estoque
Outros
Depreciação e amortização

497.079

(284.857)

8.095
142.749

(53.264)
133.656

(Déficit/Superavits) ajustado

647.923

(204.465)

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) / diminuição em duplicatas a receber
(Aumento) / diminuição nos estoques
(Aumento) / diminuição outros créditos
(Aumento) / diminuição despesas pagas antecipadamente
Aumento / (diminuição) fornecedores
Aumento / (diminuição) de pessoal e encargos
Aumento / (diminuição) outras obrigações

53.499
7.882
(148)
(55.191)
(37.722)
326

13.495
34.847
114.663
(2.272)
(94.176)
58.441
2.445

Caixa líquido utilizado das atividades operacionais

616.569

(77.022)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Alienação de imobilizado
Aquisição de ativo imobilizado
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado

11.644
(70.355)

(86.059)
125.761

Caixa Liquido gerado em atividade de investimentos

(58.711)

39.702

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Projeto FUMCAD
Imobilizado do projeto FUMCAD
Projeto CONDECA
Imobilizado do projeto CONDECA

(621.053)
(15.090)
(93.512)
(13.115)

388.519
(15.090)
161.769
64.420

Caixa Liquido gerado em atividade de financiamento

(742.770)

599.618

(184.912)

562.298

Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa - no fim do exercício

967.110
782.198

404.812
967.110

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

(184.912)

562.298

Total dos Fluxos de Caixa

As notas explicatvias são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Instituto de Reciclagem do
Adolescente (Reciclar)
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020 e 2019

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais)
1

Contexto operacional
O Instituto de Reciclagem do Adolescente (Reciclar), tem como objetivo a assistência social, por
meio da promoção da integração ao mercado de trabalho de jovens de baixa renda ou em
situação de vulnerabilidade social, prioritariamente da região do Jaguaré. Fundado em junho de
1995, é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente certificada nos prazos
descritos na Nota Explicativa nº 3, pelos Conselhos Municipal, Estadual e Nacional de
Assistência Social, Ministério do Desenvolvimento Social e reconhecida como instituição social
de utilidade pública pela Prefeitura do Município de São Paulo, pelo Governo do Estado de São
Paulo e tem como os principais objetivos estatutários:
Criar e manter uma estrutura constituída de bens móveis e imóveis, pessoas e serviços,
que dê suporte aos Associados para prática de atividades de assistência social,
benemerência e filantropia;
Desenvolver e manter atualizada a metodologia de formação humanística e profissional
a ser aplicada no processo de apoio ao desenvolvimento do jovem;
Propiciar aprendizado, treinamento e iniciação à atividade profissional, condicionados à
frequência e aproveitamento escolar;
Conceder bolsas de estudos, custeando a participação em cursos técnicos,
profissionalizantes ou preparatórios para o mundo do trabalho e outras atividades sócio
educacionais que considere relevante para a boa formação dos jovens;
Fornecer aos jovens instalações físicas adequadas e espaços de referência para o
convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade,
solidariedade e respeito mútuo;
Demonstrar aos jovens a importância da ética nas relações interpessoais e profissionais
bem como o papel determinante que a mesma ocupa no respeito pela dignidade e
valorização do ser humano;
Estimular nos jovens o desejo de desenvolver-se como cidadãos úteis, responsáveis e
participativos, promovendo o espírito de cooperação comunitária e, ainda, que tenham
interesse em expandir seus conhecimentos escolares e extracurriculares;
Oferecer aos jovens uma visão sobre temas atuais, que possibilite a aquisição de
conhecimentos que lhe proporcionem uma qualificação para o trabalho no seio da
comunidade em que se encontra inserido;
Desenvolver nos jovens a consciência ecológica, proporcionando conhecimentos sobre
meio ambiente e ecologia, por forma a incutir-lhe uma postura de preservação e respeito,
bem como promover nos jovens a ética, a paz, a cidadania, e os direitos humanos,
através da metodologia humanística aplicada em todo o processo do Reciclar;
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Promover a cultura, através de atividades, cursos, palestras, eventos e outros meios que
julgar adequados;
Estimular, apoiar e constituir alianças estratégicas, realizar convênios, parcerias,
consórcios, acordos de cooperação, termos de fomento ou colaboração com pessoas
jurídicas de direito público e privado, nacionais e estrangeiras, bem como associar-se a
organizações similares, sempre que necessário à viabilização dos objetivos da
Associação e desde que resguardada sua autonomia.
O patrimônio social do Reciclar é constituído por bens móveis, imóveis e direitos transmitidos na
sua constituição pelos associados fundadores ou, posteriormente, por quaisquer pessoas, títulos
da dívida pública e de todos os valores consignados em sua contabilidade.
As receitas do Reciclar provirão da contribuição financeira dos Associados, de doações de
pessoas físicas e/ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, legados
e subvenções, patrocínios, prestação de serviços, produção e/ou comercialização de produtos,
realização de eventos, exploração de direitos autorais ou de propriedade intelectual, juros,
correções ou dividendos resultantes de aplicações que venha a fazer.
Todo superávit, quando apurado será integralmente destinado, segundo o critério do Conselho
de Administração, para manutenção, ampliação e/ou aprimoramento das iniciativas sociais já
existentes ou para a implementação de novas iniciativas no âmbito das atividades de escopo do
Reciclar.
A partir de 2017 o modelo de atuação do Reciclar se baseia na formação de jovens por meio de
um modelo educativo inovador, que estimula o aprendizado na prática, o desenvolvimento
socioemocional e uma formação técnica-profissional de excelência. Anualmente atendemos
jovens da rede pública de ensino, preparando-os para empreender em suas vidas, no trabalho,
família e comunidade, transmitindo valores e ampliando a visão sobre vocação, habilidades e
interesses, sempre conectados às tendências do mundo do trabalho e à vida em sociedade.
Os jovens ingressam no Reciclar quando estiverem cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio,
possuem idades entre 15 e 19 anos e participam de um Programa Educacional de 3 anos de
duração, ao longo do primeiro ano participam das Oficinas Criativas de Soluções, Oficinas de
Suporte e Projeto de Vida. No segundo ano, além da continuidade das atividades propostas no
primeiro ano do programa, os jovens são encaminhados para um curso técnico em instituição de
referência, totalmente custeado pelo Reciclar, dentro da metodologia de trabalho do Programa
Educacional ainda participam da Mentoria que tem como objetivo conectar profissionais
experientes aos jovens atendidos pela organização com intuito de apoiá-los em suas escolhas e
desafios profissionais.
No terceiro ano do Programa Educacional, muitos jovens ainda frequentam os cursos técnicos
custeados pelo Reciclar, dão continuidade ao programa de Mentoria e todos recebem a
colaboração direta da área de empregabilidade do Instituto para entrada no mercado de trabalho.
Em 2020, o índice de empregabilidade dos jovens atendidos pela organização foi de 96% o que
permitiu em média um incremento de 55,7% na renda familiar dos jovens empregados.
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O Programa de Apoio a Educação Pública do Instituto Reciclar, é uma iniciativa iniciada em 2020,
com o intuito de compartilharmos gratuitamente nossa expertise técnica em diversas áreas do
saber educacional com professores e educadores das redes públicas de ensino por meio de
formações técnicas específicas. Essa nova frente de atuação beneficiou diretamente 80
professores e indiretamente mais de 2.400 jovens da Rede Municipal de Educação de São Paulo.
O nosso quadro de empregados e jovens atendidos é composto da seguinte forma:
Descrição
Empregados, Administração e Sócio educadores
Jovens atendidos no Programa Educacional
Professores e Educadores da Rede Pública de Ensino
2

2020

2019

26

29

158
80

149
-

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas.
As demonstrações financeiras elaboradas para o exercício de 2020 foram aprovadas pela
Administração em 30 de março de 2021.

3

Resumo das principais práticas contábeis

a.

Moeda funcional
Moeda funcional é a moeda em que são apurados os valores transitados no balanço. As
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 foram
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade.

b.

Instrumentos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da aplicação. Estes ativos são
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados para pagamento das
obrigações de curto prazo.
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
Investimentos mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes são ativos
financeiros que não são classificados em mantidos até o vencimento ou para negociação, para
os quais existe a intenção de mantê-los por um período de tempo indefinido e que podem ser
vendidos em resposta a mudanças nas taxas de juros, taxas de câmbio, preços de títulos de
patrimônio ou necessidade de liquidez.
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes são
reconhecidos inicialmente a valor justo, os quais correspondem ao valor pago incluindo os custos
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de transação, e são mensurados subsequentemente a valor de mercado com ganhos e perdas
reconhecidos no patrimônio líquido, em resultados abrangentes, até que o ativo deixe de ser
reconhecido. Se um ativo disponível para venda apresentar uma perda por valor não recuperável,
a perda acumulada registrada no resultado abrangente é reconhecida na demonstração do
resultado.
Determinação do valor justo
O valor justo dos ativos financeiros é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado
disponível na data do balanço. Se não houver cotação de preços de mercado disponível, os
valores são estimados com base em cotação de distribuidores, modelos de definições de preços,
modelos de cotação ou cotações de preços para instrumentos com características semelhantes.
As aplicações em fundos de investimentos são avaliadas com base no valor da cota divulgada
pelo Administrador do fundo investido, que reflete o valor de mercado dos investimentos que
compõem a carteira do respectivo fundo.
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio
de outros resultados abrangentes
O Instituto avalia em cada data de balanço se há evidência objetiva de um ativo financeiro ou de
que um grupo de ativos financeiros estejam com perda de seu valor recuperável. Se qualquer
evidência deste tipo existir para ativos financeiros disponíveis para venda, a perda acumulada mensurada pela diferença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda
por redução ao valor recuperável sobre o ativo financeiro reconhecido anteriormente - é baixado
do patrimônio e reconhecido na demonstração do resultado. Se em um período subsequente, o
valor justo de um instrumento da dívida classificado como ativos financeiros mensurados pelo
valor justo por meio do resultado aumentar, e o aumento puder ser objetivamente relacionado a
um evento que ocorreu após o prejuízo por redução ao valor recuperável ter sido reconhecido, a
perda por redução ao valor recuperável é revertido da demonstração do resultado.

c.

Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas, requer que a Administração use de
julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo
imobilizado e provisões para perdas de ativo imobilizado, provisão para obsolescência de
estoques e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. O Instituto revisa as estimativas e premissas pelo
menos anualmente.

d.

Estoques
São avaliados ao custo de aquisição para as matérias-primas e ao custo médio de aquisição ou
de produção, que não excede o valor de mercado, para os produtos semiacabados e acabados.
Os estoques com bazar são avaliados ao custo de aquisição e não excede o valor de mercado.

e.

Despesas antecipadas
São apropriadas pelo decorrer do prazo dos contratos e apresentadas pelo valor líquido de
realizações.
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f.

Imobilizado
O imobilizado, que é originado por aquisições e doações, está registrado pelo valor de custo de
aquisição ou valor atribuído na data de recebimento da doação, considerando os parâmetros de
mercado e a avaliação das condições gerais e do estado físico de bens e equipamentos já
utilizados.
A depreciação do imobilizado de uso é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais
que contemplam a vida útil e econômica dos bens, suas condições gerais e seu estado físico no
caso de doações de bens já utilizados, sendo 10 % a.a. para móveis e utensílios novos, 10% a.a.
para máquinas e equipamentos novos, 20% a.a. para veículos novos e 20% a.a. para
equipamentos de Informática.
O imobilizado está sujeito a uma avaliação do seu valor de recuperação, no entanto o Reciclar
não apresentou qualquer avaliação dos ativos que pudessem garantir que o valor registrado dos
ativos não excede ao seu valor recuperável.

g.

Provisões e passivos contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões e das contingências passivas
são efetuadas de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25, sendo:


Provisões - Sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes
envolvidos forem confiavelmente mensuráveis.



Passivos contingentes - É utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a
sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os
passivos contingentes não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são
considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas
explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são
provisionadas e nem divulgadas.

h.

Outros ativos e passivos
Os ativos foram demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos e a provisão para perda, quando necessário. Os passivos demonstrados
incluem os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos.

i.

Eventos Subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações financeiras e a data
de autorização para sua emissão.
Esses eventos são divididos em:


Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam
na data-base das demonstrações financeiras; e



Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não
existiam na data-base das demonstrações financeiras.
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j.

Receita
São reconhecidas quando é provável que benefícios econômicos serão gerados pela entidade e
quando mensuradas de forma confiável.
a) Doações – São registradas quando do recebimento em função da natureza.
b) Subvenções e assistências governamentais – Receitas obtidas com a celebração e
execução de convênios de parceria entre entidades governamentais e o Reciclar, sendo
que à medida que as ações previstas no plano de trabalho são executadas, as mesmas
são apropriadas no resultado do exercício.

k.

Custos
São reconhecidos quando ocorrem os gastos associados à execução de convênios à medida
que as ações previstas no plano de trabalho são executadas, sendo apropriados no resultado do
exercício.

l.

Apuração do superávit/déficit
A apuração do superávit/déficit do exercício é realizada pelo regime de competência. As doações
em espécie e bens são registradas no superávit do exercício na data do efetivo recebimento.

m.

Aspectos fiscais
As contribuições previdenciárias, na parte dos empregados, e os demais encargos sociais e
tributários sobre a folha de pagamento (INSS, FGTS, IRRF e PIS), os impostos e as contribuições
sobre serviços de terceiros (INSS, IRRF) são recolhidos com base na legislação e nas alíquotas
vigentes.
A partir de mês de maio de 2010, o Instituto passou a gozar da imunidade das contribuições
sociais previdenciárias, na parcela do empregador, com base na Lei 12.101/2009, uma vez que
atende aos requisitos legais que asseguram a imunidade, tendo usufruído em 2020 do benefício
fiscal no valor de R$ 388.553 (R$ 393.168 em 2019), conforme demonstrativos abaixo:
2020
Trimestre

Salários

INSS

1ºTrim 2020

347.080

96.488

2ºTrim 2020

361.109

100.388

3ºTrim 2020

342.602

4ºTrim 2020
TOTAL

Autônomos
4.500

INSS

Total INSS

900

97.388

-

-

100.388

95.243

-

-

95.243

343.645

95.533

-

-

95.533

1.394.436

387.652

4.500

900
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2019
Trimestre
1ºTrim 2019
2ºTrim 2019
3ºTrim 2019
4ºTrim 2019
TOTAL

Salários

INSS

Autônomos

329.584
331.738
360.894
387.743

91.624
92.223
100.329
107.792

1.409.959

391.968

1.500
4.500
6.000

INSS
300
900
1.200

Total INSS
91.624
92.223
100.629
108.692
393.168

Em relação à contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), imposto de renda (IRPJ),
contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) e programa de integração
social (PIS), o Reciclar também é imune. Em relação ao PIS, o recolhimento era feito de acordo
com a incidência especial de 1% sobre a folha de salários. De acordo com pareceres jurídicos
apresentados à administração do Reciclar e, em especial, a Lei 12.101, o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social em vigor e a decisão do Supremo Tribunal Federal com
repercussão geral Recurso Extraordinário 636.941, o Reciclar é imune a todas as contribuições
sociais, o que inclui o PIS sobre a receita e sobre a folha de salários e a COFINS sobre toda e
qualquer receita, motivo pelo qual parou de efetuar o recolhimento do PIS sobre a folha de
salários, procedimento que deverá ser mantido enquanto tiver o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social estiver vigor. Caso o Reciclar não fosse imune a impostos e
contribuições sociais, teríamos o seguinte patamar de recolhimento adicional, conforme
demonstrado no comparativo abaixo:
Descrição
IRPJ
CSLL
PIS
COFINS

2020

2019

97.355
43.688
73
334

597
2.751

Em relação ao ISS, IPVA, ICMS, IPTU e ITCMD, o Reciclar possui os certificados de
reconhecimento de instituição imune. Caso o Reciclar não fosse imune a impostos, taxas e
contribuições estaduais e municipais, teríamos o seguinte patamar de recolhimento adicional,
conforme demonstrado no comparativo abaixo:
Descrição
IPVA
IPTU
ITCMD
ICMS

2020

‐
9.857
52.989
791
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O Instituto, na condição de entidade sem fins lucrativos de assistência social, goza da imunidade
no que refere aos impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços para o desenvolvimento de
seus objetivos, atendendo aos requisitos legais que asseguram essa imunidade. Os certificados
obtidos junto aos órgãos públicos competentes, estão detalhados a seguir, com seus respectivos
prazos de vencimento, quando aplicável:
Certificados

4

Vigência

Órgão

Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social

CEBAS

15/12/2022

Certificado de Utilidade Pública Estadual

UPE

10/04/2021

Certificado de Utilidade Pública Municipal

UPM

28/09/2021

Registro no CMDCA

CMDCA

21/02/2025

Registro no COMAS

COMAS

Indeterminado

Declaração de reconhecimento de imunidade
tributária do IPTU

Prefeitura Municipal do
Estado de São Paulo

31/12/2021

Declaração de reconhecimento de imunidade
tributária do ISS

Prefeitura Municipal do
Estado de São Paulo

31/12/2021

Declaração de reconhecimento de imunidade
tributária do ITCMD

Secretaria da Fazenda
do Estado de São
Paulo

03/01/2022

Caixa e equivalentes de caixa

Descrição

2020

2019

Caixa(a)
Banco conta - movimento (a)
Subtotal disponibilidade

19
6.375
6.394

87
2.407
2.494

(-) Cheques a compensar

-

Aplicação em fundos de investimentos sem restrição (b)
Aplicação em fundos de investimentos com restrição (b)
Total (a+b)

(90)

707.481

119.115

68.323

845.591

782.198

967.110

Os recursos disponíveis em 31 de dezembro de 2020 e 2019 são originados de doações
ocorridas durante o mês de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente, sendo utilizados durante
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os exercícios subsequentes para pagamento de despesas operacionais. Os recursos são
destinados a atender compromissos de curto prazo ou possível falta de doação.
São aplicações em fundo de investimento de renda fixa, de condomínio aberto, sem vencimento
e administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. As aplicações com restrições são
usadas conforme as condições estabelecidas juntos aos convênios de cada projeto, e a sem
restrição são recursos do próprio Instituto.
5

Estoques

(a)
6

2020

2019

Estoque - Bazar (a)

-

53.499

Total

-

53.499

No ano de 2020 o Reciclar decidiu doar o saldo de peças de roupas que sobraram aos jovens
beneficiados do projeto.
Projetos com Órgãos Públicos
a) O Reciclar assinou em abril de 2018, o Termo de Fomento 044/2018, com duração de
24 meses, junto a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania através do
chamamento público do FUMCAD, para o Projeto Empreendedor Reciclar –
Desenvolvendo Jovens para empreender na vida, no trabalho e na comunidade. Os
repasses totalizaram até o encerramento do projeto R$ 2.705.525 em conta bancária
única e exclusiva para o projeto, no Banco do Brasil nº 42.966-x, os recursos financeiros
recebidos foram aplicados no Banco do Brasil. Em atendimento ao que está previsto no
Termo de Fomento 044/2018 o Reciclar encerrou o Projeto Empreendedor Reciclar –
Desenvolvendo Jovens para empreender na vida, no trabalho e na comunidade e
cumpriu a sua obrigação de devolver aos cofres públicos os recursos não utilizados do
projeto, bem como apresentou a devida prestação de contas.
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Controle de Receitas e Despesas ano de 2020
Saldo anterior: dezembro/2019

632.022,74

Receitas
Janeiro
Mês 20
‐
1.663,16

Receitas
Rendimentos

Fevereiro
Mês 21
‐
1.490,72

Março
Mês 22

Abril
Mês 23
‐
2.388,16

615.707,92

1.188,97

Maio
Mês 24
‐
2.100,31

Total 2020

Junho

Julho

‐
1.540,86

‐
1.005,05

615.707,92
11.377,23
627.085,15

Total

Despesas
Recurso Humanos (salários,13º
salários, encargos, assistência
médica).
Compra de Materiais (escritório,
pedagógico, limpeza e alimentos).
Energia elétrica
/água/telefone/internet.
Ajuda de custo de transporte para os
jovens atendidos.
Pessoa Jurídica:contabilidade, inglês,
empresas de advogados.
Outras despesas:
cópias,toner,manutenção e material
de comunicação.
Total Despesas

50.108,05

61.626,85

367,50

5.155,11

1.073,62

1.651,35

1.763,96

1.487,64

2.097,04

9.673,14

9.673,14

‐
9.673,14

65.601,68

56.061,17

‐

‐
1.346,42

69.717,44

‐

‐

303.115,19

622,60

‐

‐

6.145,21

733,61

‐

‐

6.568,96

‐

‐

9.673,14

420,00

2.909,00

495,56

210,00

61.642,31

82.503,09

79.631,38

67.290,73

3.584,68

‐

9.673,14

‐

‐
80.746,79

‐

48.365,70

‐

‐

4.034,56

‐

‐

371.814,30

Valor devolvido para FUMCAD em: 16/07/2020

887.293,59

Saldo Final

‐

b) O Reciclar assinou em abril de 2019 o Termo de Fomento 1469/2018, com duração de
12 meses, com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento
Social a execução do Projeto “Reciclando Adolescentes através da Inovação”, com
recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O segundo
repasse foi realizado em outubro de 2020, no valor de R$ 779.033, em conta bancária
única e exclusiva para o projeto, no Banco do Brasil nº 16239-6, os recursos financeiros
recebidos foram aplicados no Banco do Brasil.
Controle de Receitas e Despesas ano de 2020
Saldo anterior: dezembro/2019

161.834,99

Receitas
Mês
Receitas
Rendimentos

Janeiro
Mês 10
‐
301,90

Fevereiro
Mês 11
‐
112,03

Março
Mês 12

Abril
Mês 13
‐
‐

Maio
Mês 14
‐
‐

Junho
Mês 15
‐
‐

Julho
Mês 16
‐
‐

Agosto
Mês 17
‐
‐

Setembro
Mês 18
‐
‐

‐
‐

Outubro
Mês 19
799.033,32
‐

Novembro
Mês 20
183,37

Dezembro
Mês 21
80,25

Total

Total 2020
799.033,32
677,55
799.710,87

Despesas
Recurso Humanos (salários,13º salários,
encargos).
Compra de Materiais (escritório,
pedagógico, limpeza e alimentos).
Energia Elétrica /água/telefone/internet.

Serviço de Pessoa Física: Nutricionista.
Cursos Técnicos.
Ajuda de custo de transporte para os
jovens atendidos.
Outras despesas: toner,manutenção e
material de comunicação.

Total Despesas

41.071,57

29.167,86

42.580,76

313,69

7.131,96

6.372,16

‐

‐

1.895,00

1.871,52

1.757,01

665,23

624,28

1.200,00

1.200,00

1.200,00

17.667,94

33.096,82

32.730,77

220,00

4.420,60

1.076,50

853,14
63.221,34

2.101,88
78.990,64

5.081,64
90.798,84

44.445,48

‐
33.057,29
‐
‐
78.168,00

31.174,27

41.136,34
‐
1.609,77

‐
28.786,90

‐
26.735,61

45.387,19
711,62
1.836,44
‐
25.588,99

‐
‐
60.585,45

‐
69.481,72

Saldo Final em 31/12/2020

‐
73.524,24

43.169,56
‐
1.059,99
‐

43.956,63
812,10
1.851,41
‐

45.025,14
‐
421,90
‐

21.224,58

20.326,73

20.535,53

2.142,63

2.868,33

3.381,84

‐
67.596,76

‐
69.815,20

‐
69.364,41

59.886,91 62.905,43
‐
2.749,44
‐

‐
1.968,99
‐

19.494,80 24.175,19
495,83

‐

‐
‐
82.626,98 89.049,61

529.907,14
15.341,53
18.310,98
3.600,00
303.421,15
14.605,73
8.036,66
893.223,19

68.322,67

A duração inicial prevista para o projeto era de 12 meses a partir de sua assinatura, mas foi
solicitado e deferido o pedido de prorrogação do mesmo junto ao Fundo Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Com nova data para conclusão prevista para 31/03/2021.
c) Em setembro de 2020 o Reciclar assinou o Termo de Fomento 019/2020, com duração
de 24 meses, com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania através do
chamamento público do FUMCAD, para o Projeto ALIMENTARTE. Mesmo com a
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assinatura do Convênio Público a organização não foi autorizada a iniciar as atividades
específicas do projeto devido ao Decreto Municipal Nº 59.283, de 16/03/2020 que
declara situação de emergência no Município de São Paulo e define medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Em consequência, o repasse da
1ª parcela não foi realizado pelo Fundo. O Reciclar aguarda a autorização de execução
e recebimento dos recursos da primeira parcela do projeto para darmos início ao Projeto
ALIMENTARTE. A previsão é que seja liberado no 1º Trimestre de 2021.
Resumo:
Ativo
Saldo Inicial
(-) Fumcad (a)
(-) Condeca (b)
Projeto Alimentarte C.P (c)
Projeto Alimentarte L.P (c)
Saldo Final

Passivo

1.414.741
(615.708)
(799.033)
448.313
522.387
970.700

2.197.564
(1.236.761)
(892.546)
448.313
522.387
1.038.957

7

Outros créditos
Em 2020, o saldo de outros créditos corresponde substancialmente a adiantamento a
fornecedores, empregados e impostos a compensar no montante de R$ 1.362 (R$ 7.502 em
2019).

8

Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes - Fundo Patrimonial Reciclar
Os Ativos financeiros no montante de R$ 5.628.954 (R$ 5.558.316 em 2019), classificados como
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, no
circulante. Tais recursos foram oriundos via créditos das notas fiscais paulistas doados ao
Reciclar até o ano de 2011.
a)

São títulos do Tesouro Nacional (NTN-B), o qual o Banco de Investimento S.A. faz a
gestão da carteira destes títulos para o Reciclar.

b) Hierarquia do Valor Justo: preços cotados diretamente em mercados, sendo que no Nível
1, incluem títulos públicos brasileiros, que são altamente líquidos e ativamente
negociados em mercados de balcão.

Acima de
360 dias
Titulos
Titulos publicos - Fundo
Patrimonial (a)
Total de 2020

2020
Valor de
Custo
Atualizado

Valor
Justo

Marcação
a
mercado

Acima de
360 dias

5.428.154

5.428.154

5.628.954

200.800

Titulos
Titulos publicos - Fundo
Patrimonial (a)

5.428.154

5.428.154

5.628.954

200.800

Total de 2019
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2019
Valor de
Custo
Atualizado

Valor
Justo

Marcação
a
mercado

5.357.799

5.357.799

5.558.316

200.517

5.357.799

5.357.799

5.558.316

200.517
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9

(a)

Imobilizado
Em 2020, o saldo de imobilizado compreende os seguintes bens:

IMOBILIZADOS FUMCAD
Conforme, destacamos a baixo, a terceira cláusula do Termo 044/2018:
“Os equipamentos e bens móveis permanentes adquiridos pela Convenente reverterão ao
término do convênio para o Poder Público, nos termos da Portaria nº29/06-SF, ressalvando
aqueles que, por força do Plano de Trabalho aprovado devam permanecer com a
Convenente, para a utilização em prol das crianças e dos adolescentes beneficiários do
objeto doo Convênio, mediante doação, ouvido o CMDCA e observada a legislação
aplicável.”
Os equipamentos e bens adquiridos para realização do projeto não são de propriedade do
Instituto Reciclar, desta forma, foi escriturado no passivo a fim de destacar os bens que
poderão ser devolvidos ao FUMCAD ao fim do projeto. Em julho de 2020 foi solicitado através
do oficio a doação definitiva dos bens/ equipamentos, estamos aguardando a posição da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

(b)

IMOBILIZADOS CONDECA
Conforme, destacamos abaixo, a sétima cláusula, parágrafo do Termo 1469/2018:
“Os bens adquiridos pela OSC com recursos da parceria não compõem o patrimônio desta
e deverão ser utilizados em estrita conformidade com o objeto pactuado.”
Sendo assim, os bens adquiridos para realização do projeto não são de propriedade do
Instituto Reciclar, desta forma, foi escriturado no passivo a fim de destacar os imobilizados
que poderão ser devolvidos ao CONDECA.
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10

Fornecedores

Em 2020, o saldo de R$ 1.514 (R$ 36.868 em 2019) de fornecedores refere-se basicamente aos
cursos para formação de jovens e aquisições parceladas de bens e equipamentos.
11

Salários, férias e encargos a pagar
Provisões de férias e encargos
Salário a pagar
FGTS a recolher
INSS a recolher
IRRF a recolher
Provisões de 13º e encargos
Total

12

2019
155.327
99.518
16.236
11.702
14.638
-

259.700

297.421

2020
11.662
2.439
1.036
15.137

2019
10.000
2.289
860
13.149

Outras obrigações
Provisão para serviços de terceiros
Seguros a pagar
Impostos retidos
Total
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2020
129.417
77.986
11.563
5.794
34.940
-

Vendas - Bazar e Imobilizado
Venda – Bazar (a)
Venda de imobilizado (b)
Total receita de venda de bazar e
imobilizado

2020
4.396
-

2019
36.197
25.000

4.396

61.197

a) Em abril de 2018, o Reciclar recebeu uma doação da Hering em peças de roupas, que
foram vendidas parcialmente através de bazares realizados pelo Reciclar ao longo dos
anos de 2020 e 2019, totalizando R$ 4.396 e R$ 36.197 respectivamente.
No ano de 2020 o Reciclar decidiu doar o saldo de peças de roupas que sobraram aos
jovens beneficiados do projeto.
b) Com a descontinuidade da Oficina de Reciclagem do Adolescente no ano de 2017 o
Reciclar não teve mais a necessidade de manter no seu imobilizado o veículo. Ao longo
dos anos de 2018 e até meados do ano de 2019, foram feitas diversas tentativas de
vendas do bem no valor de mercado, mas por se tratar de um veículo antigo do ano de
2015, então a diretoria decidiu efetuar a venda do mesmo abaixo do valor de mercado.
14

Receitas com doações
2020
228.574
180.711
1.429.375

Crédito de Nota Fiscal Paulista (b)
Doações associados mantenedores
Doações Esporádicas de Pessoa Jurídica
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2019
456.582
184.440
154.255
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Trabalho Voluntário (a)
Doações Esporádicas de Pessoas Físicas
Doações de Alimentos, Equipamentos e Demais
Doações Anônimas
Projetos com empresas privadas (e)
Total receitas sem restrições
FUMCAD - Projeto Empreendedor Termo de Fomento 044/2018 (c)
CONDECA - Projeto Reciclando Termo de Fomento 1469/2018 (d)
Total de receitas de doações e subvenções públicas com
restrições
Total das receitas com contribuições associativas, doações e
subvenções públicas

69.610
179.590
8.035
75.000
2.170.895

239.554
115.702
25.592
967
1.177.092

360.845
893.223

953.822
665.912

1.254.068

1.619.734

3.424.963

2.796.826

(a)

A partir do exercício de 2012 o Reciclar passou a quantificar e registrar os trabalhos
voluntários conforme item 19 da resolução CFC No. 1409/13, que determina que o trabalho
voluntário deve ser reconhecido pelo valor da prestação do serviço como se tivesse ocorrido
o desembolso financeiro,

(b)

Os valores são oriundos de créditos de Notas Fiscais Paulistas doadas ao Instituto no
exercício. Essas doações fazem parte do Programa do Estado de São Paulo que dá a opção
de direcionar os créditos oriundos da Nota Fiscal Paulista a Entidades de assistência social,
cadastradas na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS).

(c)

O Reciclar assinou em abril de 2018 o Termo de Fomento 044/2018 com a Secretaria
Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania através do chamamento público do FUMCAD,
para o Projeto Empreendedor Reciclar – Desenvolvendo Jovens para empreender na Vida,
no trabalho e na comunidade. Em 2020, o total de despesas custeadas pela FUMCAD é de
R$ 360.845, equivalentes a folha de pagamento, ajuda de custos aos jovens, prestadores de
serviços, e demais despesas. Em atendimento ao que está previsto no Termo de Fomento
044/2018 o Reciclar encerrou o Projeto Empreendedor Reciclar – Desenvolvendo Jovens
para empreender na vida, no trabalho e na comunidade e cumpriu a sua obrigação de
devolver aos cofres públicos os recursos não utilizados do projeto, bem como apresentou a
devida prestação de contas.

(d)

O Reciclar assinou em abril de 2019 o Termo de Fomento 1469/2018 com o Estado de São
Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social – CONDECA para execução
do Projeto Reciclando Adolescentes através da Inovação. Em 2020 o total de despesas
custeadas pelo CONDECA é de R$ 893.223, equivale a folha de pagamento, ajuda custo de
transporte para jovens, mensalidade e material dos cursos técnicos.

O Instituto Reciclar foi premiado com prêmio Geração de Progresso, uma iniciativa da Citi
Foundation, com realização do Grupo Mais Unidos, a premiação visa reconhecer e incentivar
organizações sociais que atuam com projetos de capacitação profissional para o mercado de
trabalho, por meio da educação, no estado de São Paulo. Ao todo, 70 organizações concorreram,
estas foram avaliadas em relação à qualidade e relevância dos projetos, práticas de gestão e
governança, sustentabilidade financeira, entre outros critérios. A partir desta análise, foram
selecionados cinco finalistas. A segunda etapa incluiu visita técnica à nossa sede e diagnóstico
organizacional. Já na etapa final, as cinco finalistas participaram de pitch, no qual apresentaram
à organização e as razões pelas quais deveriam ser premiadas para uma banca avaliadora. A
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premiação concedida ao Reciclar, inclui o aporte financeiro para aperfeiçoamento do Programa
de Mentoria e a participação em uma formação especializada com a Consultoria Phomenta.
Gratuidade: todas as receitas operacionais são oriundas de contribuições associativas, doações
e subvenções públicas, que, acrescidas das vendas do bazar e imobilizado (nota 14) e das
receitas financeiras (nota 16), totalizam as receitas do Reciclar para custeio de sua atividade de
assistência social, que é ofertada a seus usuários de forma integralmente gratuita. Não há
qualquer tipo de cobrança ou pagamento realizado pelos adolescentes e suas famílias atendidos
pelo Reciclar.
15

Resultado financeiro
Rendimentos de aplicação financeira
Outras Receitas Financeiras
Receitas Financeiras
Despesas financeiras
Total resultado financeiro
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2019
5.457
527.700
533.157

(8.747)

(8.002)

420.336

525.155

2020
605.054
279.926
169.833
204.393
270.546
411.288
5.364
41.497
1.987.901

2019
491.964
284.559
141.528
187.464
337.033
493.421
5.317
1.500
1.942.786

Despesas com pessoal
Salários s/ restrição
Férias e 13º salário
FGTS
Assistência médica
Socioeducadores c/ restrição
Salários equipe c/ restrição
Vale transporte
Outros benefícios
Total

17

2020
2.441
426.642
429.082

Despesas Administrativas
2020
271.689
142.749
10.200
117.691
48.483
5.923
69.610
12.705
4.196
1.000
38.245
5.173
109.856
587
838.107

Serviços tomados (a)
Depreciação
Vigilância e monitoramento
Alimentação
Consumo água, luz, telefone e internet
Despesas com veículos
Material de escritório
Trabalho voluntário (b)
Despesa com gráfica
Seguro
Material de consumo
Despesas com manutenção
Taxa diversas
Brindes e doações
Outras (c)
Baixa do imobilizado
Total
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2019
382.803
133.656
83.466
70.467
65.215
470
25.400
195.328
31.544
5.126
3.343
31.599
6.501
3.200
215.121
1.253.239

Instituto de Reciclagem do
Adolescente (Reciclar)
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020 e 2019

a) Inclui serviços prestados de pessoas jurídicas, serviços como assessoria contábil,
consultoria de desenvolvimento institucional e outros serviços.
b) A partir do exercício de 2012 o Reciclar passou a qualificar e registrar os trabalhos
voluntários conforme item 19 da resolução CFC No. 1409/12, que determina que o
trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor da prestação do serviço como se
tivesse ocorrido o desembolso financeiro.
c) Refere-se a despesas cotidianas tais como: cópias, gás, material de limpeza e
informática, motoboy, condução e serviços prestados por terceiros.

18

Passivos contingentes

Em 2018 o Instituto Reciclar foi citado em um processo trabalhista por um funcionário terceiro. À
época, os Advogados que patrocinam a ação classificaram este processo com risco de perda
possível, sendo o valor da causa de R$ 20.228. De acordo com andamento da ação e
acompanhamento do advogado, o processo se manteve em 2020 com a classificação de risco
de perda como possível
Em março de 2020, o Instituto foi novamente citado em um novo processo trabalhista, por um
funcionário terceiro. Os advogados que cuidam desta ação classificaram o risco de perda como
possível, com valor da causa de R$ 186.020.
19

Coberturas de seguros

O Reciclar adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de
sua atividade.
20

Partes relacionadas

Remuneração de pessoal-chave da administração
Os diretores e membros do conselho são voluntários, desta forma, não recebem qualquer tipo
de remuneração para o desempenho da função.
21

Outras informações
a) A pandemia de COVID-19 atingiu a sociedade de maneira heterogênea e dinâmica, por
meio de ondas que se espalham e nos impactam sem que possamos estabelecer
nenhum padrão com eventos ocorridos anteriormente. O papel e a relevância das
organizações da sociedade civil foram fundamentais para o enfrentamento das
dificuldades impostas as pessoas em situação de vulnerabilidade.
O Terceiro Setor emergiu mostrando seu poder de articulação, de organização e de
realização. No Reciclar não foi diferente, em 2020 foi um ano em que tivemos que nos
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reinventar para darmos continuidade no atendimento assistencial e educacional aos
jovens e suas famílias, migramos nossas atividades presenciais para plataformas online,
demos suporte de tecnologia e internet para que os jovens pudessem acompanhar as
Oficinas e até mesmo as aulas de Rede Pública de Ensino, além de organizarmos a
distribuição de alimentos, kits de higiene e limpeza.
Mesmo diante de todos os desafios enfrentados em 2020, o Instituto Reciclar conseguiu
garantir seu fluxo de caixa para realização de todas suas atividades sociais previstas,
não sofrendo impactos relevantes em sua operação. Inclusive houve a expansão de
atendimento nas frentes de apoio assistencial aos jovens e familiares beneficiados.

b) Em setembro de 2020 o Reciclar assinou o Termo de Fomento 019/2020, com duração
de 24 meses, com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania através do
chamamento público do FUMCAD, para o Projeto ALIMENTARTE. Mesmo com a
assinatura do Convênio Público a organização não foi autorizada a iniciar as atividades
específicas do projeto devido ao Decreto Municipal Nº 59.283, de 16/03/2020 que
declara situação de emergência no Município de São Paulo e define medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Em consequência o repasse da
1ª parcela não foi realizado pelo Fundo. O Reciclar aguarda a autorização de execução
e recebimento dos recursos da primeira parcela do projeto para darmos início ao Projeto
ALIMENTARTE. A previsão é que seja liberado no 1º Trimestre de 2021.
c) Não houve eventos subsequentes, que requerem ajuste ou divulgação, para as
demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020.
d) O Instituto não operou com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios findos em
31 de dezembro de 2020.

*

*
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