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A
Administração e Conseiho de Administração da
Associaçáo Pro-Dança
São Paulo SP
-

Opiniao sobre as demonstraçoes contábeis
Examinamos as demonstraçOes contábeis da Associaçâo Pró-Dança (“Entidade ou Associaçao”), que
compreendem o batanco patrimoniaL em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstraçoes do
resuttado, do resuLtado abrangente, das mutaçoes do patrimônio Liquido e dos fluxos de caixa para o
exercfcio (mdc nessa data, bern corno o resumo das principais poLiticas contábeis e das dernais notas
expLicativas.
Em nossa opinião, as demonstraçOes contábeis acima referidas apresentarn adequadamente, em todos
os aspectos retevantes, a posição patrimoniaL e financeira da Associaçao Pró-Dança em 31 de
dezembro de 2021, o desempenho de suas operaçöes e os seus f(uxos de caixa para o exerciclo findo
nessa data, de acordo com as prãticas contábeis adotadas no Brash apticáveis as entidades sem
finatidades de Lucros.
Base para opinião sobre as demonstraçoes contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo corn as normas brasiLeiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabiLidades, em conformidade corn tais normas, estâo descritas na seção a seguir
intitutada “ResponsabiLidades do auditor pela auditoria das demonstraçoes contábeis”. Somos
independentes em reLação a Entidade, de acordo com os principios éticos relevantes previstos no
Código de Etica Profissionat do Contador e nas normas profissionais emitidas peLo Consetho Federal
de ContabiLidade (CFC), e cumprimos corn as dernais responsabitidades êticas de acordo corn essas
normas. Acreditarnos que a evidéncia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Outros assuntos
Auditoria dos vaLores correspondentes ao exercicio anterior
As demonstraçoes contábeis da Associação para o exercicio fmndo em 31 de dezembro de 2020, foram
exarnmnadas por nós, no quaL emitimos relatório em 05 de fevereiro de 2021, com opiniao sem
modificaçao sobre essas demonstraçOes contábeis.
Responsabilidades cia Administraçao e consetho de administraçao pelas demonstraçoes contábeis
A Administração é responsáveL peta etaboração e adequada apresentaçao das dernonstraçoes
contábeis de acordo corn as práticas contábeis adotadas no Brasit e petos controtes internos que eta
determinou corno necessàrios para permitir a etaboraçâo de demonstraçoes contábeis Livres de
distorçao reLevante, independenternente se causada por fraude ou erro.
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IBDO
Na eLaboraçao das dernonstraçOes contábeis, a Adrninistração é responsAvet pe[a ava[iação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando apticáveL, as assuntos r&acionados
corn a sua continuidade operacionat e o uso dessa base contábit na &aboração das demonstraçOes
contábeis, a não ser que a Adrninistraçao pretenda [iquidar a Entidade ou cessar suas operaçöes, ou
nao tenha nenhurna atternativa reatista para evitar o encerrarnento das operaçães,

o conseLho de adrninistração da Entidade é aquete corn

responsabitidade peta supervisäo do processo

de elaboraçào das demonstraçOes contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das dernonstraçOes contabeis
Nossos objetivos são obter segurança razoáve de que as dernonstraçOes contábeis, tornadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independenternente se causada por fraude ou erro, e
ernitir reLatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoávet é urn aLto niveL de seguranca,
mas nao urna garantia de que a auditoria reaLizada de acordo corn as norrnas brasiteiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorçoes retevantes existentes. As
distorçoes podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individuatrnente ou em conjunto, possarn infLuenciar, dentro de urna perspectiva razoável, as decisoes
econôrnicas dos usuários tornadas corn base nas referidas dernonstraçOes contábeis.
Como parte da auditoria reatizada de acordo corn as norrnas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercernos jutgarnento profissionat e rnanternos ceticisrno profissionaL ao Longo da auditoria. ALérn
disso:
•

Identificarnos e avaliarnos os riscos de distorção retevante nas dernonstraçoes contábeis,
indeperidenternente se causada por fraude ou erro, ptanejamos e executarnos procedirnentos de
auditoria ern resposta a tais riscos, bern corno obtemos evidéncia de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. 0 risco de não detecção de distorçào retevante
resuLtante de fraude é rnaior do que 0 proveniente de erro, jà que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controLes internos, conluio, fatsificação, ornissão ou representaçöes fatsas e
intencionais;

•

Obternos entendimento dos controtes internos retevantes para a auditoria para ptanejarrnos
procedirnentos de auditoria apropriados as circunstãncias, rnas nào corn o objetivo cie
expressarmos opinião sobre a eticácia dos controes internos da Entidade;

•

Avatiarnos a adequação das potiticas contábeis utitizadas e a razoabiLidade das estimativas
contábeis e respectivas divuLgaçães feitas peta Adrninistração;

•

Concluirnos sobre a adequação do uso, peta Adrninistração, da base contábiL de continuidade
operacional e, corn base nas evidéncias de auditoria obtidas, se existe incerteza retevante em
reLação a eventos ou condiçOes que possarn tevantar dóvida significativa ern reLação a capacidade
de continuidade operacionat da Entidade. Se conctuirrnos que existe incerteza retevante, devernos
charnar atençao ern nosso retatário de auditoria para as respectivas divuLgaçOes nas dernonstraçaes
contábeis ou inctuir rnodificação ern nossa opinião, se as divutgaçOes forem inadequadas. Nossas
concLusoes estão fundarnentadas nas evidências de auditoria obtidas ate a data de nosso retatOrio.
Todavia, eventos ou condiçOes futuras podern Levar a Entidade a não mais se rnanter em
continuidade operacional;

•

Avatiamos a apresentação geraL, a estrutura e o conteüdo das dernonstraçaes contábeis, incLusive
as divutgaçoes e se as demonstraçoes contábeis representarn as correspondentes transaçoes e os
eventos de rnaneira cornpativeL corn o objetivo de apresentaçao adequada.
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Cornunicarno-nos corn Os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do aLcance
planejado, da thpoca da auditoria e das constataçbes significativas de auditoria, incLusive as eventuais
deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabathos.
São Paulo, 31 de janeiro de 2022.
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AssoclAçAo PRO DANA
(CNPJn° 1l.035.91610001-01)

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milharesde Reals)
Ativo

Passivo e patrirnonio liquido
Nota
explicativa

Circulante
Caixa € equivalentes de caixa
Adiantamentos
Contas a Receber
Estoques
Despesas antecipadas

6

Nao circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos para recursos judiciais

7

Aplicaçöes financeiras vinculadas
Tftulos e valores mobiliários (reserva para investimento)

8
14

31/1 2/2021

31/1 2/2020

9.332

4.337

79
57

6

43
29
9.540

46
50
4.439

7.660
4.708
11.216
23.584

Ativo permanente vinculado an contrato de gestâo
Irnobilizado liquido

9

Intangfvel liquido

9

Total do ativo

226
24

.4

Nota
explicativa

7.916
4.536
10.774
23.226

231

250

30
261

33.374

27.926

Circulante
Contas e titiios a pagar
Obrigaçóes trabalhistas e encargos sociais
Provisoes trabaihistas e encargos
Recursos de Iei de incentivos fiscais
Receita antecipada do contrato de gestão

Nâo circulante
Provisào para demandas judiciais
Receita antecipada do contrato de gestào
Obrigaçoes con, o Estado (ativo imobitizado)
ObrigaçOes corn o Estado (reserva para investirnentos)

Patrirnônio liquido
Patrin,ônio social

31/12/2021

31/12)2020
34

62
38

127
10
II

495
2.228

12

6068
8.952

13

7.653

12

4.708
250
11.216
23.827

12 / 15
14

350
1.101
2401
3.952

7.908
4.536
261
10.774
23.479

15

Total do passivo e patrirnonlo liquido

595

495

595

495

33.374

27,926

\)A YcN

Ines V eira Bogea
Diretora Executiva e Artistica
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ASSOCIAçAO PRO DANA

C
C

(CNPJ n° 1 1.035.916/0001-01)

Demonstraçoes do resuttado
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reals)

C

Nota
explicativa

31/12)2020

31/12/2021

Receitas operactonais
Receitas do contrato de gestão

17

9.53 1

9.816

Receitas financeiras

18

1.021

745

Receitas de atividades práprias
Gratuidade serviços voLuntários

19

3.847

2.773

14

19

C
C

-

Receitas de atMdades rnercantis

4

2

14.417

13. 355

C
I:

Despesas operacionais
Despesas corn pessoaL
Atividades artisticas
Divu[gação e comunicação
Despesas administrativas e gerais
Gratuidade

-

20
21
22

serviços votuntários

Utitidades PUbLicas
Impostos, taxas e contribuiçOes
Despesas financeiras

23

DepreciacOes e amortizaçäes
Custos de atividades rnercantis

SuperAvit liquido do periodo

(9.002)

(8.073)

(2.642)

(2.453)

(385)

(211)

(1.465)

(1.484)

(14)

(19)

(75)

(91)

(448)

(305)

(223)

(443)

(59)

(39)

(4)

(77)

(14.317)

(13.195)

100

160

As notas explicativas da Administraçao são parte integrante das demonstraçoes contábeis.
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Inés ieira Bogéa
Diretora Executiva e Artistica

a:
a:
JOSÉ GALAQUINO
Superint. Ad
anceiro
As soc ía c
Dan a

F
7
S.

AssoclAçAo PRO DANA
(CNPJ no 11.035.916/0001-01)

Demonstraçoes das mutaçoes do patrlmônio liquido
(Em milhares de Reals)
Superavits Liquidos?
(deficits) acumulados

Patrimônio
sociaL
Saldos em 31 de dezembro de 2019

335

Superãvit Liquido do exerciclo de 2019
Transferencia do superávit acumuLado de 2019

160

Saldos em 31 de dezembro de 2020

495

.

Superávit liquido do periodo
Transferência do superávit acumutado

100

Saldos em 31 de dezembro de 2021

595

-

TotaL
335

-

160

160
(160)

-

495

-

100

100
(100)

-

595

-

As notas explicativas da Administraçao são parte integrante das demonstraçoes contãbeis.

r

Inês Vieira Bogéa
Diretora Executiva e Artistica
CPF 514.174.306-30

-

Dança
9

_________________

_________________

I AS50CIAçA0 PRO DANA
(CNPJ n° 11.035.91610001-013

I

Demonstraçoes dos fluxos de caixa
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
• (Em milhares de Reals)
31/12/2021
Superavit liquido do periodo

31/12/2020

100

160

Itens que não afetam a caixa
+ ) DepreciaçOes e arnortizaçoes
(-1÷) Provisão para dernandas judicials

• (

I

I
I

-

-

59

39

(256)

390

) (Reduçäo) liquido ISS recuperado

(10.433)

Deficit do ex:rcicio ajustado

(97)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(.4-) Variacao nas contas patrimaniais
(-1÷) (Reduçao)/aurnento de contas a receber
. (Reducao)/aumento de depósitos judicials a levantar
(-1+) (Reducào)/aurnento de adiantarnentos

(57)

÷ ) Aurnento de estoques
÷

) Aurnento de despesas antecipadas

I
p

(

) Reduçao de contas e titulos a
÷ ) Aurnento de obrigaçoes trabalhistas e encargos

-ç

i

47

(73)

178

3

77

(÷7-) Aumento/(redução) de provisOes trabalhistas
(÷7-) Aumento/(reduçâo) do reursos de lei do incentivos fiscais
) Reduçao

(390)

(172)

494

I

-

33

145

(188)

1,127

(382)
(379)

) Reduçào do honorários advocaticios a pagar

(388)

(÷7-) Aumento/(reducao) do receita antecipada do Contrato de Gestao
(-1÷) (Reducao)/aurnento do obrigaçoes corn a Estado (ativo irnobilizado)
-

I
I

3.839
(11)

Reduçao ern

(587)
133
(782)

(= ) Fluxo do caixa gerado nas atividades operacionais

I

(1)

89

-

(

9

256
(28)

-

860

(442)

21

(-1-) Aunwnto/(reduçâo) do depésitos para recursos judiclais
(-1÷) (Reduçao)/aurnento de aplicaçoes financeiras vinculadas

•

(9.844)

4.697

(1.266)

4.600

(11.110)

Fluxo do caixa utilizado nas atividades de investiniento
Aquisiçao de bens do irnobilizado e

(47)

Titulos e valores rnobiLiários (reserva para investirnentos)

442

(172)
10.774

395

10.602

4.995

(508)

=

=

) Fluxo de caixa consumido nas
Aumento Iiquido/(reduçao) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio
Caixa e equivalentes do caixa no final do exercicio

4,337

4,845

9.33 2

4,337

(= ) Aumento liquido/(reduçao) de caixa e equivalentes de caixa

4.995

(508)

As notas explicativas da Administraçao sao parte inteaftte das demonstraçoes contébeis.
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ASSOCIAçAO PRO DANA
Notas explicativas da Administraçao as demonstraçöes contabeis
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reals)
1.

Objetivos sociais
A Associação Pro Dança (“Associação”), também denominada PrO Dança,
inscrita no CNPJ sob o n° 11.035.916/0001-01, fundada em 23 de junho de
2009, é uma Pessoa .Juridica de direito privado, sem fins lucrativos e
apartidária, tern por finalidades apoiar, incentivar, assistir, desenvolver,
preservar e promover a cultura, a arte, a educação e a assistência social, cujo
funcionarnento reger-se-á peto seu Estatuto Social, conforme artigo 5°,
Parágrafo Prirneiro e pelas norrnas legais e regulamentos que Lhe são
ap[icáveis.

t

a

0.5.
A Associação Pro Dança foi qualificada corno Organização Social
conforme processo publicado no Diário Oficial do Estado de São PauLo cm 31
de outubro de 2009.
-

2.

a

Contratos de Gestão
Associação PrO Dança tem dois Contratos de Gestão firmados corn o Governo
do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa (SCEC):
a.

Contrato de Gestao n° 001/2019

-

a
S

São Paulo Companhia de Dança

Firmado em 01 de dezernbro de 2019, pelo periodo de cinco anos, corn
vigência de 10 de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2024. Para
fomento, a operacionalização da gestão e a execução das atividades na
area cultural referentes a São PauLo Companhia de Dança, será
repassada a irnportância global de R$ 56.557. Este valor poderá ser
alterado, corn o consequente ajuste nas metas convencionadas, por meio
de termo aditivo, em razão a disponibilidade orçarnentaria do Estado ou
cje comurn acordo entre as Partes. Para o exercicio de 2019, o valor foi
proveniente da transferéncia de Saldo da Conta Fundo de Reserva do
CG 001/2014 no rnontante de R$ 875 (parcela ânica). Tarnbém por meio
de transferência de R$ 52 deste mesmo Fundo de Reserva e CG 001 /2014
será a cornposição do fundo de reserva previsto na CLáusula 7, parágrafo
sétimo, alinea “b” do Contrato CG 001 /201 9.

a
S

a
5
5

Em 27 de dezembro de 2019, foi firrnado o 10 Terrno de Aditamento do
Contrato de Gestão onde foi acordado urn acréscimo de R$ 2.395, vindo
a totalizar o mantante de recursos para 2019 o valor de R$ 3.269. Desta
forma, fica acordada o repasse da irnportância gLobal de R$ 58.952.

*
5

Ern 08 de julho de 2020, foi firmado o 2° Termo de Aditamento do
Contrato de Gestao onde foi acordado o repasse da irnportância global
de R$ 68.609. Para o exercicio de 2020, o rnontante acordado foi de
R$9.043.

5
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ASSOCIAAO PRO DANA
Notas explicativas da Administraçao as demonstraçöes contábeis
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reals)
Autorizado no presente termo de aditamento o uso do sal.do
remanescente do Contrato de Gestão anterior (n° 01 /201 4), findo em 30
de novembro de 2019, no valor de R$ 138 (Cl. 59, bern como a utiLizaçao
de R$ 600 (Cl.69, a fim de reduzir os efeitos da redução de repasses em
atenção ao Decreto Estadual n° 64.936/2020. As metas e atividades para
o exercIcio de 2020, inclusive a meta de captação, também foram
revistas.
Em 29 de abril de 2021, foi firmado o 3° Termo de Aditamento do
Contrato de Gestão, foi acordado o repasse da importância global de
R$ 68.689. Para o exercicio de 2021, o montante acordado foi de
R$ 11.000.
Em 31 de dezembro de 2021, a Associação possui saldo de R$ 3.351
(R$ 2.401 em 31 de dezembro de 2020) registrados no passivo circulante,
a serem apl.icados nas finalidades do referido contrato e prestadas
contas de acordo corn os termos contratuais. De acordo corn a Seçao 24
do CPC PME, a subvenção governamental será reconhecida como receita
na demonstração de resultados nos periodos ao Longo dos quais a
entidade reconhece os custos relacionados a subvenção que são objetos
de cornpensaçáo.
b.

Contrato de Gestão n° 05/2021

-

São Paulo Escola de Dança

Firmado em 30 de dezembro de 2021, pelo periodo de cinco anos, com
vigência de 30 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2026. Para
fomento, a operacionaLização da gestão e a execução das atividades na
area cultural referentes a São Paulo Escola Dança “Isrnael Ivo” Centro
de Formação em Artes Coreográficas do Estado de São Paulo, será
repassada a importância global de R$ 60.092. Este valor poderá ser
alterado, com o conseguente ajuste nas metas convencionadas, por mefo
de termo aditivo, em razão a disponibilidade orçamentária do Estado ou
de comum acordo entre as partes. Para o exercicio de 2021, o montante
acordado foi de R$ 2.800, cujo destino é a Constituição Fundos e uso na
Reforma, adaptaçao e impLantação da SP Escola de Dança Ismael Ivo
conforme Rubrica 1.2.5 do Anexo III do Contrato de Gestão.
-

Em 31 de dezembro de 2021, a Associação possul saLdo de R$ 2.717,
registrados no passivo circulante, a serem aplicados nas finalidades do
referido contrato e prestadas contas de acordo com os termos
contratuais. De acordo corn a Seção 24 do CPC PME, a subvenção
governamentat será reconhecida como receita na demonstraçao de
resultados nos periodos ao longo dos quais a entidade reconhece os
custos relacionados a subvenção que são objetos de compensação.
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ASSOCIAçAO PRO DANA
Notas explicativas da Administraçao as demonstraçöes contábeis
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reals)
3.

C

Apresentaçâo das demonstraçoes contábeis
a.

Declaraçâo de conformidade
As demonstraçães contábeis foram etaboradas de acordo corn as Normas
Brasiteiras de Contabitidade, consubstanciadas nos pronunciarnentos
técnicos do Comitê de Pronunciarnentos Contábeis (CPC) e nas
disposiçoes aplicáveis as instituiçöes sem fins Lucrativos, ITG 2002
Entidade Sern finalidade de Lucros, cornbinada corn a NBC TG 1000
Contabitidade para Pequenas e Médias Empresas, expedidas peto
Consetho FederaL de Contabilidade (CFC), que visarn orientar o
atendirnento as exigéncias Legais sobre procedimentos contábeis a serern
curnpridos petas Pessoas Juridicas de direito privado sern finaLidade de
Lucros.

C

-

-

As demonstraçães contábeis foram preparadas no pressuposto da
continuidade da manutenção do contrato de gestão.
A emissão das dernonstraçoes contábeis foi autorizada peta Diretoria
Executiva dia 31 de janeiro de 2022, apreciada por esta auditoria
independente e será subrnetida ao ConseLho de Administração.
b.

Base de mensuraçáo
As dernonstraçoes contábeis forarn preparadas corn base no custo
histórico, corn exceção dos instrurnentos financeiros rnensurados a valor
justo.

c.

Moeda funcional e moeda de apresentaçâo

C

C
C

r

As dernonstraçoes contábeis estão sendo apresentadas ern Reals, que é a
moeda funcionat da Associação. Todas as inforrnaçoes financeiras
apresentadas ern ReaL forarn arredondadas para o rniLhar rnais próximo,
exceto quando indicado de outra forrna.
d.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das dernonstraçoes contábeis de acordo corn as Normas
BrasiLeiras de Contabitidade exige que a Administração faça julgarnentos,
estirnativas e premissas que afetarn a apticação de potiticas contábeis e
os vatores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resuLtados reais podem divergir dessas estirnativas
Estimativas e prernissas são revistas de urna maneira contInua. Revisoes
corn reLaçao a estirnativas contábeis são reconhecidas no periodo ern que
as estimativas são revisadas e ern quaisquer periodos futuros afetados.
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AssocAçAo PRO DANA
Notas explicativas da Administraçao as demonstraçoes contäbeis
ExercIcios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reals)
As informaçaes sabre julgamentos criticos referentes as politicas
contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores
reconhecidos nas demonstraçOes contábeis estão inctuidos na Nota
Explicativa n° 13 Provisão para demandas judiclais.
-

4.

Principais politicas contabeis
As pol.Iticas contábeis descritas em detathes abaixo tern sido aplicadas de
maneira consistente a todos as periodos apreseritados nestas demonstraçoes
contábeis.
a.

Instrumentos financeiros
Ativos e passivos financetros nâo derivativos
A Associação reconhece os empréstimos e recebiveis e depósitos
inicialmente na data em que foram originados. Todos as outros ativos e
passivos financeiros são reconhecidos iniciatmente na data da negociação
na qual a Associaçao se torna uma das partes das disposiçães contratuais
do iristrumento.
A Associação tern os seguintes ativos e passivos financeiros nao
derivativos: ativos financeiros registrados peto valor justo por meio do
resuttado e ernpréstimos e recebiveis.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por melo do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por rneio do resul.tado
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado
corno tat no rnornento do reconhecimento iniciaL Os ativos financeiros
são designados peto valor justo por meio do resultado se a Associação
gerencia tais investirnentos e torna decisöes de cornpra e venda baseadas
ern seus valores justos, de acordo corn a gestão de riscos documentada e
a estratégia de investimentos da Associação. Os custos da transação,
após o reconhecirnento iniciat, são reconhecidos no resuttado corno
incorridos. Ativos financeiros registrados peto valor justo por meio do
resultado são rnedidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses
ativos são reconhecidas no resultado do exercicio. Os ativos financeiros
registrados peto valor justo por rneio do resultado abrangern
adiantarnento a fornecedores, despesas antecipadas e outros créditos.
Empréstimos e recebiveis
Empréstimos e recebiveis são ativos financeiros corn pagarnentos fixos ou
catculáveis que não são cotados no mercado ativo. São reconhecidos
iniciatrnente peto valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuiveis.
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C

Após o reconhecirnento inicial, os empréstirnos e recebiveis são medidos
pe[o custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos
de qualquer perda por redução ao valor recuperáve[.
Os empréstimos e recebiveis abrangem clientes, outros créditos,
fornecedores e outras contas a pagar. A Associação não transaciona corn
empréstimos.
Caixa e equivalentes de caixa

C

a

Apuracáo do superavit/(deficit)
Os recursos provenientes do contrato de gestão são reconhecidos corno
receitas observando o regime de competência. A receita decorrente de
doaçoes e patrocinios a projetos cuLturais aprovados de acordo corn a Lei
Rouanet, recebida na forma de ativo monetário, é reconhecida no
resuttado do exercicio, de maneira sisternática, ao Longo do periodo
correspondente as despesas incorridas no desenvolvimento das
atividades do projeto.
As receitas de atividades próprias (serviços prestados) são reconhecidas
no resuLtado em função da sua reaLizaçâo. As receitas reLativas as
doaçöes ou contribuiçaes voluntárias são registradas quando do
recebimento financeiro ou fIsico, momento em que são consideradas
reaLizadas. Urna receita nao é reconhecida se ha uma incerteza
significativa na sua reaLização.
As despesas e as demais receitas são reconhecidas em conforrnidade com
o regime contábil. de corn peténcia de exercIcio.

c.

C

C

Caixa e equivatentes de caixa abrangem saWos de caixa, depósitos
bancários e investimentos financeiros corn vencirnento original de três
rneses ou menos a partir da data da contratação. Eventuais Lirnites de
cheques especiais de bancos que tenharn de ser pagos a vista e que
façarn parte integrante da gestão de caixa da Associação são incluldos
como urn cornponente das disponibilidades para fins da demonstração
dos fLuxos de caixa.
b.

r

Contas a receber

E
E

a
a
a
a
a
K
*

As contas a receber de cLientes são registradas peW valor faturado. A
provisão para creditos de [iquidação duvidosa e estabeLecida quando
existe uma evidência objetiva de que a Associação nao será capaz de
cobrar todos os valores devidos de acordo corn os prazos originals das
contas a receber. 0 vaLor da provisão é a diferença entre o vaLor contábiL
e o valor recuperávet.
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O vaLor da provisão para créditos duvidosos foi constituido em montante
considerado suficiente peta Administraçâo para fazer face a eventuais
perdas na realização das contas a receber.
d.

Adiantamentos
Refere-se a créditos corn funcionários provenientes de valores de fotha
de pagarnento cuja apropriação da despesa ocorrerá ern exercIcio
seguinte.

e.

Estoques
Os estoques constantes do baLanço referem-se a Livros produzidos pela
Associação, que estão avatiados peto custo de aquisição, e não superam
os preços de mercado.

f.

Despesas antecipadas
Referem-se a aquisição antecipada de beneficios (vale transporte e vale
a[irnentaçao/refeição) a serem distribuldos aos coLaboradores, bern
corno pagamento de prêrnios de seguros e outras despesas, cujo perlodo
de vigência beneficia o exercicio seguinte, e estão representados peLo
seu valor nominal.

g.

Depésitos judiciais
Refere-se a depésitos que visam suspender a exigibitidade de açöes
judiciats trabalhistas e açöes da COFINS, incidentes sobre as receitas
próprias e as receitas decorrentes do contrato de gestão, e estão
vinculados as obrigaçães no passivo não circuLante. Estao dernonstrados
ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos ate a data do balanço.

h.

Aplicaçoes financei ras vinculadas
Os saldos de aplicaçoes financeiras vinculados a reservas de capital estão
cLassificados no ativo näo circulante e estão demonstrados pelo vaLor de
apticaçäo, acrescidas dos reridimentos corresponderites, apropriados ate
a data do baLanço.

i.

Passivos circulantes e nao circulantes
Os passivos circutantes e não circulantes são dernonstrados pelos vaLores
conhecidos ou caLculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos e variaçôes monetárias incorridas ate a data
do balanço patrimonial.
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j.

Provisoes
Uma provisão é reconhecida, em funçao de urn evento passado, se a
Associação tern uma obrigaçao legal6 ou coristrutiva que possa ser
estimada de maneira confiável, e é provávet que urn recurso econômico
seja exigido para Liquidar a obrigação. As provisôes são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envoLvido.

k.

Gratuidade serviços voluntários
-

As receitas corn trabaihos votuntários, quando existentes, são
mensuradas ao seu valor justo tevando-se em consideraçao os montantes
que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em
mercado similar. Conforme estabeLecido na Resolução CFC 201 5/1TG2002
Interpretação (Ri) Entidades sem Finatidade de Lucro, a Entidade a
partir do exercicio social de 2015, passou a vaLorizar as receitas corn
trabalhos votuntários, incLusive de membros integrantes dos órgãos da
administração.

C
C

r
F
F
g

-

F

As receitas corn trabathos votuntários são reconhecidas no resultado do
exercIcio como receita no grupo de receitas operacionais em
coritrapartida nas despesas operacionais. Em 2021, a Entidade
reconheceu o rnontante de R$ 14 de receita corn trabatho voLuntário
(R$19ern2020).
Patrimönio liquido
Representa o patrimônio iniciat da Associaçao, acrescido ou reduzido dos
superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua
constituição que são empregados integratmente nos objetivos sociais da
Associação, conforme divutgado na Nota Expticativa n° 16.
m.

K

Demonstraçao do fluxo de caixa
A Associação apresenta Os fluxos de caixa as atividades operacionais
usando o método indireto, segundo o qual o superávit ou o deficit é
ajustado petos efeitos de transaçoes que nao envotvem caixa, petos
efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriaçöes por competência
sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais
passados ou futuros e pelos efeitos de itens de receita ou despesas
associadas corn fLuxos de caixa das atividades de investimento ou de
financiamerito

K

K
K
K
K
K
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5.

Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2021
Recursos Prôprios
Bancos conta movimento (a)
Aplicacoes financeiras de curto prazo (b)
Contrato de Gestâo n° 001/20 19
Caixa
AplicacOes financeiras de curto prazo (b)
Contrato de Gestao n° 005/2021
Bancos conta movimento (a)
Apllcacoes financeiras tie curto prazo (b)
Leis de Incentivos Fiscais
Bancos conta movirnento (a)
Apticacoes financeiras tie curto prazo (b)

31/12/2020

598
598

496
496

11
3.695
3.706

32
2.708
2.740

120
2.680
2.800

-

-

402
1.826
2.228

1.101

9.332

4.337

1.101
-

(a) Os Saldos “Bancos conta movimento” são representados, por contas correntes mantidas
em instituiçoes financeiras nacionais de primeira linha (Banco do BrasH e Banco Itaâ
S/A);
(b) As aphcaçães referem-se a cotas de fundo tie investimentos principal referenciado DI e
classificado como caixa e equivalentes de caixa por possuir Liquidez imediata e peLo fato
de a Administração efetuar resgates rotineiros em conformidade corn a necessidade de
caixa da Associaçáo. 0 fundo acompanha as variaçOes diádas da taxa de juros do CDI ou
da taxa SELIC, mediante aplicaçao de seus recursos em cotas de fundos tie investimentos.
Os rendirnentos auferidos nas apticaçoes financeiras da Associação não estão sujeitas a
incidência de impostos, devido a Associação gozar de imunidade tie tributos federals.

Composiçâo das apllcaçöes financeiras
31/12/2021

31/12/2020

Contrato de Gestao n° 001/2019
Banco do Brash Fundo de Investimento

3.695

2.708

Contrato de Gestac n° 005/2021
Banco do Brash Fundo de Investimento

2.680

-

Lei tie Incentivo Fiscal
Banco do Brash Fundo de Investimento

1.826

-

-

-

Recursos PrOprios
Banco Itaü Fundo de Investimento
-

598

496

8.799

3.204
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6.

Estoques
31/12/2021
Livros
Estoque em poder de terceiros
(-) Perda estimada com estoque de baixo giro

7.

C
C

28
89
(74)
43

31/12/2020
30
91
(75)

46

C
C
C

Depósitos para recursos judiciais
Depósito judicial COFINS
TrabaLhista
-

Depósito

judicial

-

31/12/2021
7.653
7
7.660

31/12/2020
7.132
784
7.916

0 montante de R$ 7.661, em 31 de dezembro de 2021, suporta as provisöes
para demandas judiciais (Nota Exp[icativa n° 13), em caso de decisão judicial
desfavorável a Associação.
8.

r

a
a

Aplicacoes financeiras vinculadas
Banco do Brasil Fundo de Investimento (i)
Banco do Brasil Fundo de Investimento (ii)
-

-

(i)

a
a
a

31/12/2021
819
3.889
4.708

31/12/2020
790
3.746
4.536

Fundo de Reserva:
Contrato de Gestao no 001/2019
Constituldo de acordo corn a Cláusula Sétirna, Parágrafo Sétirno, itern (b) do Contrato de Cestão e
do prirneiro terrno de aditarnento assinado ern 27 de dezembro de 2019, equivalente a 6% dos
vaLores repassados no prirneiro ano de vigência do Contrato de Gestão.

(ii) Fundo de Contingência:
Contrato de Gestao no 001/2019
Constituido de acordo corn sua CLáusuLa Setirna, Parágrafo Sétirno, item (c) do Contrato de Gestão
corn redaçâo dada pelo prirneiro terrno de aditarnento, no percentuaL de 2,84% do valor global do
Contrato de Gestão definido no primeiro termo de aditarnento.

Os val.ores depositados no Fundo de Reserva so poderão ser uti[izados pela
Associaçao Pro Dança na hipótese de atrasos dos repasses por parte da
Secretário da Cultura e Economia Criativa, condicionado a aprovação do
Conselho da Admrnistraçao, conforme Paragrafo Setimo da Clausuta Setima,
Letra (b).
Os vaLores depositados no Fundo de Contingência sO poderão ser utilizados
peta Associaçao PrO Dança por deLiberaçao de ¾ dos seus membros, e do
Secretário da Cuttura e Economia Criativa. No finaL do contrato, eventual
19
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saldo financeiro remanescente na conta de contingência será rateado entre o
Estado e a Organizaçao SociaL, observada a mesma proporção corn que fol
constituido.
Os recursos vinculados, registrados na rubrica de aplicaçoes financeiras
vincutadas, ativo nâo circuLante, possuem como contrapartida a Rubrica
Contábit “Receita antecipada do contrato de gestão”, no passivo nao
circuLante.

9.

Imobilizado e intangivel Liquidos
a)

Composiçao
Depreciacao
Acumulada

Liquido
31/12/2021

15
225

(15)
(214)

11

10

660
1
108
414
175
456
2.054

(555)
(1)
(108)
(304)
(151)
(456)

105

116

110
24

105
30

250

261

Custo
InstaLaçOes
Moveis e utensItios
Máquinas, apareihos e
equipamentos
Instrumentos musicals
Condicionadores de ar
Equipamentos de informática
Cessao de uso de software
Beris méveis

b)

.

(1.804)

-

Movimentaçao
31/12/2020
Insta[açOes
Moveis e utensItios
Máquinas, apareLhos e
equipamentos
Instrumentos musicals
Condicionadores de ar
Equipamentos de informética
Cessäo de uso de software
Bens móveis
DepreciacOes e amortizaçoes

10.

Liquido
31/12/2020

Adiçoes

Baixas

15
223

2

658

2

-

3 1/12/2021
15
225

2.007

46

660
1
108
414
175
456
2.054

(1.746)

(58)

(L804)

261

(12)

250

108
377
169
456

-

36
6
-

Provisoes trabaihistas e encargos
Provisao para férias
Encargos sociais sobre provisoes de férias

31/12/2021
368
127

31/12/2020
258
92

495

350
20
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C
C
C

a
a

11. Recursos de let de incentivos fiscais
31/12/2021
Projeto
PRONAC 184819
PRONAC 204081

-

-

PLano Bi-Anual 2019/2020
PLano Bi-Anuat 2021 /2022

31/12/2020
-

2.228
2.228

655
446
1.101

Corresponde a vatores recebidos antecipadamente a tituLo de patrocinlo ou
doaçoes, para execução de projetos aprovados peLa Secretaria EspeciaL da
Cultura do Ministérto do Turismo, conforme determinação da Let n° 8.313/91,
de 23 de dezembro de 1991, que criou o Programa Naciona[ de Apoio a
Cuttura.
0 satdo está depositado em conta corrente especifica, na Rubrica “Caixa e
equivaLentes”.

a
a
a
a
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a
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(a)

261
10.774

4.536

2.401

-

2.401

Saldos em
31/12/2020

-

-

-

-

(613)

-

(613)

Transf.

-

-

11.000
2.800
13.800

Repasses
Recebidos

-

-

2.761

-

2.761

442

-

172

974
1
975

(Ii)

-

11

-

11

-

-

-

-

-

-

Captaçäo de
Receitas
Transf.
Outras
Recursos
Financeiras Imobilizado Mov.

(1)

-

-

(13.183)
(84)
(13.267)

Consumo

250
11.216

4.708

3.351
2,717
6.068

Saldos em
31/12/2021

22

Em 31 de dezembro de 2021, a Associaçao possui saldo de R$ 6.068, registrados no passivo circutante, a serem aplicados nas finatidades dos
referidos contratos e prestadas contas de acordo com os termos contratuats. De acordo corn a Seçao 24 do CPC PME, a subvençao
governamentat seth reconhecida como receita na demonstraçao de resuttados nos periodos ao Longo dos quals a entidade reconhece os custos
retacionados a subvençao que são objetos de compensação.

-

-

Obrigaçães corn o Estado Fundo Reserva e
Contingéncia (001/2019)
ObrigaçOes corn o Estado Ativo ImobiLizado
(001/2019)
Reserva para Investimentos (001/2019)

Descriçáo custo
Contratodecestao (001/2019) (a)
ContratodeGestao (05/2021) (a)
Subtotal

12. Recursos do contrato de gestão
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13. Provisao para demandas judiciais
A Associaçao é parte em processos judiciais e administrativos, decorrentes do
curso normaL das operaçães, envolvendo substanciaLmente questOes
tributárias e trabaihistas.
A Administraçao, com base em informaçães de seus assessores juridicos, na
anátise de processos judiciais pendentes e nas quantias envoLvidas, constituiu
provisão em montante suficiente para cobrir eventuais condenaçoes em tais
processos, podendo ser assim demonstradas:
Provisao para contingências COFINS (a)
Provisâo para contingências Trabathistas (b)
-

31/12/2021
7.653
-

-

7.653

31/12/2020
7.132
776
7.908

(a) COFINS: a Associaçao considera que todas as receitas derivadas de suas atividades são
isentas da COFINS. Não obstante, no perlodo de maio de 2010 a abril de 2011, a
Administração adotou posição conservadora e recolheu a COFINS sabre as receitas
decorrentes de suas atividades prOprias. Diante da notIcia de que, em soluçao de
consuLta formuLada por outra Organização Social, o Fisco Federal não reconheceu a
isenção da CORNS sobre as receitas auferidas em Contrato de Gestão, sob o fundamento
de que tais receitas possuem caráter contraprestacional direto, a partir de julho de 2011
a Associaçao passou a provisionar o vaLor correspondente a eventuaL incidência de
COFINS sobre todas as suas receitas (receitas próprias e contrato de gestão), propôs ação
declaratéria cumulada corn repetição de indébito em face da Uniao Federal, realizou o
depósito do tributo em discussao relativo a exercIcios anteriores e vem realizando
depOsitos judiciais sucessivos em relaçao as receitas posteriormente auferidas; e
(b) Trabaihistas: para 2021, a Associação não realizou provisâo para recLamaçoes
trabaLhistas (R$ 776 em 2020) corn base em informaçoes dos assessores juridicos. Em 09
de abril de 2021, foi publicado acórdao que deu provimento ao agravo de petiçao da
reclamada para determinar que os valores devidos a reclamante e ao perito judicial
deverao se Limitar ao importe nominaL fixado, devendo proceder cam a devoLuçao do
vaLor excedente, caso os aLvarás já tenham sido Levantados. Em 23 de agosto de 2021, as
partes celebraram acordo, comprometendo-se a reclamante a devolver a quantia de
R$ 43,8 em 22 parceLas. Em 27 de agosto de 2021, a juiza homologou o acordo e
determinou a devoluçao do saido renianescente do depósito judicial para a Associação,
tendo em vista a União ter se quedado silente. A juiza determinou, ainda, o
arquivamento definitivo dos autos dez dias apes o pagamento da âltima parcela pela
recLamante. 0 saLdo remanescente de R$ 788, foi depositado na conta corrente da
Associação em 09 de setembro de 2021. Em 06 de dezembro de 2021, a Reclamante
depositou a 4a parcela do acordo na conta corrente da Reclamada, restando 18 parcelas
a receber de vencimento entre Os meses de janeiro de 2022 a junho de 2023.
CSLL: a Associação nao efetuou quaLquer provisionamento quanto a Contribuiçao Social
sobre o Lucro Liquido, pois a Administraçao e seus assessores juridicos entendem que
esta contribuição não incide sobre os superavits da Associaçao, tendo em vista a
impossibiLidade de equiparaçao do superávft ao lucro.
Imunidade tributäria a impostos: a Associaçao, em observância aos seus objetivos
institucionais, desenvolve dentre suas atividades a educaçao e a cuttura, sem fins
lucrativos, com todas as suas receitas previstas estatutariamente. Ademais, cumpre
integralmente todos os requisitos previstos no Cédigo Tributário NacionaL para gozo da
imunidade tributária prevista na aLinea “c” do inciso VI do artigo 150 da Constituição
Federal.
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A movimentação da conta está demonstrada conforme segue:
Tributárias
Trabaihistas

31/12/2020
7.132
776
7.908

Adicão
521
11
532

Baixas
-

(787)
(787)

31/12/2021
7.653
-

7.653

14. Titulos e valores mobiliários
Recuperacao de depósitos Judicials

-

ISS

31/12/2021
11.216
11.216

31/12/2020
10.774
10.774

Refere-se a recuperação judiciaL dos depósitos judiciais do ISS acrescidos dos
rendimentos financeiros.
A destinação deste valor é para açoes estruturantes, a firn de dar
perrnanência as atividades e consolidar uma sede própria para a Companhia e
sá poderá ser utilizado mediante aprovação das partes de projeto para a
finatidade prevista no caput da CL. 7, 5130 do 2° Termo de Aditamento do
Contrato de Gestao n° ow /2019 assinado em 08 de jutho de 2020.
15. Obrigaçöes com o Estado (ativo imobilizado)
A Administraçâo da Associação adota como critérlo para reconhecimento de
obrigaçao de Longo prazo para corn o Estado, o registro de valor equivatente
ao montante Liquido de seu ativo irnobilizado vincutado aos Contratos de
Gestão. 0 satdo da rubrica é aurnentado em contrapartida de Lançamento na
rubrica de projetos a executar, sempre que ha nova aquisiçâo, e reduzido em
contrapartida da rubrica de despesa de depreciação.
o ativo imobitizado adquirido peLa Administraçäo da Associação
05
Contratos de Gestão será utiLizado exciusivamente nos projetos incentivados.
Liquido
31/12/2021
InstaLaçoes
Móveis e utensihos
Máquinas, Aparethos e Equipamentos
Equipamentos de informática
Cessao de uso de software

11
105
110
24
250

Liquido
31/12/2020
10
116
105
30
261
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Notas explicativas da Administraçao as demonstraçoes contäbeis
Exercidos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em mllhares de Reais)
16. Patrimônio Liquido
o patrimônio lIquido é composto, substanciatmente, pe[o patrimônio social e
petos déficits/superávits apurados anuaLmente.
Em caso de extinção ou desqualificação da Associação, seu patrimônio,
legados ou doaçaes, assim como eventuais excedentes financeiros decorrentes
de suas atividades, serão destinados integralmente ao patrimônio de outra
Organização Social, quatificada no âmbito do Estado de São Paulo na mesma
area de atuação, escolhida em Assembteia Geral e ao patrimônio do Estado,
na proporção dos recursos e bens por estes atocados, de acordo com o
disposto na Lei Complementar no 846/98 e no Decreto Estadual n° 43.493/98.
17. Receitas do contrato de gestâo
31/12/2021
Recursos Operacionais VincuLados ao CG n° 001/2014
Contrato n° 001/2019
Contrato n° 005/2021

,

9.448
83
9.531

31/12/2020
11
9.805
-

9.816

18. Receitas financeiras
Rendimentos de apLicaçOes financeiras
VariaçOes cambiais/Atualizaçaes monetárias
Descontos e abatimentos

31/12/2021
804
212
5
1.021

31/12/2020
245
477
23
745

31/12/2021
1.385
85
476
1.000
885
16
3.847

31/12/2020
963
118
155
851
534
152
2.773

19. Receitas de atividades próprias
Receitas de atividades culturais e artisticas
Vendas de ingressos, bitheterias e assinaturas
DoaçOes e patrocinios privados
Projetos incentivados PRONAC
Recuperaçao de despesas e reemboLsos
Outras
-

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
E

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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AssoclAçAo PRO DANA
Notas explicativas da Administraçao as demonstraçoes contäbeis
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reals)
20. Despesas cam pessoal
SaLártos e remuneraçOes
Encargos sodats
Beneficios
Estagiários/aprendizes
Provisao de férias e encargos sobre
Provisão de 130 e encargos sobre
Outras

31/12/2021
(5.011)
(1.806)
(636)
(62)
(822)
(618)
(47)

31/12/2020
(4.362)
(1.633)
(581)
(15)
(802)
(601)
(79)

(9.002)

(8.073)

31/12/2021
(296)
(18)
(602)
(916)
(269)
(541)
(2.642)

31/12/2020
(284)
(10)
(545)
(924)
(172)
(519)
(2.454)

31/12/2021
(794)
(42)
(82)
(8)
(261)
(162)
(116)
(1.465)

31/12/2020
(997)
(28)
(86)
(7)
(207)
(113)
(46)
(1.484)

31/12/2021
(11)
(200)
(9)
(3)
(223)

31/12/2020
(20)
(406)
(17)

21. Atividacles artisticas
Coreografias
Taxas e impostos
Técnica e produçao
Transportes e viagens
Figurino, cenárto e ituminaçao
Outras

22. Despesas administrativas e gerais
Consuttorias e assessorias
Materials de consumo
Seguros
Representação
Serviços de terceiros de estrutura e manutençao
Locacâo de máquinas, equipamentos e imóveis
Outras

23. Despesas financeiras
Despesas bancárias
VariaçOes cambiais/atuatizaçOes monetárias
Taxas e comissOes de cartöes de crédito
Outras

(443)
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Notas explicativas da Administraçao as demonstraçoes contábeis
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em mithares de Reals)
24. Instrumentos financeiros
As transaçães financeiras existentes envotvern ativos e passivos usuats e
pertinentes a sua atividade econômica, particutarmente apLicaçoes
financeiras corn vencirnentos de curto prazo e contas a pagar.
Essas transaçôes são apresentadas no baLanço petos vaLores de custo,
acrescidas das respectivas apropriaçöes de receitas e despesas que, tendo ern
vista a natureza das transaçöes e os seus periodos de vencirnento, se
aproximam dos vatores de mercado.

C
S....
4;
C
4...;
4.;
4...;
S
4:...:

I:::

25. Cobertura de seguros
A Associaçao, corn base na avaLiação de risco efetuada por profissionais
especiatizados, mediante as apó[ices firmadas, adota a potitica de contratar
cobertura de seguros e riscos diversos para os bens sujeitos a riscos ern
rnontantes suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade.
26. Desmobi Iizaçáo
De acordo corn a ITG 2000, as contas de compensação não são obrigatérias. As
rnesrnas constituem o controte e registro de fatos reLevantes, como direitos e
obrigaçaes que irão se rnateriatizar no futuro, e que possarn rnodificar o
patrimônio da Entidade.
No caso de desrnobitização de toda a equipe da Associação, os vaLores
provenientes do aviso prévio, multa de FGTS e encargos previdenciários,
totatizariarn ern 31 de dezembro de 2021, a quantia de R$ 2.543 (R$ 2.286 ern
2020).

4;
4:
C
S
S
4:
S

I....
4:

27. Eventos subsequentes
Não ocorreu nenhum evento subsequente ate a data de aprovaçôes destas
dernonstraçöes contábeis que requeressern divutgação.
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São Paulo, 132 (40) – 3

ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA
(CNPJ nº 11.035.916/0001-01)
Relatórios Financeiros e de Execução do Contrato de Gestão
Balanços Patrimoniais ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Demonstrações do Resultado Exercícios
ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020 Passivo e patrimônio líquido Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Receitas operacionais
Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Circulante
17
9.531
9.816
Caixa e equivalentes de caixa
5
9.332
4.337 Contas e títulos a pagar
34
62 Receitas do contrato de gestão
Receitas
ﬁnanceiras
18
1.021
745
Adiantamentos
79
6 Obrigações trabalhistas e encargos sociais
127
38
19
3.847
2.773
Contas a Receber
57
- Provisões trabalhistas e encargos
10
495
350 Receitas de atividades próprias
Gratuidade - serviços voluntários
14
19
Estoques
6
43
46 Recursos de lei de incentivos ﬁscais
11
2.228
1.101
Receitas de atividades mercantis
4
2
Despesas antecipadas
29
50 Receita antecipada do contrato de gestão
12
6.068
2.401
14.417
13.355
9.540
4.439
8.952
3.952 Despesas operacionais
Não circulante
Não circulante
Despesas com pessoal
20
(9.002)
(8.073)
Realizável a longo prazo
Provisão para demandas judiciais
13
7.653
7.908 Atividades artísticas
21
(2.642)
(2.453)
Depósitos para recursos judiciais
7
7.660
7.916
12
4.708
4.536 Divulgação e comunicação
(385)
(211)
Aplicações ﬁnanceiras vinculadas
8
4.708
4.536 Receita antecipada do contrato de gestão
Obrigações com o Estado
Despesas administrativas e gerais
22
(1.465)
(1.484)
Títulos e valores mobiliários
12 / 15
250
261 Gratuidade - serviços voluntários
(14)
(19)
(reserva para investimento)
14
11.216
10.774 (ativo imobilizado)
Utilidades Públicas
(75)
(91)
23.584
23.226 Obrigações com o Estado
(448)
(305)
(reserva para investimentos)
14
11.216
10.774 Impostos, taxas e contribuições
Ativo permanente vinculado
23
(223)
(443)
23.827
23.479 Despesas ﬁnanceiras
ao contrato de gestão
Depreciações e amortizações
(59)
(39)
16
Imobilizado líquido
9
226
231 Patrimônio líquido
(4)
(77)
Intangível líquido
9
24
30 Patrimônio social
595
495 Custos de atividades mercantis
(14.317)
(13.195)
250
261
595
495
100
160
Total do ativo
33.374
27.926 Total do passivo e patrimônio líquido
33.374
27.926 Superávit líquido do período
Demonstrações do Resultado Abrangente Exercícios
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de Reais)
ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Patrimônio social Superávits líquidos/(déﬁcits) acumulados Total
31/12/2021 31/12/2020
Saldos em 31 de dezembro de 2019
335
335
100
160
Superávit líquido do exercício de 2019
160
160 Superávit líquido do exercício
100
160
Transferência do superávit acumulado de 2019
160
(160)
- Total do resultado abrangente
Demonstrações
dos
Fluxos
de
Caixa
Exercícios
Saldos em 31 de dezembro de 2020
495
495
ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Superávit líquido do periodo
100
100
2021 2020
Transferência do superávit acumulado
100
(100)
100
160
Saldos em 31 de dezembro de 2021
595
595 Superávit líquido do período
Itens que não afetam o caixa
Notas Explicativas da Demonstrações Contábeis Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
(
+
)
Depreciações
e
amortizações
59
39
1. Objetivos sociais: A Associação Pró Dança (“Associação”), também reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Associação se
(256)
390
denominada Pró Dança, inscrita no CNPJ sob o nº 11.035.916/0001-01, torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A As- (-/+) Provisão para demandas judiciais
fundada em 23 de junho de 2009, é uma Pessoa Jurídica de direito privado, sociação tem os seguintes ativos e passivos ﬁnanceiros não derivativos: ( - ) (Redução) líquido
- 10.433)
sem ﬁns lucrativos e apartidária, tem por ﬁnalidades apoiar, incentivar, as- ativos ﬁnanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e em- ISS recuperado
(97) (9.844)
sistir, desenvolver, preservar e promover a cultura, a arte, a educação e a préstimos e recebíveis. Ativos ﬁnanceiros registrados pelo valor justo Déﬁcit do exercício ajustado
assistência social, cujo funcionamento reger-se-á pelo seu Estatuto Social, por meio do resultado: Um ativo ﬁnanceiro é classiﬁcado pelo valor justo Fluxo de caixa das atividades operacionais
conforme artigo 5º, Parágrafo Primeiro e pelas normas legais e regulamen- por meio do resultado caso seja classiﬁcado como mantido para negocia- (+/-) Variação nas contas patrimoniais
(57)
860
tos que lhe são aplicáveis. A Associação Pro Dança foi qualiﬁcada como ção e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os (-/+) (Redução)/aumento de contas a receber
(442)
47
Organização Social - O.S. conforme processo publicado no Diário Oﬁcial do ativos ﬁnanceiros são designados pelo valor justo por meio do resultado (-/+) (Redução)/aumento de depósitos judiciais a levantar
(-/+) (Redução)/aumento de adiantamentos
(73)
178
Estado de São Paulo em 31 de outubro de 2009.
se a Associação gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e ( + ) Aumento de estoques
3
77
2. Contratos de Gestão: Associação Pró Dança tem dois Contratos de venda baseadas em seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos
21
9
Gestão ﬁrmados com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Se- documentada e a estratégia de investimentos da Associação. Os custos da ( + ) Aumento de despesas antecipadas
cretaria de Cultura e Economia Criativa (SCEC): a. Contrato de Gestão nº transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado (+/-) Aumento/(redução) de depósitos para recursos judiciais 256 (390)
494
001/2019 - São Paulo Companhia de Dança: Firmado em 01 de dezem- como incorridos. Ativos ﬁnanceiros registrados pelo valor justo por meio do (-/+) (Redução)/aumento de aplicações ﬁnanceiras vinculadas(172)
( - ) Redução de contas e títulos a pagar
(28)
(1)
bro de 2019, pelo período de cinco anos, com vigência de 1º de dezembro
resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ( + ) Aumento de obrigações trabalhistas e encargos
89
33
de 2019 a 30 de novembro de 2024. Para fomento, a operacionalização
ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Os ativos ﬁnanceiros (+/-) Aumento/(redução) de provisões trabalhistas e encargos 145 (188)
da gestão e a execução das atividades na área cultural referentes à São
registrados pelo valor justo por meio do resultado abrangem adiantamento a (+/-) Aumento/(redução) de
Paulo Companhia de Dança, será repassada a importância global de R$
fornecedores, despesas antecipadas e outros créditos. Empréstimos e re- recursos de lei de incentivos ﬁscais
1.127 (382)
56.557. Este valor poderá ser alterado, com o consequente ajuste nas me- (379)
tas convencionadas, por meio de termo aditivo, em razão a disponibilidade cebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos ﬁnanceiros com pagamentos ( - ) Redução de adiantamentos
- (388)
orçamentaria do Estado ou de comum acordo entre as Partes. Para o exer- ﬁxos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. São reconheci- ( - ) Redução de honorários advocatícios a pagar
cício de 2019, o valor foi proveniente da transferência de Saldo da Conta dos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação (+/-) Aumento/(redução)
3.839 (587)
Fundo de Reserva do CG 001/2014 no montante de R$ 875 (parcela única). atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são de receita antecipada do Contrato de Gestão
Também por meio de transferência de R$ 52 deste mesmo Fundo de Re- medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, de- (-/+) (Redução)/aumento
(11)
133
serva e CG 001/2014 será a composição do fundo de reserva previsto na crescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os emprésti- de obrigações com o Estado (ativo imobilizado)
- (782)
Cláusula 7ª, parágrafo sétimo, alínea “b” do Contrato CG 001/2019. Em 27 mos e recebíveis abrangem clientes, outros créditos, fornecedores e outras ( - ) Redução em outras Receitas Antecipadas
4.697 (1.266)
de dezembro de 2019, foi ﬁrmado o 1º Termo de Aditamento do Contrato contas a pagar. A Associação não transaciona com empréstimos. Caixa e
de Gestão onde foi acordado um acréscimo de R$ 2.395, vindo a totalizar equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos ( = ) Fluxo de caixa gerado
4.600(11.110)
o montante de recursos para 2019 o valor de R$ 3.269. Desta forma, ﬁca de caixa, depósitos bancários e investimentos ﬁnanceiros com vencimento nas atividades operacionais
acordada o repasse da importância global de R$ 58.952. Em 08 de julho de original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Eventuais Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
Aquisição
de
bens
do
imobilizado
e
intangível
(47) (172)
limites
de
cheques
especiais
de
bancos
que
tenham
de
ser
pagos
à
vista
e
2020, foi ﬁrmado o 2º Termo de Aditamento do Contrato de Gestão onde foi
442 10.774
acordado o repasse da importância global de R$ 68.609. Para o exercício de que façam parte integrante da gestão de caixa da Associação são incluídos Títulos e valores mobiliários (reserva para investimentos)
2020, o montante acordado foi de R$ 9.043. Autorizado no presente termo como um componente das disponibilidades para ﬁns da demonstração dos ( = ) Fluxo de caixa consumido
395 10.602
de aditamento o uso do saldo remanescente do Contrato de Gestão anterior ﬂuxos de caixa. b. Apuração do superávit/(déﬁcit): Os recursos prove- nas atividades de investimento
(nº 001/2014), ﬁndo em 30 de novembro de 2019, no valor de R$ 138 (Cl. nientes do contrato de gestão são reconhecidos como receitas observando ( = ) Aumento líquido/(redução)
4.995 (508)
5ª), bem como a utilização de R$ 600 (Cl.6ª), a ﬁm de reduzir os efeitos da o regime de competência. A receita decorrente de doações e patrocínios a de caixa e equivalentes de caixa
4.337 4.845
redução de repasses em atenção ao Decreto Estadual nº 64.936/2020. As projetos culturais aprovados de acordo com a Lei Rouanet, recebida na for- Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
9.332 4.337
metas e atividades para o exercício de 2020, inclusive a meta de captação, ma de ativo monetário, é reconhecida no resultado do exercício, de maneira Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do exercício
também foram revistas. Em 29 de abril de 2021, foi ﬁrmado o 3º Termo de sistemática, ao longo do período correspondente às despesas incorridas ( = ) Aumento líquido/(redução)
4.995 (508)
Aditamento do Contrato de Gestão, foi acordado o repasse da importância no desenvolvimento das atividades do projeto. As receitas de atividades de caixa e equivalentes de caixa
global de R$ 68.689. Para o exercício de 2021, o montante acordado foi de próprias (serviços prestados) são reconhecidas no resultado em função da 5. Caixa e equivalentes de caixa:
31/12/2021
31/12/2020
R$ 11.000. Em 31 de dezembro de 2021, a Associação possui saldo de R$ sua realização. As receitas relativas às doações ou contribuições voluntá- Recursos Próprios
3.351 (R$ 2.401 em 31 de dezembro de 2020) registrados no passivo cir- rias são registradas quando do recebimento ﬁnanceiro ou físico, momento Bancos conta movimento (a)
culante, a serem aplicados nas ﬁnalidades do referido contrato e prestadas em que são consideradas realizadas. Uma receita não é reconhecida se Aplicações ﬁnanceiras de curto prazo (b)
598
496
contas de acordo com os termos contratuais. De acordo com a Seção 24 do há uma incerteza signiﬁcativa na sua realização. As despesas e as demais
598
496
CPC PME, a subvenção governamental será reconhecida como receita na receitas são reconhecidas em conformidade com o regime contábil de com- Contrato de Gestão nº 001/2019
demonstração de resultados nos períodos ao longo dos quais a entidade petência de exercício. c. Contas a receber: As contas a receber de clientes Caixa
11
32
reconhece os custos relacionados à subvenção que são objetos de com- são registradas pelo valor faturado. A provisão para créditos de liquidação Aplicações ﬁnanceiras de curto prazo (b)
3.695
2.708
pensação. b. Contrato de Gestão nº 005/2021 - São Paulo Escola de
3.706
2.740
duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a
Dança: Firmado em 30 de dezembro de 2021, pelo período de cinco anos,
Associação não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo Contrato de Gestão nº 005/2021
com vigência de 30 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2026. Para
120
com os prazos originais das contas a receber. O valor da provisão é a dife- Bancos conta movimento (a)
fomento, a operacionalização da gestão e a execução das atividades na
2.680
rença entre o valor contábil e o valor recuperável. O valor da provisão para Aplicações ﬁnanceiras de curto prazo (b)
área cultural referentes à São Paulo Escola Dança “Ismael Ivo” - Centro de
2.800
créditos
duvidosos
foi
constituído
em
montante
considerado
suﬁciente
pela
Formação em Artes Coreográﬁcas do Estado de São Paulo, será repassada
Leis de Incentivos Fiscais
a importância global de R$ 60.092. Este valor poderá ser alterado, com o Administração para fazer face a eventuais perdas na realização das contas
Bancos conta movimento (a)
402
1.101
consequente ajuste nas metas convencionadas, por meio de termo aditivo, a receber. d. Adiantamentos: Refere-se a créditos com funcionários proAplicações ﬁnanceiras de curto prazo (b)
1.826
em razão a disponibilidade orçamentária do Estado ou de comum acordo venientes de valores de folha de pagamento cuja apropriação da despesa
2.228
1.101
entre as partes. Para o exercício de 2021, o montante acordado foi de R$ ocorrerá em exercício seguinte. e. Estoques: Os estoques constantes do
9.332
4.337
balanço
referem-se
a
livros
produzidos
pela
Associação,
que
estão
avalia2.800, cujo destino é a Constituição Fundos e uso na Reforma, adaptação
(a) Os Saldos “Bancos conta movimento” são representados, por contas
e implantação da SP Escola de Dança Ismael Ivo conforme Rubrica 1.2.5 dos pelo custo de aquisição, e não superam os preços de mercado. f. Descorrentes mantidas em instituições ﬁnanceiras nacionais de primeira linha
do Anexo III do Contrato de Gestão. Em 31 de dezembro de 2021, a Asso- pesas antecipadas: Referem-se à aquisição antecipada de benefícios (vale
(Banco do Brasil e Banco Itaú S/A); (b) As aplicações referem-se a cotas de
ciação possui saldo de R$ 2.717, registrados no passivo circulante, a serem transporte e vale alimentação/refeição) a serem distribuídos aos colaboraaplicados nas ﬁnalidades do referido contrato e prestadas contas de acordo dores, bem como pagamento de prêmios de seguros e outras despesas, fundo de investimentos principal referenciado DI e classiﬁcado como caixa
e equivalentes de caixa por possuir liquidez imediata e pelo fato de a Admicujo
período
de
vigência
beneﬁcia
o
exercício
seguinte,
e
estão
representacom os termos contratuais. De acordo com a Seção 24 do CPC PME, a subvenção governamental será reconhecida como receita na demonstração de dos pelo seu valor nominal. g. Depósitos judiciais: Refere-se a depósitos nistração efetuar resgates rotineiros em conformidade com a necessidade
resultados nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos que visam suspender a exigibilidade de ações judiciais trabalhistas e ações de caixa da Associação. O fundo acompanha as variações diárias da taxa
da COFINS, incidentes sobre as receitas próprias e as receitas decorrentes de juros do CDI ou da taxa SELIC, mediante aplicação de seus recursos em
relacionados à subvenção que são objetos de compensação.
3. Apresentação das demonstrações contábeis: a. Declaração de con- do contrato de gestão, e estão vinculados às obrigações no passivo não cir- cotas de fundos de investimentos. Os rendimentos auferidos nas aplicações
formidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com culante. Estão demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos ﬁnanceiras da Associação não estão sujeitas à incidência de impostos, deas Normas Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas nos pronuncia- até a data do balanço. h. Aplicações ﬁnanceiras vinculadas: Os saldos de vido a Associação gozar de imunidade de tributos federais.
31/12/2021
31/12/2020
mentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas dis- aplicações ﬁnanceiras vinculados a reservas de capital estão classiﬁcados Composição das aplicações ﬁnanceiras:
posições aplicáveis às instituições sem ﬁns lucrativos, ITG 2002 - Entidade no ativo não circulante e estão demonstrados pelo valor de aplicação, acres- Contrato de Gestão nº 001/2019
3.695
2.708
Sem ﬁnalidade de Lucros, combinada com a NBC TG 1000 - Contabilidade cidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balan- Banco do Brasil - Fundo de Investimento
para Pequenas e Médias Empresas, expedidas pelo Conselho Federal de ço. i. Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e Contrato de Gestão nº 005/2021
2.680
Contabilidade (CFC), que visam orientar o atendimento às exigências legais não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis Banco do Brasil - Fundo de Investimento
sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas Pessoas Jurídicas acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações Lei de Incentivo Fiscal
1.826
de direito privado sem ﬁnalidade de lucros. As demonstrações contábeis monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. j. Provisões: Uma Banco do Brasil - Fundo de Investimento
foram preparadas no pressuposto da continuidade da manutenção do con- provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Associação Recursos Próprios
598
496
trato de gestão. A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira Banco Itaú - Fundo de Investimento
8.799
3.204
Diretoria Executiva dia 31 de janeiro de 2022, apreciada por esta auditoria conﬁável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar
31/12/2021
31/12/2020
independente e será submetida ao Conselho de Administração. b. Base de a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 6. Estoques:
28
30
mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no estimativas do risco envolvido. k. Gratuidade - serviços voluntários: As Livros
Estoque em poder de terceiros
89
91
custo histórico, com exceção dos instrumentos ﬁnanceiros mensurados a
receitas com trabalhos voluntários, quando existentes, são mensuradas ao (-) Perda estimada com estoque de baixo giro
(74)
(75)
valor justo. c. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstraseu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entida43
46
ções contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funciode haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. 7. Depósitos para recursos judiciais:
31/12/2021
31/12/2020
nal da Associação. Todas as informações ﬁnanceiras apresentadas em Real
Conforme estabelecido na Resolução CFC 2015/ITG2002 Interpretação Depósito judicial - COFINS
7.653
7.132
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado
7
784
de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucro, a Entidade a partir do exercício Depósito judicial - Trabalhista
social
de
2015,
passou
a
valorizar
as
receitas
com
trabalhos
voluntários,
7.660
7.916
demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração. As receitas O montante de R$ 7.660, em 31 de dezembro de 2021, suporta as provisões
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício como para demandas judiciais (Nota Explicativa nº 13), em caso de decisão judiativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir receita no grupo de receitas operacionais em contrapartida nas despesas cial desfavorável à Associação.
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira operacionais. Em 2021, a Entidade reconheceu o montante de R$ 14 de 8. Aplicações ﬁnanceiras vinculadas:
31/12/2021
31/12/2020
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas receita com trabalho voluntário (R$ 19 em 2020). l. Patrimônio líquido: Banco do Brasil - Fundo de Investimento (i)
819
790
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos Representa o patrimônio inicial da Associação, acrescido ou reduzido dos Banco do Brasil - Fundo de Investimento (ii)
3.889
3.746
futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às superávits/déﬁcits apurados anualmente desde a data de sua constituição
4.708
4.536
políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reco- que são empregados integralmente nos objetivos sociais da Associação, (i) Fundo de Reserva: Contrato de Gestão nº 001/2019: Constituído de
nhecidos nas demonstrações contábeis estão incluídos na Nota Explicativa conforme divulgado na Nota Explicativa n° 16. m. Demonstração do ﬂuxo acordo com a Cláusula Sétima, Parágrafo Sétimo, item (b) do Contrato de
de caixa: A Associação apresenta os ﬂuxos de caixa às atividades opera- Gestão e do primeiro termo de aditamento assinado em 27 de dezembro de
nº 13 - Provisão para demandas judiciais.
4. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em deta- cionais usando o método indireto, segundo o qual o superávit ou o déﬁcit é 2019, equivalente a 6% dos valores repassados no primeiro ano de vigência
lhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos do Contrato de Gestão. (ii) Fundo de Contingência: Contrato de Gestão
apresentados nestas demonstrações contábeis. a. Instrumentos ﬁnancei- de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebi- nº 001/2019: Constituído de acordo com sua Cláusula Sétima, Parágrafo
ros: Ativos e passivos ﬁnanceiros não derivativos: A Associação reco- mentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros Sétimo, item (c) do Contrato de Gestão com redação dada pelo primeiro
nhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em e pelos efeitos de itens de receita ou despesas associadas com ﬂuxos de termo de aditamento, no percentual de 2,84% do valor global do Contrato de
que foram originados. Todos os outros ativos e passivos ﬁnanceiros são caixa das atividades de investimento ou de ﬁnanciamento.
Gestão deﬁnido no primeiro termo de aditamento.
Continua....
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Continuação.... Os valores depositados no Fundo de Reserva só poderão
ser utilizados pela Associação Pró Dança na hipótese de atrasos dos repasses por parte da Secretário da Cultura e Economia Criativa, condicionado
à aprovação do Conselho da Administração, conforme Parágrafo Sétimo da
Cláusula Sétima, letra (b). Os valores depositados no Fundo de Contingência só poderão ser utilizados pela Associação Pró Dança por deliberação
de ¾ dos seus membros, e do Secretário da Cultura e Economia Criativa.
No ﬁnal do contrato, eventual saldo ﬁnanceiro remanescente na conta de
contingência será rateado entre o Estado e a Organização Social, observada a mesma proporção com que foi constituído. Os recursos vinculados,
registrados na rubrica de aplicações ﬁnanceiras vinculadas, ativo não circulante, possuem como contrapartida a Rubrica Contábil “Receita antecipada
do contrato de gestão”, no passivo não circulante.
9. Imobilizado e intangível líquidos:
Depreciação
Líquido
Líquido
a. Composição:
Custo Acumulada 31/12/2021 31/12/2020
Instalações
15
(15)
Moveis e utensílios
225
(214)
11
10
Máquinas, aparelhos
e equipamentos
660
(555)
105
116
Instrumentos musicais
1
(1)
Condicionadores de ar
108
(108)
Equipamentos de informática
414
(304)
110
105
Cessão de uso de software
175
(151)
24
30
Bens móveis
456
(456)
2.054
(1.804)
250
261
12. Recursos do contrato de gestão:
Saldos em
Descrição custo
31/12/20
Contrato de Gestão (001/2019) (a)
2.401
Contrato de Gestão (005/2021) (a)
Subtotal
2.401
Obrigações com o Estado - Fundo Reserva
e Contingência (001/2019)
4.536
Obrigações com o Estado - Ativo Imobilizado (001/2019) 261
Reserva para Investimentos (001/2019)
10.774

b. Movimentação:
31/12/2020 Adições
Baixas 31/12/2021
Instalações
15
15
Moveis e utensílios
223
2
225
Máquinas, aparelhos
e equipamentos
658
2
660
Instrumentos musicais
1
1
Condicionadores de ar
108
108
Equipamentos de informática
377
36
414
Cessão de uso de software
169
6
175
Bens móveis
456
456
2.007
46
2.054
Depreciações e amortizações (1.746)
(58)
(1.804)
261
(12)
250
10. Provisões trabalhistas e encargos:
31/12/2021 31/12/2020
Provisão para férias
368
258
Encargos sociais sobre provisões de férias
127
92
495
350
11. Recursos de lei de incentivos ﬁscais:
31/12/2021 31/12/2020
Projeto
PRONAC 184819 - Plano Bi-Anual 2019/2020
655
PRONAC 204081 - Plano Bi-Anual 2021/2022
2.228
446
2.228
1.101
Corresponde a valores recebidos antecipadamente a título de patrocínio
ou doações, para execução de projetos aprovados pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, conforme determinação da Lei nº
8.313/91, de 23 de dezembro de 1991, que criou o Programa Nacional de
Apoio à Cultura. O saldo está depositado em conta corrente especíﬁca, na
Rubrica “Caixa e equivalentes”.
TransOutras
Saldos
Repasses Transfe- Captação de
Receitas
ferências MovimenConem
Recebidos rências
Recursos Financeiras Imobilizado
tações sumo 31/12/21
11.000
(613)
2.761
974
11
- (13.183)
3.351
2.800
1
(84)
2.717
13.800
(613)
2.761
975
11
- (13.267)
6.068
-

(a) Em 31 de dezembro de 2021, a Associação possui saldo de R$ 6.068,
registrados no passivo circulante, a serem aplicados nas ﬁnalidades dos
referidos contratos e prestadas contas de acordo com os termos contratuais.
De acordo com a Seção 24 do CPC PME, a subvenção governamental será
reconhecida como receita na demonstração de resultados nos períodos ao
longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção
que são objetos de compensação.
13. Provisão para demandas judiciais: A Associação é parte em processos judiciais e administrativos, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo substancialmente questões tributárias e trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, na análise de processos judiciais pendentes e nas quantias envolvidas, constituiu
provisão em montante suﬁciente para cobrir eventuais condenações em tais
processos, podendo ser assim demonstradas:
31/12/2021 31/12/2020
Provisão para contingências - COFINS (a)
7.653
7.132
Provisão para contingências - Trabalhistas (b)
776
7.653
7.908
(a) COFINS: a Associação considera que todas as receitas derivadas de
suas atividades são isentas da COFINS. Não obstante, no período de maio
de 2010 a abril de 2011, a Administração adotou posição conservadora e
recolheu a COFINS sobre as receitas decorrentes de suas atividades próprias. Diante da notícia de que, em solução de consulta formulada por outra
Organização Social, o Fisco Federal não reconheceu a isenção da COFINS
sobre as receitas auferidas em Contrato de Gestão, sob o fundamento de
que tais receitas possuem caráter contraprestacional direto, a partir de julho
de 2011 a Associação passou a provisionar o valor correspondente a eventual incidência de COFINS sobre todas as suas receitas (receitas próprias
e contrato de gestão), propôs ação declaratória cumulada com repetição de
indébito em face da União Federal, realizou o depósito do tributo em discussão relativo a exercícios anteriores e vem realizando depósitos judiciais
sucessivos em relação às receitas posteriormente auferidas; e (b) Trabalhistas: para 2021, a Associação não realizou provisão para reclamações
trabalhistas (R$ 776 em 2020) com base em informações dos assessores
jurídicos. Em 09 de abril de 2021, foi publicado acórdão que deu provimento
ao agravo de petição da reclamada para determinar que os valores devidos
à reclamante e ao perito judicial deverão se limitar ao importe nominal ﬁxado, devendo proceder com a devolução do valor excedente, caso os alvarás
já tenham sido levantados. Em 23 de agosto de 2021, as partes celebraram
acordo, comprometendo-se a reclamante a devolver a quantia de R$ 43,8
em 22 parcelas. Em 27 de agosto de 2021, a juíza homologou o acordo e
determinou a devolução do saldo remanescente do depósito judicial para a
Associação, tendo em vista a União ter se quedado silente. A juíza determinou, ainda, o arquivamento deﬁnitivo dos autos dez dias após o pagamento
da última parcela pela reclamante. O saldo remanescente de R$ 788, foi depositado na conta corrente da Associação em 09 de setembro de 2021. Em
À Administração e Conselho de Administração da Associação Pró-Dança
São Paulo - SP. Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Pró-Dança (“Entidade
ou Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para
o exercício ﬁndo nessa data, bem como o resumo das principais políticas
contábeis e das demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Associação
Pró-Dança 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 aplicáveis às entidades sem
ﬁnalidades de lucros. Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: 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 (CFC),
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. Outros assuntos: Auditoria dos
valores correspondentes ao exercício anterior: As demonstrações contábeis da Associação para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020,
foram examinadas por nós, no qual emitimos relatório em 05 de fevereiro de
2021, com opinião sem modiﬁcação sobre essas demonstrações contábeis.
Responsabilidades da Administração e conselho de administração pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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,

-

-

172
442

(11)
-

-

(1)

4.708
250
11.216

06 de dezembro de 2021, a Reclamante depositou a 4ª parcela do acordo na
conta corrente da Reclamada, restando 18 parcelas a receber de vencimento entre os meses de janeiro de 2022 a junho de 2023. CSLL: a Associação
não efetuou qualquer provisionamento quanto à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, pois a Administração e seus assessores jurídicos entendem
que esta contribuição não incide sobre os superávits da Associação, tendo
em vista a impossibilidade de equiparação do superávit ao lucro. Imunidade
tributária a impostos: a Associação, em observância aos seus objetivos
institucionais, desenvolve dentre suas atividades a educação e a cultura,
sem ﬁns lucrativos, com todas as suas receitas previstas estatutariamente.
Ademais, cumpre integralmente todos os requisitos previstos no Código Tributário Nacional para gozo da imunidade tributária prevista na alínea “c” do
inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal.
A movimentação da conta está demonstrada conforme segue:
31/12/2020 Adição Baixas 31/12/2021
Tributárias
7.132
521
7.653
Trabalhistas
776
11
(787)
7.653
7.908
532
(787)
14. Títulos e valores mobiliários:
31/12/2021 31/12/2020
Recuperação de depósitos Judiciais - ISS
11.216
10.774
11.216
10.774
Refere-se a recuperação judicial dos depósitos judiciais do ISS acrescidos
dos rendimentos ﬁnanceiros. A destinação deste valor é para ações estruturantes, a ﬁm de dar permanência às atividades e consolidar uma sede
própria para a Companhia e só poderá ser utilizado mediante aprovação
das partes de projeto para a ﬁnalidade prevista no caput da Cl. 7ª, § 13º do
2º Termo de Aditamento do Contrato de Gestão nº 001/2019 assinado em
08 de julho de 2020.
15. Obrigações com o Estado (ativo imobilizado): A Administração da
Associação adota como critério para reconhecimento de obrigação de longo
prazo para com o Estado, o registro de valor equivalente ao montante líquido de seu ativo imobilizado vinculado aos Contratos de Gestão. O saldo da
rubrica é aumentado em contrapartida de lançamento na rubrica de projetos
a executar, sempre que há nova aquisição, e reduzido em contrapartida
da rubrica de despesa de depreciação. O ativo imobilizado adquirido pela
Administração da Associação com os Contratos de Gestão será utilizado
exclusivamente nos projetos incentivados.
Líquido
Líquido
31/12/2021 31/12/2020
Instalações
Móveis e utensílios
11
10
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
105
116
Equipamentos de informática
110
105
Cessão de uso de software
24
30
250
261
Relatório do Auditor Independente Sobre as 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. O conselho
de administração da Entidade é aquele 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 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 s )DENTIlCAMOS E AVALIAMOS OS RISCOS DE DISTORÎÍO 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, falsiﬁcaÎÍO OMISSÍO OU REPRESENTAÎÜES FALSAS E INTENCIONAIS s /BTEMOS 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 %NTIDADE s !VALIAMOS A ADEQUAÎÍO DAS POLÓTICAS CONTÈBEIS UTILIZADAS E
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas

16. Patrimônio líquido: O patrimônio líquido é composto, substancialmente, pelo patrimônio social e pelos déﬁcits/superávits apurados anualmente.
Em caso de extinção ou desqualiﬁcação da Associação, seu patrimônio,
legados ou doações, assim como eventuais excedentes ﬁnanceiros decorrentes de suas atividades, serão destinados integralmente ao patrimônio de
outra Organização Social, qualiﬁcada no âmbito do Estado de São Paulo na
mesma área de atuação, escolhida em Assembleia Geral e ao patrimônio
do Estado, na proporção dos recursos e bens por estes alocados, de acordo
com o disposto na Lei Complementar nº 846/98 e no Decreto Estadual nº
43.493/98.
17. Receitas do contrato de gestão:
31/12/2021 31/12/2020
Recursos Operacionais Vinculados ao CG nº 001/2014
11
Contrato nº 001/2019
9.448
9.805
Contrato nº 005/2021
83
9.531
9.816
18. Receitas ﬁnanceiras:
31/12/2021 31/12/2020
Rendimentos de aplicações ﬁnanceiras
804
245
Variações cambiais/Atualizações monetárias
212
477
Descontos e abatimentos
5
23
1.021
745
19. Receitas de atividades próprias:
31/12/2021 31/12/2020
Receitas de atividades culturais e artísticas
1.385
963
Vendas de ingressos, bilheterias e assinaturas
85
118
Doações e patrocínios privados
476
155
Projetos incentivados - PRONAC
1.000
851
Recuperação de despesas e reembolsos
885
534
Outras
16
152
3.847
2.773
20. Despesas com pessoal:
31/12/2021 31/12/2020
Salários e remunerações
(5.011)
(4.362)
Encargos sociais
(1.806)
(1.633)
Benefícios
(636)
(581)
Estagiários/aprendizes
(62)
(15)
Provisão de férias e encargos sobre
(822)
(802)
Provisão de 13º e encargos sobre
(618)
(601)
Outras
(47)
(79)
(9.002)
(8.073)
21. Atividades artísticas:
31/12/2021 31/12/2020
Coreograﬁas
(296)
(284)
Taxas e impostos
(18)
(10)
Técnica e produção
(602)
(545)
Transportes e viagens
(916)
(924)
Figurino, cenário e iluminação
(269)
(172)
Outras
(541)
(519)
(2.642)
(2.454)
22. Despesas administrativas e gerais:
31/12/2021 31/12/2020
Consultorias e assessorias
(794)
(997)
Materiais de consumo
(42)
(28)
Seguros
(82)
(86)
Representação
(8)
(7)
Serviços de terceiros de estrutura e manutenção
(261)
(207)
Locação de máquinas, equipamentos e imóveis
(162)
(113)
Outras
(116)
(46)
(1.465)
(1.484)
23. Despesas ﬁnanceiras:
31/12/2021 31/12/2020
Despesas bancárias
(11)
(20)
Variações cambiais/atualizações monetárias
(200)
(406)
Taxas e comissões de cartões de crédito
(9)
(17)
Outras
(3)
(223)
(443)
24. Instrumentos ﬁnanceiros: As transações ﬁnanceiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à sua atividade econômica, particularmente aplicações ﬁnanceiras com vencimentos de curto prazo e contas
a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de
custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que,
tendo em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se aproximam dos valores de mercado.
25. Cobertura de seguros: A Associação, com base na avaliação de risco
efetuada por proﬁssionais especializados, mediante as apólices ﬁrmadas,
adota a política de contratar cobertura de seguros e riscos diversos para
os bens sujeitos a riscos em montantes suﬁcientes para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
26. Desmobilização: De acordo com a ITG 2000, as contas de compensação não são obrigatórias. As mesmas constituem o controle e registro
de fatos relevantes, como direitos e obrigações que irão se materializar no
futuro, e que possam modiﬁcar o patrimônio da Entidade.No caso de desmobilização de toda a equipe da Associação, os valores provenientes do aviso
prévio, multa de FGTS e encargos previdenciários, totalizariam em 31 de
dezembro de 2021, a quantia de R$ 2.543 (R$ 2.286 em 2020).
27. Eventos subsequentes: Não ocorreu nenhum evento subsequente até
a data de aprovações destas demonstrações contábeis que requeressem
divulgação.
Inês Vieira Bogéa - Diretora Executiva e Artística - CPF 514.174.306-30
Rogério Gerlah Paganatto - CRC 1SP 131987/O-3 - CPF 129.306.908-60.
PELA !DMINISTRAÎÍO s #ONCLUÓMOS SOBRE A ADEQUAÎÍO DO USO PELA !DMInistração, 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;
s !VALIAMOS A APRESENTAÎÍO GERAL A ESTRUTURA E O CONTEÞDO DAS DEMONStrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas
de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências nos controles internos que
identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

BDO RCS
Auditores Independentes SS

Thiago Gonçalves Marques

CRC 2 SP 013846/O-1

Contador CRC 1 SP 254881/O-8

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA | ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA 2021 - CG 001/2019
NOTA EXPLICATIVA GERAL: Em virtude das restrições para o combate à disseminação do novo coronavírus (COVID-19), algumas atividades da São Paulo Companhia de Dança foram reformuladas para o ambiente virtual,
sendo transmitidas no perﬁl da Companhia no Instagram, YouTube, Facebook, conforme o 3º Termo Aditivo ao CG 001/2019.
RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2021 | METAS PACTUADAS
Metas-Produto
Previsto 2021
Realizado 2021
1. Produção de Novas Obras para Repertório - Número de Obras Criadas
3
3
2. Manutenção de Obras para Repertório - Número de Obras Mantidas
14
14
3. Apresentação de Espetáculos na Cidade São Paulo/SP - Quantidade de Espetáculos (presencial e virtual)
16
16
4. Apresentação de Espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo - Quantidade de Cidades (presencial e virtual)
4
4
5. Apresentação de Espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo - Quantidade de Espetáculos (presencial e virtual)
7
8
6. Apresentação de Espetáculos Gratuitos para Estudantes e Idosos - Quantidade de Espetáculos (presencial e virtual)
4
4
7. Oﬁcinas de Dança - Quantidade de Oﬁcinas (presencial e virtual)
7
7
8. Palestras de Dança - Quantidade de Palestras (presencial e virtual)
6
6
9. Capacitações na Cadeia Longa - Quantidade de Capacitações (presencial e virtual)
5
5
10. Programa Dança em Rede - Numero de Verbetes
30
30
11. Manutenção do Selo #SPCDDigital na Plataforma #CulturaEmCasa - Manutenção do Selo
3
3
Continua....
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CONTINUAÇÃO DO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO 2021 | METAS PACTUADAS

Metas-Resultado
Previsto 2021
1. Apresentação de Espetáculos na Cidade de São Paulo/SP - Numero de Espectadores (presencial e virtual)
5.600
2. Apresentação de Espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo/SP - Numero de Espectadores (presencial e virtual)
2.450
3. Apresentações de Espetáculos Gratuitos para Estudantes e Idosos - Numero de Espectadores (presencial e virtual)
1.400
4. Oﬁcinas de Dança - Número de Participantes (presencial e virtual)
161
5. Palestras de Dança - Número de Participantes (presencial e virtual)
390
6. Capacitações na Cadeia Longa - Número de participantes (presencial e virtual)
114
7. Captação de Recursos - 16% do Repasse Anual de 2021
R$ 1.760.000,00
8. Programa Digital #SPCDdigital, na Campanha #CulturaEmCasa (número de acessos/visualizações)
NA
9. Satisfação do Público Atividades Educativas - Índice Mínimo de Satisfação de Público Educativo
> ou = 75%
10. Satisfação do Público Espetáculos - Índice Mínimo de Satisfação de Público - Espetáculos
> ou = 75%
Nota explicativa: (1) A capacidade de todos os teatros do interior do Estado de São Paulo nos quais a SPCD se apresentou seguiu o Plano São Paulo, com redução do número de assentos.
RESUMO DO PLANO DE TRABALHO | METAS CONDICIONADAS
Metas Condicionadas
1. Produção de Novas Obras para Repertório - Numero de Obras Criadas
2. Manutenção de Obras para o Repertório - Numero de Obras Mantidas
3. Realização Ateliê de Coreógrafos Brasileiros - Numero de Obras Criadas
4. Realização de Vídeodança - Numero de Vídeos Dança Criados
5. Apresentação de Espetáculos na Cidade de São Paulo - Quantidade de Espetáculos (presencial e virtual)
6. Apresentação de Espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo - Quantidade de Cidades (presencial e virtual)
7. Apresentação de Espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo - Quantidade de Espetáculos (presencial e virtual)
8. Apresentação de Espetáculos em Outros Estados do Brasil - Quantidade de Cidades (presencial e virtual)
9. Apresentação de Espetáculos em Outros Estados do Brasil - Quantidade de Espetáculos (presencial e virtual)
10. Turnês Internacionais - Quantidade de Turnês (presencial e virtual)
11. Turnês Internacionais - Quantidade de Cidades (presencial e virtual)
12. Turnês Internacionais - Quantidade de Espetáculos (presencial e virtual)
13. Apresentação em Outros Espaços Culturais - Numero de Apresentações (presencial e virtual)
14. Streaming de Apresentações - Numero de Transmissões
15. Apresentação de Espetáculos Gratuitos para Estudantes e Idosos - Quantidade de Espetáculos (presencial e virtual)
16. Oﬁcina de Dança - Numero de Oﬁcinas (presencial e virtual)
17. Palestras de Dança - Numero de Palestras (presencial e virtual)
18. Acessibilidade - Numero de Audiodescrição de Novas Obras
19. Acessibilidade - Publicações em Braile
20. Acessibilidade - Ações para Pessoas com Reduções de Acuidades Intelectuais
21. Acessibilidade - Tradução de Palestras em Libras
22. Intercâmbio com Projetos Sociais - Numero de Intercâmbios de Organizações (presencial e virtual)
23. Ações/Visitas a Instituições de Saúde e/ou Assistenciais - Numero de Ações/Visitas (presencial e virtual)
24. Aulas Abertas na SPCD - Numero de Aulas Abertas (presencial e virtual)
25. Atendimento a Estudantes de Graduação e Pós-Graduação - Numero de Estudantes Atendidos (presencial e virtual)
26. Programa Dança em Rede - Numero de Verbetes
27. Gravação de Conteúdo para Distribuição em Plataformas Digitais - Numero de Conteúdos Gravados
28. Registro em Vídeo das Novas Obras do Repertório da SPCD - Numero de Gravações
29. Documentários de dança (Figuras da Dança) para Exibição em TV e Distribuição em Plataformas Digitais - Numero de Documentários Criados
30. Documentários de dança (Figuras da Dança) para Exibição em TV e Distribuição em Plataformas Digitais - Numero de DVD´s Reproduzidos
31. Livros de Ensaios e Fotos - Número de Livros Criados e Impressos
32. Exposição de Imagens da SPCD - Número de Exposições (presencial e virtual)

Público Atingido nas Metas Pactuadas
Público Atingido nas Metas Condicionadas

Presencial
5.513
96.073

Virtual
658.357
62.829

Realizado 2021
15.748
2.265(1)
2.851
292
12.760
314
R$ 1.656.746,37
629.640
100%
100%

Realizado 2021
4
3
3
3
6
2
4
1
1
2
8
27
3
10
6
5
18
2
0
0
4
3
13
10
3
170
10
5
1
0
0
1

Total
822.772

SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA “ISMAEL IVO” - CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES COREOGRÁFICAS | ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA 2021 - CG 005/2021
NOTA EXPLICATIVA GERAL: O Contrato de Gestão 005/2021 assinado em 30/12/2021 não teve Metas Pactuadas e/ou Metas Condicionadas a serem cumpridas em 2021.
Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal examinaram as contas e balanço da Associação Pró-Dança, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021, e decidiram apresentá-los ao Conselho de Administração opinando pela sua aprovação
Hélio Nogueira da Cruz (Presidente)
Iside Maria Labate Maiolini Mesquita
José Carlos de Souza Santos
Eduarda Bueno (suplente)
Conselho Administrativo
Ana Grisanti de Moura
Elisa Marsiaj Gomes
Luciano Saad Cury
Andrea Sandro Calabi
Eugênia Gorini Esmeraldo
Maria Cristina Frias
Tereza Rachel Coser (Presidente)
Celso Miotto Curi
Fernando José de Almeida
Milton Paulo Coatti Filho
Flavia Regina de Souza Oliveira (Vice Presidente)
Danilo Santos de Miranda
Flávia Fortuneé de Picciotto Terpins
Priscilla Zogbi
Eduardo Toledo Mesquita
Leontina Gioconda Bordon
Ricardo Uchoa Alves Lima
Eduardo Saron Nunes
Letícia Forattini Martins
Inês Vieira Bogéa - Diretora Executiva e Artística CPF 514.174.306-30.
Rogério Gerlah Paganatto - Contador CRC 1SP 131987/O-3 / CPF 129.306.908-60.
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