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Relatório dos auditores independentes

Aos Conselheiros e Administradores da
DOUTORES DA ALEGRIA - ARTE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE, NA FORMAÇÃO
E NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
São Paulo - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Doutores da Alegria – Arte na
Promoção da Saúde, na Formação e no Desenvolvimento Social – “Entidade” que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras
informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Doutores da Alegria – Arte na Promoção da Saúde, na Formação e no
Desenvolvimento Social 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.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade 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 financeiras, 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. Os
responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades
financeiras

do

auditor

pela

auditoria

das

demonstrações

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
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 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se
manter em continuidade operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.
São Paulo, 11 de março de 2022.

SINGOLARE AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S
CRC - 2SP037139/0-4

VANDERLEI CASAGRANDE
RODRIGUES:09086215823

Assinado de forma digital por VANDERLEI
CASAGRANDE RODRIGUES:09086215823
Dados: 2022.03.16 09:06:06 -03'00'

Vanderlei Casagrande Rodrigues
Contador - CRC - 1SP196772/O-4
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DOUTORES DA ALEGRIA
CNPJ:00.491.904/0001-67
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Principais Atividades e Resultados Sociais e Culturais em 2021

Breve Introdução sobre 2021
Se em 2020 tivemos que nos adaptar e nos reinventar enquanto organização da
sociedade civil para continuar com nossa atuação relevante para sociedade, em 2021,
mesmo com todo o cenário de incertezas provocado pela pandemia e principalmente
pela insegurança jurídica e institucional ocasionados pela morosidade excessiva dos
trâmites da lei de incentivo à cultura (LIC), nossa principal “financiadora”, a organização
viveu um ano de muita resiliência e de muito trabalho em cooperação entre as equipes.
Algumas atividades realizadas em São Paulo contavam com recursos de outros
fomentos com o ProAC e o Pro-MAC, outras pudemos adiar, mas grande parte das
atividades de meio (ou despesas indiretas) e as atividades realizadas em Recife e Rio
de Janeiro não podiam esperar pela liberação dos recursos federais.
Para não interromper as atividades da associação e honrar com todos os nossos
compromissos, sem poder utilizar os recursos, que continuavam sendo captados, do
projeto da LIC, utilizamos, ao longo do primeiro semestre, os recursos do nosso fundo
de reserva, construído durante os últimos quinze anos para ser usado em situações
emergenciais, e criamos a campanha “Você já Imaginou Hospital sem Doutores?”,
para engajar a sociedade na causa da Doutores da Alegria em busca de doações e dar
luz ao momento inédito que a organização enfrentava.
Mantendo a coerência com as certificações de utilidade pública e imunidade
tributária através da certificação beneficente de assistência social (CEBAS), em
2021, de maneira planejada e continuada, garantimos 100% da gratuidade em
todas as atividades realizadas pela organização, beneficiando de maneira prioritária
crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social.
A partir de 20 de julho de 2021, com a liberação dos recursos (R$5.9 milhões) do nosso
projeto pela lei de incentivo à cultura (Rouanet), foi possível reembolsar à organização
as despesas realizadas até então e recompor 100% da reserva com a restituição ao
fundo de todo o valor utilizado.
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Foi também em julho que uma nova instrução normativa da Secretaria Especial da
Cultura impossibilitou que a organização conseguisse a aprovação de seu projeto
plurianual 2022/2023 pela LIC. Desta forma, buscamos, alternativamente, a
suplementação orçamentária e pedido de prorrogação de execução do projeto 2021
para até 31/12/2022.
Institucionalmente, iniciamos o ano com o lançamento do nosso Código de
Integridade e Conduta Ética e contamos com a presença do professor José Sérgio
que é catedrático da USP, na área da Filosofia da Educação, com ampla experiência no
campo dos Direitos Humanos. Fruto de construção coletiva, o Código de Integridade e
Conduta Ética traz reflexões e procedimentos comuns aplicados ao ambiente de
trabalho da organização e que materializam os valores da Doutores da Alegria.
Neste ano em que completamos trinta anos de existência, tivemos ganhos
institucionais, artísticos e formativos significativos na organização como por
exemplo uma maior integração da equipe administrativa e financeira entre as
unidades São Paulo e Recife; retomamos a publicação do Boca Larga, com a
participação de toda a associação; realizamos a revisão e atualização da matriz
curricular do Programa de Formação de Palhaços para Jovens; conseguimos ampliar
a programação do Centro Cultural no formato digital; lançamos pela primeira fez
um podcast da organização com a participação de palhaços e formadores da
organização; ampliamos o diálogo e interlocução com os órgãos públicos, o que
nos possibilitou a aprovação e readequação dos planos e projetos nas diversas leis
de incentivo fiscal nas esferas municipais e estaduais das regiões em que atuamos,
além da renovação e manutenção das inscrições e certificações reconhecidas pelo
poder público. Conseguimos implementar e priorizar nos processos seletivos de
cargos técnicos à política de ações afirmativas.
Tivemos ainda um aumento significativo da visibilidade da organização nas redes
sociais, considerando a ampliação do alcance na nossa atuação através das ações
virtuais, inclusive com a viabilização do II Festival Miolo Mole que aconteceu
virtualmente em novembro e contou com o alcance de 24.000 pessoas através do
Youtube e engajamento de 37.350 pessoas através de posts pré festival, Facebook
e Instagram, além da criação do mini documentário: “O ano em que terra parou”
que registrou a “reinvenção” das ações da organização durante a pandemia
ocasionada pela Covid-19.
Em novembro, a Diretoria realizou uma imersão avaliativa. Por meio de conversas
profundas, mediada pela consultora Regina Leite, feedbacks puderam ser dados
uns aos outros de maneira sincera e respeitosa. Sem dúvida também precisávamos
ver o que avançamos, o que estacionamos por questões externas ou internas da
dinâmica da Diretoria, e o que precisa ser reformulado. Além disso, elencamos as
potências e fragilidades deste grupo como coletivo, com um desenho de um plano
de melhoria para a atuação e fortalecimento do nosso modelo de governança.
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Como colegiado diretivo, reconhecemos que somos potentes juntos. Buscamos
dialogar e atuar com excelência em nossas atividades. Percebemos que isto nos
fortalece para atuar, principalmente em anos tão complexos que atravessamos. Há
ainda percepção da competência técnica e do contínuo foco na Tarefa
Institucional – nosso farol - o que aumenta nossa confiança no grupo.
Escolhemos o contínuo exercício de respeito e incentivo a participação coletiva
mesmo que às vezes isso não seja totalmente possível, como ocorreu nestes dois
anos.
No âmbito competência técnica, uma fortaleza percebida é sermos especialistas em
nossas áreas, mas abertos ao aprimoramento. Trazemos múltiplos olhares
(especificidade de cada um) às situações vivenciadas na organização porque somos
diversos e isto amplia nossas perspectivas. E, claro, trabalhamos com humor,
incorporando-o no nosso dia a dia.
Entendemos que estamos em uma jornada de aprendizagem e nos aprimorando
como gestores, para que possamos sempre buscar e facilitar o diálogo entre as
equipes, sabendo mediar, orientar, escutar e acolher.
Em 2021 mantivemos a avaliação dos colaboradores acerca da atuação da diretoria
enquanto colegiado, além de implementar um novo processo de avaliação para
cada diretor e diretora, nos mesmos moldes que o processo de avaliação aplicado
a cada um de nossos colaboradores, baseado no “Jeito de Ser” construído de
forma colaborativa.
Terminamos 2021 exaustos, mas comprometidos com o nosso propósito e felizes
por toda a entrega social e cultural que tivemos.
Planejamos manter as principais atividades em 2022, financiadas com recursos do
projeto prorrogado na LIC, bem como, com recursos de outros dois novos projetos
(Pro-Mac 2022 e do Condeca) e com recursos advindos da retomada da prestação de
serviços artísticos como fonte de geração de recursos. Acreditamos que retomaremos
todas as nossas atividades presenciais, principalmente nos Hospitais, o que também
possibilitará a utilização dos recursos do FUMCAD, projeto que está suspenso desde o
início da pandemia.
Nosso desafio segue sendo a ampliação das nossas fontes de receitas, o fortalecimento
da nossa organização através do desenvolvimento do nosso capital humano, e a
constante busca do reconhecimento da sociedade civil dos impactos sociais alcançados
através das nossas ações, presenciais e virtuais, e o consequente engajamento dos
cidadãos na nossa causa.
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Principais ações e resultados alcançados em 2021
I - Intervenção artística no ambiente hospitalar - São Paulo e Recife
Em 2021, as intervenções aconteceram, de maneira presencial ou “híbrida”, nos
seguintes hospitais (de São Paulo) ITACI – Instituto do Câncer Infantil, Instituto da
Criança, Hospital do Mandaqui, Hospital Santa Marcelina, Hospital do Campo Limpo,
Hospital Geral do Grajaú, Hospital Universitário de São Paulo, (e de Recife) Hospital
Barão de Lucena, Hospital Universitário Oswaldo Cruz/Pronto Socorro Cardiológico
de Pernambuco Prof. Luiz Tavares, Hospital da Restauração e Instituto de Medicina
Integral Professor Fernando Figueira.
Total de pessoas beneficiadas em São Paulo: 12.561 (público direto –
crianças) e 24.997 (público indireto – acompanhantes, profissionais de saúde e
outros públicos).
Total de pessoas beneficiados em Recife: 5.147 (público direto – crianças) e
11.107 (público indireto – acompanhantes, profissionais de saúde e outros
públicos).
II - Plateias Hospitalares
Hospital Beneficiados: Hospital Estadual Adão Pereira Nunes – Saracuruna/
Duque de Caxias, Hospital Estadual Alberto Torres – São Gonçalo, Hospital Estadual
Azevedo Lima – Niterói, Hospital Estadual Eduardo Rabello – Campo Grande/ Rio
de Janeiro, Hospital Municipal da Piedade – Piedade, Hospital Estadual da Mulher
Heloneida Studart – São João de Meriti/ RJ, Instituto Nacional de Cardiologia (INC)
– Laranjeiras/Rio de Janeiro.
Em 2021 mantivemos as ações do “Delivery RJ” com 281 visualizações e
implementamos o projeto “Plateias Hospitalares Convida” com apresentações artísticas
virtuais para os funcionários dos hospitais parceiros, com o propósito de manter vivo o
projeto no ambiente hospitalar e proporcionar momentos de pausa e relaxamento para
os profissionais de saúde. Com essas ações, a associação segue cumprindo seu papel
social de levar arte em prol para saúde pública.
Ações presenciais: 170 pessoas beneficiadas.
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III - Conta Causos:
Em 2021, realizamos 05 edições virtuais com transmissão via Youtube e Facebook:
Resultado alcançado no Youtube:
Data

Youtube
Live

Impressões

Visualizações Interações

Link

17/abr

85

1.200

180

291 https://youtu.be/QEu1pwU_MTE

15/mai

102

857

192

515 https://youtu.be/X7yoOG8dyKs

07/ago

32

586

70

110 https://youtu.be/LMXAPro_mGQ

11/set

40

1100

141

09/out

27

568

74

286

4.311

657

Total

124 https://youtu.be/1setaV-sbgY
73 https://youtu.be/PJav5IV4M8w
1.113

Resultado alcançado no Facebook:
Data

Facebook
Live

Alcance Visualizações Reações Engajamento Link

17/abr

163

12.100

586

391

15/mai

94

6.600

267

253

07/ago

63

8.300

315

208

1.100 https://fb.watch/aj7-f_2snp

11/set

76

7.900

408

260

1.200 https://fb.watch/aj81c7y9RK

09/out

61

6.500

235

157

914 https://fb.watch/aj7UzthEal

457

41.400

1.811

1.269

Total

2.000 https://fb.watch/aj857inc41
1800 https://fb.watch/aj83wuebPo

7.014
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IV – Temporada virtual “Aquele Momento em Que...”
Trata-se de espetáculo produzido pela associação dos Doutores da Alegria para
toda família.
Datas e resultados alcançados:
Local
Teatro Alfredo Mesquita

Teatro Arthur Azevedo

Data

Ao vivo

Visualizações

20/ago

207

21/ago
22/ago

82
55
344
51
46
46
143
11
7
19
37
30
20
23
17
35
26
49
14
35
25
27
22
33
23
44
423

27/ago
28/ago
29/ago

Teatro Cacilda Becker

03/set
04/set
05/set

Doutores da Alegria

01/out
02/out
03/out
08/out
09/out
10/out
15/out
16/out
17/out
22/out
23/out
24/out
29/out
30/out
31/out

Total

Youtube

13
10
23
2
9
11
22
6
9
7
11
5
21
3
10
7
4
2
2
4
5
8
104

Impressões

84

84

91
63
79
52
137
109

83
98
114
114
120
1.060

9

Local

Data

Teatro Alfredo Mesquita

20/ago
21/ago
22/ago

Teatro Arthur Azevedo

27/ago
28/ago
29/ago

Teatro Cacilda Becker

03/set
04/set
05/set

Doutores da Alegria

01/out
02/out
03/out
08/out
09/out
10/out
15/out
16/out
17/out
22/out
23/out
24/out
29/out
30/out
31/out

Total

Ao vivo

9
7
16
3
2
5
33
37
31
20
35
37
24
23
24
36
46
40
26
25
20
457

Facebook
Visualizações
86
81
74
43
59
21
219
145
123
80
67
270
14
23
23
60
1.127
1.171
1.545
842
1.390
1.661
1.817
1.384
2.310
903
1.663
1.336
898
1.625
1.249
20.921

Alcance

Reações
64
22
7
93
41
60
11
112
3
12
2
17
353
415
331
192
390
390
667
237
707
274
768
542
336
441
451
6.494

V - Ações da Escola
A) Programa de Formação de Palhaço para Jovens
Em 2021 iniciamos a 9ª turma de 25 alunos, para qual oferecemos 20 horas
semanais de formação artística profissional, com foco na linguagem do palhaço,
para jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, da cidade de São Paulo.
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Fizemos uma revisão estrutural no currículo e as aulas foram iniciadas no formato
virtual. A partir de agosto, o formato escolhido para a realização das aulas foi
bimodal, com a turma dividida em dois grupos, com aulas presenciais e virtuais.
B) Circulação do Exercício Cênico - PFPJ
Os alunos do FPJ mergulharam no segundo semestre de 2021, no estudo da
máscara teatral como ferramenta pedagógica de formação, especificamente na
máscara neutra e nos arquétipos da Commedia Dell´Arte.
Locais de realização e público beneficiado:
Nº de
apresentações
1

Data
10/12/2021

Público
Presente
46

EMEF Badra

2

13/12/2021

220

Fábrica de Cultura Vila Curuça

2

14/12/2021

33

Museu Catavento

2

15/12/2021

100

Fábrica de Cultura Itaim Paulista

1

16/12/2021

45

Casa de Cultura Itaim Paulista

1

16/12/2021

300

Fábrica de Cultura da Cidade de Tiradentes

1

17/12/2021

60

Academia Carolinas

1

17/12/2021

70

Espaços
Fábrica de Cultura Sapopemba

C) MOCREA
MOCREA é uma Mostra que abre espaço para que alunos e alunas dos Curso de
Formação de Palhaços para Jovens - FPJ, do Curso de Formação Básica do Palhaço
e palhaços profissionais formados pela Escola Doutores da Alegria, para que
possam compartilhar suas criações artísticas.
Locais e pessoas beneficiadas com a ação:
Espaços
Fábrica de Cultura Tiradentes
Fábrica de Cultura Tiradentes
Centro Cultural Grajaú
Centro Cultural Grajaú

Data
20/11/2021
21/11/2021
27/11/2021
28/11/2021

Público presente
74
137
65

D) Formação Básica do Palhaço
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Trata-se de curso que oferece formação especializada para artistas e estudantes
de arte, tendo o palhaço como território e expressão.
Tivemos 24 alunos beneficiados em cinco meses de curso e 189 horas de formação.
E) Diálogos com a Sociedade:
Tem como propósito, ampliar e abrir um diálogo reflexivo com a sociedade sobre
temas atuais e relevantes para a associação. Ao longo de 2021, realizamos cinco
encontros virtuais com um ou mais palestrantes, para o público em geral.
Resultados:
Youtube
Data

espectadores
simultâneos

Impressões

Visualizações

Comentários

29/jun

21

414

47

20

27/jul

41

992

146

27

31/ago

28

426

103

31

28/set

28

486

52

34

31/nov
Total

26

282

41

40

118

2.318

348

112

Facebook
Data

Alcance

Visualizações

Engajamentos

Reações

Comentários

29/jun

105

117

305

247

47

27/jul

2.121

168

284

224

46

31/ago

1.767

122

263

232

27

28/set

1.639

87

157

133

17

31/nov

4.200

1006

118

101

13

9.832

1.500

1.127

937

150

TOTAL
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VI – II FESTIVAL MIOLO MOLE – VIRTUAL – 07 DE NOVMBRO
Com quatro horas de programação virtual, o nosso objetivo foi o de realizar um festival para todas
as famílias, e mobilizar recursos para a causa, fortalecendo nossa sustentabilidade.
Apesar da baixa captação, o evento contribuiu para a ampliação do entendimento, pela sociedade,
de como utilizamos a linguagem do palhaço para promover encontros potentes e saudáveis.
Com a segunda edição do Festival Miolo Mole, tivemos um alcance de 24.000 pessoas através do
Youtube e engajamento de 37.350 pessoas através de posts pré festival, Facebook e Instagram.

Assinado de forma digital por

SIMONE PIMENTEL
SIMONE PIMENTEL
RIBEIRO:25711417835 RIBEIRO:25711417835
Dados: 2022.03.14 14:33:21 -03'00'

____________________________
Simone Pimentel
Diretora Financeira

DAIANE CARINA
Assinado de forma digital
por DAIANE CARINA PAULO
PAULO
RATAO:28377647877
RATAO:2837764787 Dados: 2022.03.14 17:50:06
-03'00'
7
_____________________________
Daiane Carina P. Ratão
Diretora de Relações Institucionais

Assinado de forma digital por LUIS

LUIS ALBERTO VIEIRA DA ALBERTO VIEIRA DA
ROCHA:04951915820
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DOUTORES DA ALEGRIA
CNPJ:00.491.904/0001-67
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
A

T

I

V

O

Nota

2021

2020

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

4

Recursos sem restrição

5.022

4.858

Recursos com restrição

9.831

7.190

-------------

-------------

14.853

12.048

Contas a receber
Outros créditos

Total do circulante

7

44

70

62

-------------

-------------

14.930

12.154

-------------

-------------

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado

5

180

228

Intangível

6

5

11

-------------

-------------

185

239

-------------

-------------

15.115

12.393

=======

=======

Total do não circulante

Total do ativo
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DOUTORES DA ALEGRIA
CNPJ:00.491.904/0001-67
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
P A S S I V O

E

P A T R I M Ô N I O

Nota

L Í Q U I D O

2021

2020

CIRCULANTE
Impostos e contribuições a recolher

140

100

Salários e provisões a pagar

436

389

Outras contas a pagar

191

126

9.752

7.147

-------------

-------------

Doações e auxílios a realizar

7

Total do circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Déficit do período

Total do patrimônio liquido

Total do passivo e patrimônio líquido

10.519

7.762

-------------

-------------

4.631

4.724

8

(35)

(93)

-------------

-------------

4.596

4.631

-------------

-------------

15.115

12.393

=======

=======
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DOUTORES DA ALEGRIA
CNPJ:00.491.904/0001-67
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS PERÍODOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota

2021

2020

Receitas sem restrição – Próprias
Receitas com serviços

253

187

(-) Custo dos serviços

(100)
-------------

(67)
-------------

153

120

Total das receitas com serviços
Receitas com doações

10

769

1.131

Receitas com doações de serviços voluntários

10

13

5

153

104

Receitas financeiras líquidas
Outras receitas operacionais

-

Receitas com restrição – Vinculadas aos projetos
Receitas com doações

10

Total das receitas

6.723
-------------

6.461
-------------

7.811

7.821

(1.110)

(1.448)

(13)

(5)

Despesas sem restrição
Despesas administrativas
Serviços voluntários
Despesas com restrição
Despesas viculadas aos projetos

10

(6.723)
-------------

(6.461)
-------------

Total das despesas

18

(7.846)

(7.914)

-------------

-------------

(35)

(93)

=======

=======

Déficit do período
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DOUTORES DA ALEGRIA
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Incorporação de superávit
Déficit do período
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Incorporação de déficit
Déficit do período
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Patrimônio
social

Superávit/déficit
acumulado

Total

4.369
355
-------------4.724
(93)
-

355
(355)
(93)
-------------(93)
93
(35)

4.724
(93)
-------------4.631
(35)

--------------

--------------

--------------

4.631
========

(35)
========

4.596
========
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DOUTORES DA ALEGRIA
CNPJ:00.491.904/0001-67
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

2021

2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Déficit do período

(35)

(93)

74

54

-------------

-------------

39

(39)

Ajustes:
Depreciação e amortização
Superávit/(déficit) ajustado
Variações nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber

37

110

Outros créditos

(8)

(42)

Impostos e contribuições a recolher

40

5

Salários e provisões a pagar

47

34

Outras contas a pagar
Doações e auxílios a realizar
Caixa líquido das atividades operacionais

65

(55)

2.605

2.625

--------------

--------------

2.825

2.638

-------------

-------------

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens (imobilizado e intangível)
Caixa líquido das atividades de investimentos
Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no início do período

(20)

(31)

-------------

-------------

(20)

(31)

------------2.805

------------2.607

=======

=======

12.048

9.441

Caixa e equivalentes no final do período

14.853
-------------

12.048
-------------

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa

2.805
=======

2.607
=======
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DOUTORES DA ALEGRIA
CNPJ:00.491.904/0001-67
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação tem o propósito de intervir na sociedade propondo a arte como mínimo
social para crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e
risco social, privilegiando hospitais públicos e ambientes adversos tendo a linguagem
do palhaço como referência. A partir desta intervenção, ampliar canais de diálogos
reflexivos com a sociedade compartilhando o conhecimento produzido através de
formação, pesquisa, publicações e manifestações artísticas, contribuindo para a
promoção da cultura e da saúde e inspirando políticas públicas universais e
democráticas para o desenvolvimento social sustentável.
Trata-se de entidade sem fins lucrativos, de natureza artístico-cultural com
preponderância de atuação na área de assistência social, nos termos da Lei 8.742/1993.
A entidade fez a escolha institucional de priorizar sua atuação para crianças,
adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme
explicitado no artigo primeiro do estatuto social e em consonância com a Política
Nacional da Assistência Social e suas resoluções.
A associação possui diversos títulos e certificados, sendo que os principais são:


CEBAS – CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – Situação Regular – Portaria nº 875 de 30 de agosto de 2019 –
Renovação deferida por determinação judicial – Mandado de Segurança com
Tutela Antecipada – Processo nº 5013757-23.2019.4.03.6100



CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
– Situação Regular - Registro 1089/2004 –Válido até 15/04/2023.
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COMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Situação Regular
– Inscrição 844/2012 – Válido até 15/02/2025



UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – SÃO PAULO – Situação Regular - Decreto nº
48980 de 24/09/204 – renovação anual – validade até 20 de março de 2022;



UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – SÃO PAULO – Situação Regular - Válida até
decisão final acerca de pedido de renovação - Em 28/09/19 a entidade
protocolou tempestivamente o pedido de renovação. Aguardando decisão
definitiva.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo IBRACON –
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, pelo CPC – Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, que estão em consonância com as normas internacionais
de contabilidade, e especificamente a ITG 2002 – Entidades Sem Finalidades de Lucros,
aprovada pela Resolução CFC 1.409/12, 21 de agosto de 2015 e as Normas Técnicas
Gerais aplicadas as entidades sem fins lucrativos, bem como demais disposições
complementares.
A administração declara que todas as informações relevantes, próprias das
demonstrações financeiras, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na
gestão.
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela
administração em 11 de março de 2022.
2.1

Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base
de valor, exceto pela valorização de determinados instrumentos financeiros derivativos
e não derivativos, quando aplicável, os quais são mensurados por seus valores justos.
2.2

Moeda funcional e moeda de apresentação
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As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda principal
do ambiente econômico no qual a Associação atua (moeda funcional), sendo que,
quando a moeda for diferente da moeda funcional de apresentação das demonstrações
financeiras, estas são convertidas para o real (R$) na data do fechamento.
3 – DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
(a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos
segregadas entre Recursos Próprios e Recursos de Terceiros vinculados a convênios e
leis de incentivo fiscal (recursos com restrição).
(b) Apuração do superávit ou déficit do período
As receitas e despesas foram apropriadas de acordo com o regime de competência. As
receitas com subvenções e convênios são realizadas de acordo com o critério de
reconhecimento definido pela Resolução CFC 1.305/10 (NBC TG – 07) e quando não
atendidos os critérios são controladas em contas específicas no passivo.
(c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas
estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, intangível e a
provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes
ao processo de sua determinação. A Associação revisa as estimativas e premissas pelo
menos anualmente.
(d) Imobilizado e intangível
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada
pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil remanescente dos
bens.
(e) Arrendamentos
A Associação é arrendatária de imóveis, onde estão situados seus escritórios. Os
contratos de locação são de curto prazo e a contabilização da despesa foi realizada
diretamente no resultado do exercício, conforme definido pelo Pronunciamento Técnico
CPC 06 (R2) – Arrendamentos.
(f) Passivo circulante
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Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.
4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DESCRIÇÕES

2021

Recursos sem restrição

2020
5.022

4.858

-

-

Caixa
Bancos contas correntes

2

1

Aplicações financeiras

5.020

4.857

Recursos com restrição

9.831

7.190

-

3.597

9.831

3.593

14.853

12.048

Bancos contas correntes
Aplicações financeiras
Total

As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos
bancários e fundos de renda fixa. Os recursos com restrição em conta corrente estavam
bloqueados para aplicação financeira na data do balanço.

5 - IMOBILIZADO
2021
Taxa de
depreciação
ao ano
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Benfeitorias e imóveis de terceiros
Maquinas e equipamentos
Instrumentos musicais
Total

2020

Depreciação
acumulada

Custo

Valor
líquido

Valor
líquido

7% a 13%

132

(79)

53

63

14% a 50%

278

(193)

85

109

4%

-

-

-

19

10%

97

(71)

26

19

7% a 9%

32

(16)

16

18

539

(359)

180

228
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6 – INTANGÍVEL
2021
Taxa de
amortização
ao ano
Softwares

10% a 14%

Custo
130

2020

Amortização
acumulada

Valor
líquido

125

Valor
líquido
5

11

7 – DOAÇÕES E AUXÍLIOS A REALIZAR
Os recursos de doações recebidos através de convênios e de leis de incentivo, ainda
não utilizados, estão registrados no passivo circulante no montante de R$9.752 em
2021 e R$7.147 em 2020, conforme detalhamento abaixo:
DESCRIÇÕES
Doações Pronac 183667
Doações Fumcad 60742018
Doações Pronac 192342
Doações ProAC 28808
Doações Promac
Doações Pronac 162581
Doações Pronac 204892
Doações Funcultura Recife
Total doações e auxilios a realizar

2021

2020
181
52
266
3
9.250
9.752

1
175
2.420
524
1.000
2
3.006
19
7.147

Conforme definido nos processos descritos acima, a Associação deverá manter estes
recursos financeiros em contas bancárias específicas e somente poderá haver
movimentação dos recursos a partir da autorização da entidade pública a qual o projeto
está vinculado.
O Convênio Fumcad 60742018, que patrocina as atividades presenciais nos hospitais
parceiros da cidade de São Paulo, foi suspenso desde a chegada da pandemia pela
Secretaria de Diretos Humanos e Cidadania do Município, e será retomado quando for
possível o retorno presencial a todos os hospitais.

23

O Convênio Funcultura Recife aguarda a liberação da segunda parcela para finalização
do projeto em 2022.
8 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio da Associação é composto dos superávits/(déficits) apurados anualmente
desde a data de sua constituição.
Em caso de dissolução ou extinção, a Doutores da Alegria destinará o eventual
patrimônio remanescente às entidades com fins congêneres dotadas de
personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado de São
Paulo, preferencialmente no município de origem, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) ou inexistindo, para uma entidade
pública, conforme decidir a Assembleia Geral.

9 – RECURSOS APLICADOS
A Associação, com observância ao limite fixado pela Lei nº 12.101/09, aplica os recursos
recebidos no atendimento da comunidade carente e em reinvestimento da própria
Associação. Os recursos aplicados em 2021 e 2020, estão representados por:
DESCRIÇÕES
Despesas próprias
Despesas vinculadas a projetos
Total de despesas

2021

Receitas próprias
Receitas vinculadas a projetos
Total de receitas

2020
1.123
6.723
7.846

1.453
6.461
7.914

1.088
6.723
7.811

1.360
6.461
7.821

10 – DESPESAS E RECEITAS
As despesas e receitas próprias de maior relevância apuradas durante o período de
2021 e 2020, estão assim classificadas:
Despesas próprias
Despesa com pessoal
Despesas com assessorias
Despesas de expediente

2021

2020
101
539
95

78
885
136
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Receitas próprias
Receitas de doações
Vendas de serviços

769
253

1.131
187

As despesas e receitas vinculadas aos projetos de maior relevância apuradas durante
o período de 2021 e 2020, estão assim classificadas:
Despesas vinculadas a projetos
Despesas com pessoal
Despesas com assessorias
Receitas vinculadas a projetos
Receitas de doações

2021

2020
3.530
2.494

3.577
2.163

6.723

6.461

11 – RECEITAS DE DOAÇÕES
As receitas próprias de doações ocorridas durante o exercício de 2021 e 2020, estão
assim demonstradas:
2021
Receitas de pessoa jurídica
Receitas de pessoa física

2020
604
165
782

904
232
1.136

13 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Associação opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que incluem
aplicações financeiras e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como
contas a pagar e outras dívidas, cujos valores são representativos aos respectivos
valores de mercado. Em função das características e forma de operação, bem como da
posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Associação não
está sujeita aos fatores de riscos de crédito, risco de preço das mercadorias vendidas
ou produzidas ou dos insumos adquiridos, risco de taxas de juros, risco de taxas de
câmbio e risco de estrutura de capital ou risco financeiro.
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14 – DOAÇÃO COM RESTRIÇÃO OU VINCULAÇÃO
Nos exercícios de 2021 e 2020, a Associação recebeu as seguintes doações com
restrição ou vinculação:
Doações com restrição
Pronac 183667
Fumcad 60742018
Pronac 192342
Funcultura Recife
Pronac 162581
Pronac 204892
Proac 28808
Promac
Total das doações recebidas com restrições

2021

2020
6
19
9.056
181
29
9.291

3
345
4.243
19
2
3.006
559
1.000
9.177

O Pronac 204892 - Plano Anual 2021, incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC),
foi prorrogado para execução até 31/12/2022, tendo seu orçamento suplementado em
50% do valor inicialmente homologado. Assim, as captações de recursos para a
execução do projeto no exercício de 2022, foram aportadas em conta bancária deste
projeto, totalizando R$9.056, captados ao longo de 2021.
Em janeiro de 2021, foi recebido o montante de R$172 de repasse da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, complementando o montante captado para o projeto
ProAC 28808 - Centro Cultural Doutores Da Alegria, para execução em 2021.
Os demais valores demonstrados no quadro acima, referem-se a rendimentos de
aplicações financeiras dos recursos dos projetos, com saldos a executar.

15 – DO RESULTADO DO PERÍODO
O déficit do período de 2021, será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade
com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a
ITG 2002 R1 em especial no item 15, que revogou a Resolução CFC Nº 877 NBC T
10.19, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta
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do Patrimônio Social.

16 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC
Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº.
1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. O método
na elaboração do Fluxo de Caixa que a Associação adotou foi o indireto.

17 – SEGUROS
Os seguros são contratados por valores considerados suficientes pela Associação para
cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos. Em 31 de dezembro de 2021, a
Associação possui apólices de seguro patrimonial junto a seguradora Tokio Marine.

18 – GRATUIDADES
Referem-se a todos os custos e despesas da Associação, pois, todos os recursos
recebidos são destinados à comunidade ou a investimentos na própria organização,
no intuito de ampliar o alcance de suas atividades, beneficiando um público cada
vez maior. Portanto, podemos considerar como gratuidades de 2021 o montante
de R$7.846 e como gratuidades de 2020 o montante de R$ R$7.914.

19 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS
Contribuição Previdenciária - A Associação se beneficia das isenções previdenciárias
permitidas às associações de assistência social referente a isenção do recolhimento de
20% sobre os proventos relativos à quota patronal do INSS. Nos exercícios de 2021 e
2020, estas isenções foram de R$590 e R$575, respectivamente.

20 – SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
A Entidade recebeu a prestação de serviços voluntários não remunerados de pessoas
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físicas que foram identificados, mensurados e registrados contabilmente como despesa
com serviços voluntários e como receita com doações em igual montante. Nos
exercícios de 2021 e 2020, os serviços totalizaram R$13 e R$5, respectivamente.
21 – IMPACTOS DA COVID-19
Seguimos no ano de 2021, sofrendo os impactos da pandemia da COVID-19, iniciada
nos primeiros meses de 2020. Dentre eles, a suspensão das atividades e da prestação
de serviços presenciais, cuja alternativa implementada em 2020 e 2021, passou a ser
a realização dos eventos em plataformas virtuais.
A ausência das atividades presenciais durou até o início do segundo semestre de 2021,
quando foram gradualmente implementadas as atividades de forma bimodal
(presencial e virtual). No último bimestre de 2021, com a melhora das condições
sanitárias, as apresentações já se deram presencialmente nos Hospitais. A Associação
entende que todas as novas ações virtuais, vendidas ou entregues para a sociedade,
permanecerão como alternativas complementares ao seu portifólio presencial. A
transposição das atividades, ampliou o alcance da Associação para públicos de outros
estados e de outros países, reduziu as despesas com manutenção nos escritórios físicos
e aumentou os investimentos em equipamentos e em tecnologia para aprimoramento
da plataforma de atendimento virtual.

22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A Associação é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea
”C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de
outubro de 1988.

23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE
Associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que
contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.
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24 – CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE
A Associação é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no
artigo 9o. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:





A Instituição é regida pela Constituição Federal;
A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.
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