
RECEITAS
114,922.38 - 

CUSTEIO E DOAÇÕES
114,922.38 - 

Doações em moeda
25,570.00 - 

Doações em espécie 50,158.00 - 

Doações de Pessoas Jurídicas 12,764.00 - 

ATIVO CIRCULANTE 4,632.74 3,209.96 PASSIVO CIRCULANTE 3,500.00 - Doações de Pessoas Físicas 26,430.38 - 

DISPONÍVEL 4,632.74 3,209.96 EXIGÍVEL DESPESAS - 

Caixa 148.78 - OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS 3,500.00 - DESPESAS GERAIS 2,726.04 - 

Bancos 4,483.96 3,209.96 Contas a Pagar 3,500.00 - Despesas Administrativas 1,057.92 - 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 17,192.08 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18,324.82 3,209.96 Despesas Financeiras 1,490.60 - 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO FUNDO PATRIMONIAL Tarifas Públicas 177.52 - 

7,300.00 - Patrimônio Social 3,209.96 3,209.96 DESPESAS VINCULADAS A PROJETOS 97,081.48 - 

Depósitos com marcas e patentes 7,300.00 - SUPERÁVIT / DÉFICIT 15,114.86 - 97,081.48 - 

Resultado do exercício 15,114.86 - 

IMOBILIZADO 9,892.08 - 

Intangível 10,950.00 - 

(-) Amortização 1,057.92- - 

Geovanio Domingos dos Santos A2 Office Consultoria Contábil S/S
CNPJ 37.416.305/0001-99 Presidente Ricardo Beráguas

Contador CRC 1SP 140.940

encerrado em 31/12

ATIVO 2021 2020 PASSIVO 2021

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO
Instituto Brasil + Social 2021 2020

Instituto Brasil + Social

2020

TOTAL DO PASSIVO3,209.96 

15,114.86RESULTADO DO EXERCÍCIO

3,209.96 21,824.82 

Projeto Driblando a Fome e o Câncer

NOTA 01 - O "Instituto Brasil + Social" é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 02/06/2020, com sua sede nesta Capital à Rua Prof. Nova Gomes, 233, no bairro Vila Madalena, cuja principal atividade está voltada a assistência social e apoio a educação, saúde, cultura e sustentabilidade por meio de atendimento direto, atuando ainda na defesa das minorias, especialmente mulheres, crianças e 
idosos em garantia dos seus direitos. Sua regência se dá pelo Estatuto Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/02.  NOTA 02 - O "Instituto Brasil + Social" possui as seguintes inscrições e registros: Estatuto Social registrado no 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob o nº 46.881 em 02/06/2020; CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 37.416.305/0001-99; CCM 

Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de São Paulo sob o nº 6.609.657-0; CENTS – Certificado de Regularidade Cadastral do Município de São Paulo, válido ate 15/03/2023; Site: www.institutobrasilsocial.org.br.  NOTA 03 - O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 (R1), aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.  NOTA 04 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência. NOTA 05 - Os direitos e obrigações do instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais. NOTA 06 - As aplicações financeiras 

quando existentes são demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.  NOTA 07 - As receitas do instituto são apuradas por meio dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. NOTA 08 - As despesas do instituto são apuradas mediante Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as 
exigências fisco legais. NOTA 09 - As doações são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência. NOTA 10 - O instituto não recebeu subvenções do Poder Público no exercício .NOTA 11  - A conta “Depósitos em Garantias” referem-se aos valores pagos antecipadamente para o registro das marcas dos projetos e, após conclusão dos processos,tais valores serão 

transferidos para o Ativo Intangível. Marca - Celeiro de Atletas -Processo nº 921873832, vigência 11/01/2022 a 11/01/2032; Marca - Mulheres de Lótus - Processo nº 920136451 em andamento.  NOTA 12 - No Ativo Intangível estão registrados as seguintes marcas: Driblando o Câncer - Processo nº 918291887, vigência 23/06/2020 a 23/06/2030. Driblando a Fome - Processo nº 919569978, vigência 09/02/2021 a 09/02/2031. Brasil Social - 
 Processo nº 919158196, vigência 17/11/2020 a 17/11/2030. NOTA 13 - Durante o exercício de 2021 o Instituto trocou a responsabilidade técnica pelos registros contábeis, outorgando-os para a A2 Office Consultoria Contábil S/S que, diante da dificuldade da obtenção das peças contábeis anterior, constituiu um balanço de abertura para início dos registros e desta forma não foi possível apresentar dados do exercício anterior. NOTA 14  

- O Instituto desenvolve uma série de projetos sociais em consonância com seu objetivo social e a administração não conseguiu separar e individualizar os gastose a valoração da participação do voluntariado pelos projetos neste exercício e, desta forma estão contabilizados de forma conjunta. I-Projeto Driblando a Fome Objetivo: O projeto nasceu com o propósito deajudar as famílias que perderam seus empregos durante a 
pandemia.A associação vem assistindo as famílias que vivemem condição de vulnerabilidade social, especialmente a Comunidade doJardim Nakamura, no bairro do Capão Redondo, Zona Sul da Capital Paulista. Essa ação assistencial se fez necessária e urgente, onde osresultados muito significativos só foram possíveis, graças a ações realizadas como as “lives solidárias comdoações de cestas básicas e também a promoção de festa no 

dia das crianças”. No evento foram beneficiados 140 crianças com alimentação, distribuição de brinquedos e entrega de presentes. Conseguiu-se ajudar 10.950pessoas e levar alegria e conforto para crianças decomunidades, com as festas promovidas, com muitas brincadeiras, guloseimas e bolos. O evento contou com 96 voluntários; Público alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social; Total de atendidos no exercício: vias 
eletrônicas 2.350 pessoas e mais 8.600 presenciais totalizando 10.950 beneficiados; Gratuidade: 100% aos usuários.  II-Projeto Driblando o Câncer - Objetivo:Ações educativas com foco em prevenção, cuidados com saúde e bem-estar de homens, mulheres,crianças e idosos.A importância desse projeto é fazer com que a classesocialmenos assistida tenha contato com conceituados médicos especialistas, desenvolvendo a autoestima 

dos pacientes para que eles consigam desapegar da consciência de morte e readquiram a confiança e esperança na cura.
São os desafios na área da saúde onde à informação é o fator de sobrevida e assim o instituto promoveu em 2021 varias campanhas informativas como o Novembro Azul e Outubro Rosa, por meio das redes sociais. O evento contou com 37 voluntários; Público alvo: Adultos Crianças em situação de vulnerabilidade social; Total de atendidos no exercício: vias eletrônicas 1.380 pessoas e mais 40 presenciais totalizando 1.420 

beneficiados; Gratuidade: 100% aos usuários.  NOTA 15 - Os recursos do Instituto foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social.

DEPÓSITOS E GARANTIAS

21,824.82 TOTAL DO ATIVO
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