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Relatório dos auditores independentes sobre as  
demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020 
 
Ao Conselho, diretores e associados 
 
Ribeirão Preto, 12 de março de 2021 
 
Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES 
Ribeirão Preto – SP. 
 
Opinião  
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão 
Preto (Associação) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do superávit (déficit), das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, assim como o resumo das políticas contábeis e as 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 Mantenedora da Escola Sathya Sai 
de Ribeirão Preto - AMES em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas atividades 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 finalidade de lucros. 
 
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 deste relatório intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Associação, 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.  
 
Incerteza significativa relacionada à continuidade das atividades 
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa 17 às demonstrações contábeis, a qual descreve a 
manutenção do risco de descontinuidade da Associação devido às severas dificuldades em se manter 
financeiramente, considerando os recursos regulares advindos de convênios com a Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Preto, fundações, associados com contribuições ordinárias e contribuintes anônimos.  
 
 
Tendo em vista os constantes aperfeiçoamentos dos níveis de ensino mantidos pela Associação, com 
elevação substancial dos custos e a redução das contribuições, sobretudo as ordinárias e advindas de 
convênios com entidades privadas, é imperativo que ações sejam tomadas no sentido do equilíbrio das 
contas mediante a redução de custos e/ou aumento na arrecadação de recursos financeiros. A direção da 
Associação, depois de esgotadas as possibilidades de obtenção de novos recursos financeiros, de novos 
apoiadores e de novas fontes de recursos, decidiu pela suspensão, para o ano letivo de 2017, do 
atendimento de alunos das classes do ensino fundamental II (6º ao 9º ano), visando redução de custos, 
decisão essa que foi mantida para o ano de 2020 e sem qualquer previsão ou perspectiva de reversão no 
curto prazo.  
Ainda, a entidade está acompanhando os possíveis impactos do Coronavírus (COVID-19), seus reflexos na 
atividade econômica global, brasileira, e em sua operação escolar. Planos de contingências foram 
elaborados para manutenção adequada das atividades por meio de ambientes virtuais de conexão dos 
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professores e os alunos e famílias e ressalta que não há risco na continuidade de sua atividade em razão 
direta da pandemia. Entretanto, a redução substancial da arrecadação de recursos no ano de 2020 e 
perspectiva de maior redução para o ano de 2021, a AMES aponta previsão de déficit orçamentário na 
ordem de R$ 560.000,00, o que a coloca em severo risco de inviabilidade financeira e, consequentemente, 
de sua continuidade. A direção da AMES tem, juntamente com os seus colaboradores, analisado 
alternativas que possam viabilizar a continuidade da Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai. Ainda, 
a alta direção da AMES não descarta ao final do mês de junho de 2021 reavaliar as ações tomadas e, 
eventualmente, tomar outras medidas visando reduzir ou eliminar os efeitos negativos para os alunos e 
funcionários. 
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esses assuntos. 
 
Conforme mencionado na nota explicativa 4 às demonstrações contábeis, consta em registro no Ministério 
da Educação de que a Associação requereu a renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de 
Assistência Social na Área de Educação junto ao MEC Cebas - Educação, por meio do processo 
protocolado tempestivamente sob nº 23000.007410/2015-71, em 10/06/2015, o qual foi deferido, 
conforme Ofício nº 971/2018 e respectiva Nota Técnica nº 598/2018, publicado no Diário Oficial da União 
de 27/4/2018, através da Portaria MEC/SRPES nº 292, de 26 de abril de 2018, ratificando a validade do 
CEBAS para o período de 11/10/2014 a 10/10/2017. Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 24, da Lei nº 
12.101/2009, a validade do CEBAS se estende até a conclusão do processo de pedido de renovação. A 
AMES apresentou novo pedido de emissão de CEBAS-Educação em 25/6/2018, dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da conclusão do procedimento anterior, a fim de assegurar seu direito ao 
reconhecimento da atividade filantrópica para o período subsequente, tendo tal processo recebido o nº 
23000.021040/2018-28. Referido processo foi DEFERIDO, conforme Nota Técnica nº 160/2019, 

de 01/03/2019, publicada no Diário Oficial da União de 12/3/2019, através da Portaria 

MEC/SRSES nº 116, de 26 de abril de 2018, ratificando a validade do CEBAS para um novo 

período de 3 (três anos). Desta forma, nos termos da legislação vigente, a referida 

instituição possui certificado ativo com validade até 11/03/2022. As demonstrações contábeis 
foram preparadas considerando o deferimento do pedido de renovação da certificação de entidade 
beneficente e não inclui qualquer ajuste que possa advir em consequência em caso de não renovação da 
referida certificação depois de seu atual prazo de validade. 
 
Principais assuntos de auditoria 
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
Porque é um PAA - Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria – Receitas de contribuições 
voluntárias: Conforme descrito na nota explicativa 3 às demonstrações contábeis, as receitas reconhecidas 
são recebidas de forma voluntária e de conformidade com as disponibilidades individuais dos 
contribuintes. Os recursos são, na sua maioria, identificados e depositados em conta corrente bancária da 
Associação, diretamente pelos contribuintes. Assim, como os valores doados dependem da 
disponibilidade financeira do doador, mesmo que haja contratos firmados definindo valores, é possível 
que os recursos não sejam repassados à Associação. Em resposta a esse assunto, nosso trabalho de 
auditoria foi direcionado para confirmar que a integralidade dos recursos financeiros em espécie 
registrados na contabilidade da Associação foi efetivamente depositada na conta corrente bancária da 
Associação. Despesas com pessoal: Os gastos com salário e encargos sociais e previdenciários com 
professores representam aproximadamente 79% das saídas de recursos da Associação. Em resposta a esse 
assunto e considerando a relevância do gasto, nossos serviços de auditoria foram direcionados para a 
inspeção e comprovação documental da integralidade desses gastos. Gratuidade: Conforme destacado na 
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nota explicativa 16 (ii) às demonstrações contábeis a Associação é uma instituição sem quaisquer fins 
lucrativos e que não cobra por nenhuma de suas atividades indicadas em seu estatuto. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor:  
A administração da Associação é responsável por essas outras informações que compreendem os 
relatórios de prestações de contas dos recursos recebidos dos contribuintes doadores para o cumprimento 
das atividades descritas no estatuto da Associação. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrangem os relatórios de prestações de contas e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler os relatórios de prestação de contas e, ao fazê-lo, considerar se esses relatórios 
estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidos de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorções relevantes nos relatórios somos requeridos a comunicar 
esse fato.  
 
As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 apresentadas para fins 
de comparação, também foram por nós auditadas de acordo com as normas de auditoria, cujo relatório, 
datado de 22 de maio de 2020 apresentou parágrafo de ênfase quanto a necessidade dos aportes por 
doações para a continuidade das atividades da Associação. 
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:  
A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às entidades 
sem finalidade de lucros. Essas práticas estão indicadas na Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 
aprovadas pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.409, de 21 de setembro de 
2012 e naqueles aspectos não abordados por esta Interpretação, aplica-se a Norma Brasileira de 
Contabilidade – Técnica Geral - NBC TG 1000, assim como pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação 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 Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis:  
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estejam 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:  
• identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

http://www.attestbrasil.com.br/


 Av: Maurilio Biagi, 800, Sala 1510 – Sta. Cruz do José Jaques 
  Cep. 14020-750 – Ribeirão Preto – São Paulo - Brasil 
  Fone: 16 3237-3534 - www.attestbrasil.com.br                

 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.  
• obtivemos 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 Associação.  
• 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 Associação. 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 Associação a não mais se manter em continuidade operacional.  
• avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se 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 significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
 
 

  
CRC 2SP021563/O-0    
 

 
Adriano Roberto Legnari Faria 
Contador CRC 1SP114273/O-6  
Auditor Independente CNAI 1279 
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