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ASSOCIAÇÃO SOS AMAZÔNIA 

CNPJ. : 14.364.434/0001-85 

“RELATÓRIO DO  AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS” 

 
Opinião sobre as demonstrações contábeis 
 

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO SOS AMAZÔNIA, que 
compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas 
demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos 
fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Entidade, 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 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, 
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. 
 
Responsabilidades da 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. 
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Na elaboração das 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. 
 
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles 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, 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 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. 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 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. 
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• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 

uma 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. 

 

• 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 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 - SP, 18 de fevereiro de 2022. 

 

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS 
CRC/SP 2SP “S”- AC 024298/O-3 

 
 
     

Alexandre Chiaratti do Nascimento 
Contador 

CRC/SP “S” – AC 187.003/ O- 0 
CNAI – SP – 1620 
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Associação SOS Amazônia

CNPJ 14.364.434/0001-85

Balanço Patrimonial - exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

2021 2020 Nota 2021 2020

Ativo Passivo 

Ativo circulante Passivo circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 4 Obrigações trabalhistas e sociais 7 66.721,59           65.891,27           

Bancos C/ Movimento - Recursos sem restrição 95.443,85          35.200,98          Obrigações Tributárias 7 2.648,97             52.977,56           

Bancos C/ Movimento - Recursos com restrição 188.418,73        30.363,96          Outras Obrigações 7 3,93                    5,93                    

Aplicações Financeiras - Recursos sem restrição 15.834,55          347.899,52        Provisões trabalhistas 8 10.199,32           6.733,63             

Aplicações Financeiras - Recursos com restrição 1.249.230,67     838.834,69        Projetos/Convênios a Executar 9 11.804.273,76    6.184.824,22      

1.548.927,80     1.252.299,15     11.883.847,57    6.310.432,61      

Outros Créditos 5

Créditos a receber 10.988.364,68   2.029,07            

Investimentos Temporários 64.487,75          64.487,75          

Outros Recebíveis 107.282,00        5.583.573,27     

11.160.134,43   5.650.090,09     

Ativo não circulante

Imobilizado 6       

Bens sem Restrição

Edificações 629.014,32 131.489,07        

Equipamentos de Proc. de Dados 359.369,28 274.247,26        

Máquinas e equipamentos 241.903,55 165.941,06        

Motores e Ferramentas 24.220,95 19.091,37          

Móveis e Utensílios 58.641,08 41.435,19          Patrimônio Líquido 2.12

Veículos 249.500,00 128.900,00        Patrimônio Social 2.048.654,95      2.135.140,07      

Terrenos 517.500,00 -                     Superávits/Déficits dos Exercícios 181.346,91         (86.077,12)          

Ajustes de Exercícios Anteriores 10 64.484,11           (408,00)               

2.080.149,18     761.103,95        Ajuste de Avaliação Patrimonial 11 1.927.536,94      

Bens com Restrição 4.222.022,91      2.048.654,95      

Embarcações 89.067,27          52.100,00          

Equipamentos de Proc. de Dados 192.813,04        41.316,64          

Máquinas e equipamentos 1.925.341,10     1.522.808,76     

Motores e Ferramentas 68.954,21          48.256,79          

Móveis e Utensílios 77.276,58 52.464,14

Veículos 434.300,00 216.000,00

2.787.752,20     1.932.946,33     

Depreciação

(-) Depreciações Acumulada 1.477.367,38-     1.243.626,21-     

Intangível

Direito de Uso de Softwares 6.274,25            6.274,25            

(-) Amortização -                     -                     

6.274,25            6.274,25            

Total do ativo 16.105.870,48   8.359.087,56     Total do Passivo + Patrimônio Líquido 16.105.870,48    8.359.087,56      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CPF 895.043.482-20

Nota

Miguel Scarcello Gabriela Silva de Souza

Secretário Geral Contadora

CPF 619.182.537-49 CRC/AC 001783-O



Associação SOS Amazônia

CNPJ 14.364.434/0001-85

Demonstração de Resultado do Período - exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em reais)

Nota 2021 2020

Receitas operacionais 12

Receitas de Projetos com Agências Internacionais 3.110.924,02   415.350,67      

Receitas de Projetos com Agências Nacionais 3.945.230,14   28.492,83        

Receitas de Convênios com Governo -                   1.918.949,02   

Outros Doadores -                   1.563.042,28   

Receitas com doações 782.992,71      968.815,89      

Receitas Financeira 34.204,77        8.289,15          

Outras Receitas 3.395,76          2.004,68          

7.876.747,40   4.904.944,52   

Despesas Operacionais 13

Despesas com Pessoal 1.887.674,78   1.227.340,46   

Despesas de Manutenção e Veículos 268.289,16      189.591,19      

Despesa com Projetos 5.274.113,91   3.196.799,09   

Despesas Financeiras e Bancárias 22.450,31        50.154,13        

Despesa com depreciação de ativos imobilizados 233.741,17      232.153,37      

Despesas Tributárias 6.476,16          65.366,02        

Despesas Não Operacionais 2.655,00          29.617,38        

7.695.400,49   4.991.021,64   

Superávit/Déficit do Exercício 181.346,91      86.077,12-        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Miguel Scarcello

Secretário Geral

CPF 619.182.537-49

Gabriela Silva de Souza

Contadora 

CRC/AC 001783-O

CPF 895.043.482-20



Associação SOS Amazônia

CNPJ 14.364.434/0001-85

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 2.194.655,83 0,00 (59.515,76)                          -                                       -                          2.135.140,07

Incorporação do resultado do período de 2019 (59.515,76)                          -                                       59.515,76                            -                                       -                          -                                       

Déficit em 2020 -                                       -                                       (86.077,12)                          -                                       -                          (86.077,12)                          

Incorporação dos Ajustes de exercícios anteriores -                                       -                                       -                                       (408,00)                               -                          408,00-                                 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 2.135.140,07                      -                                       (86.077,12)                          (408,00)                               -                          2.048.654,95                      

Incorporação do resultado do período de 2020 (86.077,12)                          -                                       86.077,12                            -                                       -                          -                                       

Incorporação Ajuste do exercício do período de 2020 (408,00)                               -                                       -                                       408,00                                 -                          -                                       

Superávit em 2021 -                                       181.346,91                          -                                       -                          181.346,91                          

Ajuste de exercício anterior -                                       -                                       -                                       64.484,11                            -                          64.484,11                            

Avaliação do imobilizado conforme Laudo de Avaliação Patrimonial -                                       -                                       -                                       -                                       1.927.536,94          1.927.536,94                       

Saldos em 31 de dezembro de 2021 2.048.654,95 181.346,91 -                                       64.484,11                            1.927.536,94          4.222.022,91

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Secretário Geral Contadora

CPF 619.182.537-49 CRC/AC 001783-O

CPF 895.043.482-20

Miguel Scarcello Gabriela Silva de Souza

Patrimônio Social Superávit do Exercício Déficits dos Exercícios
Ajustes de Exercícios 

Anteriores
Total

Ajustes de 

Avaliação 

Patrimonial



Associação SOS Amazônia

CNPJ 14.364.434/0001-85

Desmonstração do Fluxo de Caixa (método indireto) - exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2021 2020

Superávit/Déficit dos Exercícios 181.346,91               (86.077,12)              

Ajustado por:

Ajustes de exercícios anteriores 64.484,11                 (408,00)                   

Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.927.536,94            

Depreciação/Amortização 233.741,17               226.170,82             

2.407.109,13            139.685,70             

(Aumento)/Diminuições em Ativos:

Clientes e Outros Recebíveis (5.510.044,34)           (4.388.852,21)         

Aumento/(Diminuição) em Passivos:

Contas a pagar e provisões

Obrigações trabalhistas e sociais 830,32                      (16.362,15)              

Obrigações Tributárias (50.328,59)                (8.061,72)                

Outras Obrigações (2,00)                         (851,71)                   

Provisões trabalhistas 3.465,69                   1.061,84                 

Projetos/Convênios a Executar 5.619.449,54            4.702.435,61          

Bens de Terceiros a Repassar -                            (2.005.208,56)         

Caixa Liquido proveniente das Atividades de Operacionais 2.470.479,75            1.576.153,20-          

2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Adições e Baixa Ativo Imobilizado (2.173.851,10)           1.959.616,91          

Caixa Liquido consumido pelas Atividades de Investimentos (2.173.851,10)           1.959.616,91          

Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa 296.628,65               383.463,71             

Caixa e equivalente de caixa no início do período 1.252.299,15            868.835,44             

Caixa e equivalente de caixa no fim do período 1.548.927,80            1.252.299,15          

  

Variação Ocorrida no Período 296.628,65               383.463,71             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Miguel Scarcello

Secretário Geral

CPF 619.182.537-49

Gabriela Silva de Souza

Contadora

CRC/AC 001783-O

CPF 895.043.482-20



 
Associação SOS Amazônia 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 

 
 

 

1. Contexto Operacional 

Desde a sua criação, em 1988, a SOS Amazônia desenvolve projetos, propõe e implementa políticas 

públicas com foco na difusão de modelos e práticas para preservação da biodiversidade e do 

desenvolvimento sustentável. Em mais de três décadas de existência, a instituição atua no estado do 

Acre e Amazonas, além de áreas fronteiriças, com a participação de, aproximadamente, cinco mil 

famílias. Tem como missão promover a conservação da biodiversidade e o crescimento da consciência 

ambiental na Amazônia, possui ampla experiência e capacidade técnica em planejamento e gestão de 

Unidades de Conservação (UCs), na formação de atores (mudanças climáticas, gênero, salvaguardas 

socioambientais e serviços ecossistêmicos) e na participação, organização de espaços de governança 

participativa (conselhos e comitês) e tem expertise na promoção de assistência técnica florestal e 

extensão rural a comunidades tradicionais. A estrutura de gestão da SOS Amazônia tem como órgão 

máximo de deliberação a Assembleia Geral de Associados, que entre seus membros elege o Conselho 

Deliberativo, órgão de articulação e deliberação, como também o Conselho Fiscal. O Conselho 

Deliberativo nomeia a Diretoria Executiva para gestão executiva e representação institucional da 

entidade. 

 

a) Missão 

Promover a conservação da biodiversidade e o crescimento da consciência ambiental na Amazônia. 

As ações da instituição são voltadas a 3 linhas de atuação: proteção da biodiversidade, promoção dos 

negócios florestais sustentáveis na Amazônia e mitigação e adaptação às mudanças climáticas 

colocadas em prática através dos projetos. 

 

b) Brigadas da Amazônia 

Durante o ano de 2019, a Floresta Amazônica sofreu com o avanço das queimadas, totalizando a perda 

de 9.762 km² de floresta, representando a maior variação entre um ano e outro desde 1995. Isso 

corresponde a um acréscimo de 30% em relação ao ano de 2018. O projeto Brigadas 

Amazônia promove ações emergenciais de monitoramento e combate de desmatamento e 

queimadas, bem como ações de conscientização ambiental na Amazônia. Em 2019 e 2020, o projeto 

Brigadas Amazônia trabalhou, em parceria com o WWF Brasil, no combate, monitoramento e 

conscientização da atividade fogo em 354 áreas na Bacia do Juruá, incluindo a Reserva Extrativista Alto 

Juruá, a Reserva Extrativista do Alto Juruá, a Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, a Floresta 

Estadual do Mogno e a Floresta Estadual do Rio Gregório abrangendo os rios Juruá, Envira e Tarauacá. 

Apoio financeiro: WWF/Brasil. 

 

c) Faça Florescer Floresta 

Tem por promover a recuperação da cobertura do solo com a geração de benefícios ecológicos, sociais 

e econômicos para as comunidades locais, ajudando a diminuir a pressão sobre a floresta e a manter 

a biodiversidade. Dentre as ações, destacam-se a implantação de Sistemas Agroflorestais – SAFs e a 

restauração florestal de áreas de nascentes. Este projeto faz parte do programa Mudanças Climáticas 

e Restauração da Paisagem Florestal e conta com a parceria da One Tree Planted e de doações 

espontâneas no doe.sosamazonia.org.br (Eu protejo a Amazônia). 

Apoio financeiro: One Tree Planted e doações volutárias. 



 
Associação SOS Amazônia 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 

 
 

 

 

d) Quelônios do Juruá: Eu protejo 

Sem apoio fixo, desde 2003 famílias ribeirinhas monitoram, voluntariamente, praias de desovas de 

quelônios ao longo do rio Juruá. 

Apoio financeiro: Doações voluntárias. 

 

e) Laboratório Biomolecular 

Com o apoio da Fundação Merieux, Governo do Estado do Acre e Universidade Federal da Bahia foi 

possível, em 2015, a construção do laboratório de biologia molecular Charles Merieux. Em 2021 em 

razão da pandemia ocasionada pela COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, 

considerando a relação contratual já existente entre a Fundação Mérieux e a SOS Amazônia para a 

construção e compra de equipamentos para o laboratório Charles Mérieux, o Governo do Estado do 

Acre, através da Secretaria Estadual de Saude – SESACRE, deu início a cooperação técnica com a SOS 

Amazônia para compra de insumos e equipamentos para o laboratório Charles Mérieux, com o 

objetivo de ampliar a capacidade de testagem dos casos suspeitos de COVID-19.  

Apoio financeiro: Fundação Mérieux e Governo do Estado através da SESACRE. 

 

f) SOS Reciclagem 

Sem apoio fixo, a campanha acontece desde 2013 e envolve os moradores nos arredores da instituição 

além de simpatizantes da causa, tem por objetivo promover a educação ambiental sobre a correta 

destinação dos resíduos sólidos recicláveis. 

Apoio financeiro: Doações voluntárias. 

 

g) Nossa Bio - Territórios Conservados  

O projeto está alinhado às estratégias da SOS Amazônia nos últimos anos de ‘Promoção de Negócios 

Florestais Sustentáveis’ e de ‘Política, Governança e Proteção da Paisagem Verde na Amazônia. Tem 

por objetivo promover a consolidação de Unidades de Conservação no Acre e Rondônia, com focos no 

fortalecimento da governança de cada unidade e incremento da produção sustentável.  A iniciativa 

fortalecerá a governança e incrementará atividades econômicas nessas UCs em quatro linhas de ação: 

planos de manejo; mecanismos de governança; uso sustentável dos recursos naturais; e sistemas de 

monitoramento e proteção. O Nossa Bio faz parte do Lira - Legado Integrado da Região Amazônica, do 

IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas. 

Apoio financeiro: Fundo Amazônia e Fundação Gordon e Betty Moore. 

 

h) Harpia - Observatório de Políticas Socioambientais do Acre  

Com a mudança dos governos estadual e federal em 2019, a gestão ambiental do Acre nos 16 

primeiros meses suspendeu temporariamente projetos de políticas de conservação e pagamento de 

serviços ambientais; ações de fiscalização a desmatamento e queimadas foram reduzidas; o Conselho 

de Meio Ambiente foi acionado apenas para pautas que poderiam suspender repasse de recursos; 

sociedade civil, populações tradicionais e povos indígenas deixaram de ser envolvidas e ouvidas nos 

diferentes temas de seus interesses. Passou a haver intensa propaganda do agronegócio, 

indiretamente induzindo pequenos e médios produtores a desmatar. Recentemente, algumas 

políticas ambientais de governos anteriores foram parcialmente retomadas, porém, há 
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desestabilização da produção agroflorestal, a pecuária avança nas UCs e entorno imediato, uma onda 

de grileiros vindos de Rondônia avança em UCs e Reservas Legais, além de Projetos de Lei para 

flexibilizar a proteção de áreas como o Parque Nacional da Serra do Divisor. Diante desse cenário, foi 

criado o Harpia – Observatório de Políticas Socioambientais do Acre, com o objetivo fortalecer o 

programa institucional de ‘Política, Governança e Proteção da Paisagem Verde na Amazônia’, 

definindo processos para priorizar políticas a serem monitoradas e receber foco, e melhorando suas 

estratégias para o monitoramento da política ambiental no estado do Acre.  

Apoio financeiro: Instituto Floresta e Clima (ICS). 

 

i) Comunicando causas 

Fortalecer a comunicação institucional e política da SOS Amazônia, fortalecimento da área de 

comunicação da SOS Amazônia para a disseminação de posicionamento a respeito de políticas que 

ameaçam áreas protegidas; imagem institucional; suporte e desenho da estratégia de difusão dos 

conteúdos gerados pelo observatório de políticas públicas ambientais do Acre a ser implantado. Apoio 

financeiro: Galo da Manhã. 

 

j) A Renda da Floresta 

O projeto Forest for Food (F4F) visa testar a eficácia de formas alternativas nos contratos de PSA 

através de um protocolo experimental no campo. Em nosso projeto experimental, 300 famílias da 

região de Feijó e Tarauacá irão assinar um contrato de PSA para conservar a floresta. Doze meses 

depois, faremos o monitoramento do cumprimento dos requisitos do contrato pelos participantes e 

o pagamento (ou não pagamento) da compensação financeira associada. 

Apoio financeiro: Instituto Nacional de Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente – 

INRAe. 

 

k) Aliança entre povos indígenas e extrativistas pelas florestas do Acre  

O projeto é um consórcio entre a CPI-Acre, SOS Amazônia e Instituto Catitu e visa implementar a 

gestão territorial integrada das Terras Indígenas e Unidades de Conservação do Acre por meio de 

ações de proteção e monitoramento territorial, dando continuidade e fortalecendo alianças entre 

povos indígenas e populações tradicionais, segurança alimentar sustentável, empoderamento de 

mulheres e jovens. Organiza-se para que as populações atuem em conjunto e enfrentem ameaças 

locais, destacando a contribuição dos territórios e das populações para a mitigação das mudanças 

climáticas. Possui quatro principais linhas de ação em um território que abrange 9 TI (Terras Indígenas) 

e 3 UC (Unidades de Conservação) que abrigam uma das mais ricas biodiversidades do mundo. A 

primeira linha de ação é o fortalecimento institucional e político das organizações indígenas e 

extrativistas, algumas das quais têm uma longa história de luta para garantir o direito à terra e à 

autogestão desses territórios, além de influenciar as políticas públicas e ambientais.  A segunda linha 

de ação reforça o manejo ambiental e territorial em uma ação conjunta dos povos da floresta para 

proteção e defesa de ameaças que podem levar à perda de seu próprio território e à transformação 

do meio ambiente florestal natural, em projetos de colonização baseados na pecuária. A terceira linha 

é ampliar áreas de produção agroflorestal para segurança alimentar e recuperação de áreas 

desmatadas e realização de um estudo do potencial de comercialização da produção excedente de 

sistemas agroflorestais e produtos florestais não madeireiros. A quarta linha de ação visa fortalecer a 

equidade de gênero, a juventude e a cultura dos povos da floresta, aumentando a capacidade de 
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comunicação, articulação e a influência política das mulheres, fortalecendo a identidade e a cultura. 

Para cada uma dessas linhas há um conjunto de atividades articuladas que são estratégicas para a 

proteção da floresta com inclusão e protagonismo das populações nas decisões uma afirmação de 

seus direitos de vida sustentável. 

Apoio financeiro: Comissão Pró Indio – Acre – Rainforest. 

 

l) Amuralha  

A AMURALHA possui uma estrutura física de 70 m², uma fábrica de sabonetes, e tem sua estrutura 

compatível para a produção de cosméticos grau de risco 1, segundo as normas da ANVISA, contendo 

área para depósito, laboratório, banheiros, lavatórios, espaço para a produção, área comercial e área 

de controle de qualidade. O fluxo de produção é estabelecido e controlado por meio dos manuais de 

fabricação e controle e dos planos operacionais de produção, e devem ser acompanhados de um 

farmacêutico e responsável técnico. O funcionamento do prédio é aprovado pela Vigilância Sanitária. 

Os maquinários existentes são modernos e desenvolvidos para produção semi-industrial. Os 

sabonetes são produzidos a partir de óleos vegetais, que compõe a maior parte do produto. Os óleos 

são obtidos de espécies diferentes, das palmeiras Murmuru, Buriti, açaí e Patauá e das árvores 

Andiroba, copaíba. Espécies nativas da Amazônia. Há na região outras cooperativas que fazem a 

extração e fornecem essas matérias primas. O objetivo geral do projeto é a estruturação e 

fortalecimento da atividade produtiva sustentável de mulheres a partir da comercialização de 

cosméticos naturais de origem florestal visando a geração de renda. As ações previstas nesta proposta 

visam dar continuidade ao trabalho apoiado pela Fundação Mérieux, com as seguintes ações 

principais: fortalecer a gestão do empreendimento das mulheres com foco em processos de produção, 

administração e finanças; trabalhar a perspectiva de mercado e retorno econômico, tendo como base 

o plano de negócio elaborado para a fábrica de cosméticos naturais; auxiliar no fortalecimento do 

vínculo comercial com empresas locais, regionais e nacionais; comprar insumos para produção 

comercial de sabonetes, (haja visto que no ano 1 foram feitas amostras que foram disponibilizadas 

para os mercados locais e regionais em fase de teste) e fornecer assessoria técnica para 

acompanhamento das atividades na fábrica. 

Apoio financeiro: Foundation Christophe Et Rodolphe Mérieux Institut De France. 

 

2. Apresentação das demonstrações financeiras e sumário das principais práticas contábeis 

As demonstrações financeiras da Instituição para os exercícios findos em 31 de dezembro de 

2021 e 2020 são apresentadas em Reais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alterada 

pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e nos pronunciamentos, nas orientações e nas 

interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Também foram 

observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente a ITG 2002 – Entidade sem 

Finalidade de Lucros, NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, homologados pelos 

órgãos reguladores.  

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras foram as 

seguintes: 

 

2.1 Moeda Funcional e conversão de moedas estrangeiras 
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A administração da Entidade definiu a moeda corrente do Brasil, o real (R$), como sua “Moeda 

Funcional”, sendo esta premissa utilizada na preparação das demonstrações financeiras. 

As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda 

funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários denominados em 

moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do 

balanço. 

 

2.2 Caixa e equivalentes de caixa 

São representados por caixa e equivalentes de caixa, recursos em contas bancárias de livre 

movimentação e por aplicações financeiras cujos saldos não diferem significativamente dos 

valores de mercado, com até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediatos 

ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante 

risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos 

rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou 

de realização. 

 

2.3 Provisões par riscos 

Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os 

quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e 

uma estimativa razoável pode ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 

das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 

recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 

advogados externos. 

 

2.4 Demais ativos e passivos 

Demonstrados pelos valores nominais conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 

dos correspondentes encargos e variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do 

balanço patrimonial. 

 

2.5 Apuração do resultado 

As despesas são registradas de acordo com o regime contábil de competência. As receitas de 

serviços educacionais são registradas ao resultado à medida que são recebidas dos clientes. Os 

custos incorridos representam, basicamente, a alocação de recursos humanos e materiais na 

execução das atividades da entidade. 

 

2.6 Uso de estimativas 

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar 

certos ativos, passivos e transações. 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 

significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao 

tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. 
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2.7 Ativos financeiros 

Os ativos financeiros mantidos pela Entidade, quando aplicável são classificados sob as seguintes 

categorias: (a) ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de resultado; (b) ativos 

financeiros mantidos até o vencimento; (c) ativos financeiros disponíveis para venda; e (d) 

empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos 

financeiros foram adquiridos ou contratados. 

A Entidade não possui instrumentos financeiros classificados como: (a) ativos financeiros 

mensurados a valor justo por meio de resultado; (b) ativos financeiros mantidos até o 

vencimento; (c) ativos financeiros disponíveis para venda. 

 

2.8 Empréstimos e recebíveis  

São incluídos nesta classificação os ativos financeiros não derivativos, com recebimentos fixos ou 

determináveis que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são 

mensurados pelo valor do custo amortizado utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos 

de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da 

aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento 

de juros seria imaterial. 

No caso da Entidade compreende caixa e equivalentes de caixa. 

 

2.9 Deterioração de ativos financeiros  

Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação de eventual 

deterioração de ativos (Impairment). São considerados deteriorados quando existem evidências 

de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e 

que tenham impactado o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. 

 

2.10 Passivos financeiros 

Os passivos financeiros mantidos pela Entidade, quando aplicável são classificados sob as 

seguintes categorias: (a) passivos financeiros mensurados a valor justo por meio de resultado; e 

(b) outros passivos financeiros. A classificação depende da finalidade para a qual os passivos 

financeiros foram adquiridos ou contratados. 

A Entidade não possui instrumentos financeiros classificados como passivos financeiros 

mensurados a valor justo por meio de resultado e não opera com instrumentos financeiros 

derivativos. 

 

2.11 Imobilizado 

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo 

histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição ou de construção dos itens. O custo 

histórico também inclui os custos dos encargos sobre financiamentos tomados para a construção 

do imobilizado e são capitalizados durante o período necessário para executar e preparar o ativo 

para o uso pretendido. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 

reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que 

fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser 

mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 

outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
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incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando 

o método linear para alocar seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada. 

 

2.12 Patrimônio Social 

Representado pelo patrimônio social da Associação SOS Amazônia, acrescido dos resultados 

superavitários ou deficitários anuais. 

 

2.13 Imposto de renda e contribuição social 

Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, a Entidade está isenta do recolhimento do imposto de 

renda e da contribuição social, conforme disposto no artigo 15 da Lei nº 9.532/97, desde que 

atendendo aos requisitos previstos nas alíneas “a” a “e”, do § 2º, do artigo 12 da citada Lei. 

 

2.14 Contribuição para o programa de integração social – PIS e contribuição para financiamento 

da seguridade social – COFINS 

Conforme o artigo 13 da Medida Provisória (MP) nº 2158-35 de 2001, as entidades sem fins 

lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela Legislação Trabalhista, contribuirão 

para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal. Tais 

entidades são isentas de PIS sobre receitas nos termos do § 1º, do artigo 14 da MP nº 2158-35/01, 

desde que preencham os requisitos previstos no artigo 12 da Lei nº 9532/97. No que diz respeito 

à COFINS, o inciso X, do artigo 14 da MP nº 2158-35 de 2001 determina a não-incidência sobre as 

receitas das instituições sem fins lucrativos. Também nesse caso, o gozo da isenção depende do 

preenchimento dos requisitos previstos no artigo 12 da Lei nº 9532/97. 

 

3. Formalidade da Escrituração Contábil Resolução nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)  

A ASSOCIAÇÃO mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, 
por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos 
lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em 
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações 
contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão 
transcritas no “Diário” do Instituto, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas 
Jurídicas. A documentação contábil da ASSOCIAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, 
papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação 
contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na 
legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ASSOCIAÇÃO manter em boa 
ordem a documentação contábil. 

 

4. Caixa e Equivalente de Caixa 

      CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2021 2020 

            BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO 95.443,85 35.200,98 

            Banco Itau - c/c 18.363-9 (SOS) 10,00 10,00 

            Banco Sicoob Conta 59.081-9 (sem restrição) 27.779,82 35.190,98 

            Banco Sicoob Conta 140506-3 (sem restrição) Fundo para Provisões Trabalhistas 67.654,03 0,00 

            BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO 188.418,73 30.363,96 

            Banco Itaú c/c 44.398-3 Amuralha 10,00 10,00 

            Bco.Itaú - c/c 41471-1 Contrato Andreas Stocker 10,00 10,00 
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            Bco.Itaú - c/c 51.487-4 - Faça Florescer Floresta 23,50 10,08 

            Bco. Itaú - c/c 39.422-8 - Fundação Merieux 10,00 10,00 

            Banco Sicoob Conta 60.671-5(IPÊ/LIRA) com restrição 1.195,35 30.323,88 

            Banco Sicoob CC 111.095-0 (INRAE) 89.765,66 0,00 

            Banco Sicoob CC 114.504-5 (CPI/Rainforest) 97.166,52 0,00 

            Banco Sicoob CC 114.502-9 (ICS) 237,70 0,00 

            APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO 15.834,55 347.899,52 

            Banco Itau - c/c 18.363-9 AUT MAIS 13.215,67 305.515,20 

            Banco Sicoob Conta 59.081-9 (sem restrição) 2.618,88 42.384,32 

            APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO 1.249.230,67 838.834,69 

            Bco.Itaú c/c 41.471-1  7.007,52 32.285,09 

            Bco.Itaú c/c 44.398-3 100.532,22 118.508,31 

            Bco.Itaú c/c 51.487-4 AUT MAIS 101.323,74 93.818,89 

            Bco Itau - c/c 39.422-8 F Merieux  503.803,29 0,00 

            Banco Sicoob Conta 60.671-5(IPÊ/LIRA) com restrição 109.124,82 594.222,40 

            Banco Sicoob CC 114.504-5 (CPI/Rainforest) 172.725,50 0,00 

            Banco Sicoob CC 111.095-0 (INRAE) 254.713,58 0,00 

            Banco Sicoob CC 114.502-9 (ICS) 0,00 0,00 

 

A administração adota uma política conservadora para o gerenciamento de caixa, aplicando os 

recursos disponíveis em fundos  de investimentos de resgate de curto prazo, em instituições 

financeiras brasileiras. As receitas decorrentes destas aplicações são reinvestidas na própria 

instituição, quando assim aprovado pelo doador, e estão destacadas na demonstração do resultado. 

As contas “sem restrição” são as de uso institucional, sem vinculo a um projeto específico, são para 

recebimento de doações e execução de despesas administrativas e de pessoal. As contas “com 

restrição” são de uso exclusivo de projetos, não podendo ser utilizados para outro fim. 

 

5. Outros Créditos 

        CRÉDITOS 2021 2020 

         CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS 10.988.364,68 5.483.508,95 

            Contas a Receber - Cifor 6.551,73 6.551,73 

            Contas a Receber - Veja/P4F 86.015,29 86.015,29 

            Contas a Receber - One Tree Planted 208.327,06 107.871,06 

            Contas a Receber - Sesacre 0,01 1.524.543,01 

            Seguros a Apropriar 4.442,95 1.856,40 

            Contas a Receber - Fundação Mérieux 473.527,22 231.475,00 

            Contas a Receber - CPI/Rainforest 7.109.625,33 0,00 

            Contas a Receber - INRAE 796.985,71 0,00 

            Contas a Receber - Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE) 2.275.196,46 3.275.196,46 

            Contas a Receber - ICS 0,00 250.000,00 

            Créditos a recuperar 385,77 0,00 

            Alelo S/A 27.000,00 0,00 

            BR Partiner 307,15 0,00 

         INVESTIMENTO TEMPORÁRIOS 64.487,75 64.487,75 

            Bco Itaú - c/c 39.422-8 F Merieux 64.487,75 64.487,75 

         AÇÕES 4.164,24 2.000,00 

            Sicoob 4.164,24 2.000,00 

              ADIANTAMENTOS PARA ATIVIDADES 3.053,44 29,07 

            Cauê Carrilho CIFOR 951,68 0,00 

            Thayna Tamara 0,00 20,00 

            Atania Silva de Araujo 100,00 0,00 

            Heloisa Busagueira 2.001,76 0,00 

        TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 64,32 64,32 
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         TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 64,32 64,32 

            Creditos a Recuperar de INSS - INCRA 64,32 64,32 

 

Trata-se dos adiantamentos para atividades pendentes de prestação de contas para as atividades 

executadas em dezembro (créditos a receber). Investimentos de saldos de projetos ainda em execução 

(investimentos temporários). Saldos dos contratos dos projetos a serem executados, creditos a 

recurperar de INSS mais possíveis retornos de ações judiciais (outros recebiveis). 

 

6. Imobilizado 

      IMOBILIZADO 

2021 2020 

3.390.534,00 1.450.424,07 

         BENS DE USO (SEM RESTRIÇÃO) 2.080.149,18 761.103,95 

            Edificações 629.014,32 131.489,07 

            Equipamentos de Informática 359.369,28 274.247,26 

            Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 241.903,55 165.941,06 

            Motores e Ferramentas 24.220,95 19.091,37 

            Móveis e Utensílios 58.641,08 41.435,19 

            Veículos 249.500,00 128.900,00 

            Terrenos 517.500,00 0,00 

         (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SEM RESTRIÇÃO) -3.112,11 0,00 

                        (-) Equipamentos de Informática -2.092,33 0,00 

                        (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos -739,47 0,00 

                        (-) Móveis e Utensílios -280,31 0,00 

         BENS DE USO (COM RESTRIÇÃO) 2.787.752,20 1.932.946,33 

            Embarcações 89.067,27 52.100,00 

            Equipamentos de Informática 192.813,04 41.316,64 

            Máquinas, aparelhos e equipamentos 1.925.341,10 1.522.808,76 

            Motores e Ferramentas 68.954,21 48.256,79 

            Móveis e Utensílios 77.276,58 52.464,14 

            Veículos 434.300,00 216.000,00 

         (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (COM RESTRIÇÃO) -10.088,37 0,00 

                        (-) Equipamentos de Informática -5.186,38 0,00 

                        (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos -4.476,28 0,00 

                        (-) Motores e Ferramentas -425,71 0,00 

         (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -1.464.166,90 -1.243.626,21 

            Depreciação Acumulada -1.464.166,90 -1.243.626,21 

      INTANGÍVEL 6.274,25 6.274,25 

         DIREITOS DE USO 6.274,25 6.274,25 

                        Direito de uso de software 6.274,25 6.274,25 

 

➢ Sem restrição: Uso exclusivamente institucional; e 

➢ Com restrição: Destinado ao uso de terceiros (previsto em projetos). 

 

7. Obrigações 

         OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 

2021 2020 

66.721,59 65.891,27 

                Salários a pagar 0,00 0,00 

                Previdência social a recolher 21.348,27 11.513,61 

                FGTS a recolher 0,00 0,00 
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                Indenizações trabalhistas a pagar 0,00 0,00 

                INSS de Autônomos 37.523,40 54.377,66 

            Multa FGTS 7.849,92 0,00 

         PROVISOES TRABALHISTAS  10.199,32 6.733,63 

                Provisão para férias 7.045,17 0,00 

                Provisão para INSS s/ férias 2.447,85 6.463,51 

                Provisão para FGTS s/ férias 594,98 240,11 

                PIS sobre provisão para férias 91,05 0,00 

                Provisão para 13° salário 0,00 0,00 

                Provisão para INSS s/ 13° salário 0,00 0,00 

                Provisão para FGTS s/ 13° salário 0,00 0,00 

            Provisão para PIS 0,00 30,01 

                PIS sobre provisão para 13° salário 20,27 0,00 

         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.648,97 50.257,12 

            PIS a recolher 0,00 0,00 

            IRRF a recolher 23,67 43.312,20 

            ISSQN a recolher 2.564,47 693,74 

            Csll Pis e Cofins retidos PJ 60,83 6.251,18 

         RECURSOS PROJETOS/CONVÊNIOS A EXECUTAR 11.804.273,76 6.184.824,22 

            Convênio Fundação Merieux 495.185,64 1.434.512,70 

            CIFOR - Global Comparative Study on REDD+ 3.929,88 3.929,88 

            Veja/P4F 76.488,82 76.488,82 

            WWf/Queimadas 30.856,43 128.561,14 

            One Tree Planted 267.976,41 189.494,00 

            Galo do Amanhã 46.215,38 95.468,94 

            Seguros a Pagar 1.293,29 1.856,40 

            Instituto de Pesquisa Ecologicas - IPÊ 2.376.275,97 3.896.299,93 

            Instituto de Pesquisa Ecologicas - ICS 2.946,69 358.212,41 

            Comissão Pró Indio - Rainforest 7.364.759,15 0,00 

            Instituto Nacional de Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente (INRA 1.138.346,10 0,00 

         PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 2.720,44 

                INSS Parcelamentos 0,00 2.720,44 

         CONTAS A PAGAR 3,93 5,93 

            Davi de Lima Alemão 0,00 5,93 

            Jannyf Santos 1,00 0,00 

            José Sidomar Falcão 0,84 0,00 

            Raimundo Matias Silva 2,09 0,00 

 

8. Provisões Trabalhistas - Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e 

baixados conforme pagamento até a data do balanço. 

 

9. Projetos/Convênios a Executar - São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com 

órgãos não governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-

determinadas. Periodicamente, a ASSOCIAÇÃO SOS AMAZÔNIA presta conta de todo o fluxo financeiro 

e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para 

qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da ASSOCIAÇÃO 

SOS AMAZÔNIA e as despesas de acordo com suas finalidades; conforme mencionados 

no item 20. Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução 

Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e 

Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1). 
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10. Ajuste de exercício anterior 

  2021 2020 

Ajustes de Exercícios Anteriores   64.484,11 408,00 

Correção de lançamento de manutenção de embarcação     lançada 
como imobilizado                      448,00  

Correção de lançamento de amortização indevida       -                40,00  

Baixa referente a saldo de IRRF de exercícios anteriores não conciliados, 
baixa aut em ATA de AGO em 25/03/2021                  19.198,75    

Baixa referente a saldo de PIS, Cofins e CSLL de exercícios anteriores não 
conciliados, baixa aut em ATA de AGO em 25/03/2021                    6.190,36    

Baixa referente a saldo de previdência social de funcionários de 
exercícios anteriores não conciliados, baixa aut em ATA de AGO em 
25/03/2021                  11.513,61    

Baixa referente a saldo INSS de prestadores de serviços de exercícios 
anteriores não conciliados, baixa aut em ATA de AGO em 25/03/2021                  27.581,39    

          

 

Foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios de forma retrospectiva provocados 

por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela 

Entidade, após criteriosa conferência, onde não foi possível identificar o exercício que originou este ajuste, 

tornando - se  impraticável a reapresentação de demonstrações financeiras anteriores, em 

conformidade  Conforme resolução n° 1.179 do Conselho Federal de Contabilidade em seu item 50. 

 

 

11. Ajuste de Avaliação Patrimonial 

Como resultado da auditoria de 2019, foi recomendado a reavaliação dos bens móveis e imóveis da 

instituição. O processo foi finalizado em 2021 e atualizado na contabilidade, conforme detalhamento 

do Laudo de Avaliação Patrimonial. 

 

12. Receitas Operacionais 

         CONVENIOS COM GOVERNOS - COM RESTRIÇÃO 

2021 2020 

2.896.471,70 0,00 

            FMS/SESACRE 2.896.471,70 0,00 

         PROJETOS COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS 1.088.676,07 0,00 

                 Fundaçao Merieux 476.712,17 0,00 

            Instituto Nacional de Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente (INRA 611.963,90 0,00 

         OUTROS RECURSOS - COM RESTRIÇÃO 3.071.006,39 0,00 

                 WWF/Queimadas 97.704,71 0,00 

            One Tree Planted 321.517,59 0,00 

            Galo do Amanhã 49.253,56 0,00 

            Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ 1.520.023,96 0,00 

            Instituto Clima e Sociedade - ICS 355.265,72 0,00 

            Comissão Pró Indio - CPI/Rainforest 727.240,85 0,00 

      OUTRAS RECEITAS  820.593,24 0,00 

         DOAÇÕES 782.992,71 0,00 

                 Doações de Pessoas Físicas (uso institucional) 396.028,88 0,00 

                 Doações de Pessoas Jurídicas (uso institucional) 122.304,57 0,00 

            Doações de Pessoas Físicas (campanhas) 100,00 0,00 
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            Doações de Pessoas Jurídicas (campanhas) 264.559,26 0,00 

         RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO 6.303,45 0,00 

            Receitas eventuais 4.742,44 0,00 

            Rendimento de Aplicação - 59.081-9 1.561,01 0,00 

         RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO 27.901,32 0,00 

                 Rendimento de Aplicações - Associados 1.099,48 0,00 

                 Rendimento de Aplicações - 41.471-1 37,75 0,00 

            Rendimento de Aplicações - Fundação Mérieux 39.422-8 1.936,54 0,00 

            Rendimento de Aplicação - 51.487-4 FFF 2.263,26 0,00 

            Rendimento de Aplicação - 60.671-5 IPE Lira 8.268,45 0,00 

            Rendimento de Aplicação - 44.398-3 726,53 0,00 

            Rendimento de Aplicação - 114.504-5  5.725,50 0,00 

            Rendimento de Aplicação - 111.095-0 6.713,58 0,00 

            Rendimento de Aplicação - 114.502-9 1.130,23 0,00 

         RECEITAS DE SÓCIOS 900,00 0,00 

                 Anuidade de Associados 900,00 0,00 

         OUTRAS RECEITAS 2.495,76 0,00 

            Descontos Incondicionais 2.495,76 0,00 

 

13. Despesas Operacionais 

         DESPESAS COM PROJETO - Faça Florescer Floresta 

2021 2020 

347.860,22 0,00 

         DESPESA COM PESSOAL 117.904,37 0,00 

                 13 salário 4.085,32 0,00 

                 Previdência social 11.266,37 0,00 

                 FGTS 4.684,05 0,00 

                 PIS 585,47 0,00 

                 Vale-alimentação 35.675,66 0,00 

                 Seguro de vida 194,68 0,00 

            Assistente Técnico 40.143,61 0,00 

            Zelador 18.240,17 0,00 

            Assistente de Comunicação 1.671,20 0,00 

            Férias 1.357,84 0,00 

         DESPESAS GERAIS 4.873,86 0,00 

                   Comunicações 76,00 0,00 

                   Material de expediente 3.795,97 0,00 

                   Material de limpeza 27,00 0,00 

                   Fretes e carretos 50,00 0,00 

                   Suprimentos de Informática 345,00 0,00 

            Despesas Bancárias 579,89 0,00 

         DESPESAS COM ATIVIDADES/PROJETOS 225.081,99 0,00 

                   Passagens aéreas 2.225,14 0,00 

                   Passagens terrestres e fluvial 9.290,95 0,00 

                   Aluguel de veículos, equip. e outros 3.300,00 0,00 

                   Alimentação 19.220,74 0,00 

                   Hospedagem 6.727,62 0,00 

                   Táxi/Condução Urbana 360,00 0,00 

                   Material de apoio 107.004,91 0,00 

                   Combustível 21.813,49 0,00 

                   Consultorias 15.000,00 0,00 

                   Serviços de Terceiros 38.739,14 0,00 

            Insumos 1.400,00 0,00 

         DESPESAS COM PROJETO - Brigadas da Amazônia 96.341,56 0,00 

         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.360,00 0,00 

                  INSS Autônomos 3.360,00 0,00 
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         TERCEIROS/ADM 1.380,35 0,00 

            Despesas bancárias 1.380,35 0,00 

         DESPESAS GERAIS 10.200,50 0,00 

                   Impressos e material gráfico 10.082,50 0,00 

                   Despesas eventuais 118,00 0,00 

         DESPESAS COM ATIVIDADES/PROJETOS 81.400,71 0,00 

                   Aluguel de veículos, equip. e outros 2.000,00 0,00 

                   Alimentação 579,25 0,00 

                   Hospedagem 560,00 0,00 

                   Material de apoio 50,00 0,00 

                   Combustível 1.072,46 0,00 

                   Consultorias 54.630,00 0,00 

                   Serviços de Terceiros 22.509,00 0,00 

         DESPESAS COM PROJETO - Nossa Bio  1.175.815,05 0,00 

         DESPESAS COM PESSOAL 310.680,10 0,00 

                 13 salário 12.904,41 0,00 

                 Previdência social 50.979,59 0,00 

                 FGTS 15.962,30 0,00 

                 PIS 1.994,61 0,00 

                 Vale-transporte 3.000,00 0,00 

                 Vale-alimentação 35.756,24 0,00 

                 Seguro de vida 1.160,40 0,00 

            Assistente Técnico 50.136,00 0,00 

            Coordenador de Projeto 94.155,23 0,00 

            Analista de Projeto 40.204,16 0,00 

            Férias 4.427,16 0,00 

         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12.701,53 0,00 

                  INSS Autônomos 12.701,53 0,00 

         DESPESAS GERAIS 13.881,87 0,00 

                   Material de expediente 2.468,95 0,00 

                   Manutenção de equipamentos 475,00 0,00 

                   Impressos e material gráfico 10.021,00 0,00 

                   Material de limpeza 823,87 0,00 

                   Fretes e carretos 93,05 0,00 

         DESPESAS COM ATIVIDADES/PROJETOS 838.551,55 0,00 

                   Passagens aéreas 1.520,79 0,00 

                   Passagens terrestres e fluvial 6.165,80 0,00 

                   Alimentação 61.190,63 0,00 

                   Hospedagem 11.241,29 0,00 

                   Táxi/Condução Urbana 1.892,00 0,00 

                   Material de apoio 210.618,14 0,00 

                   Combustível 66.168,11 0,00 

                   Consultorias 123.910,01 0,00 

                   Serviços de Terceiros 355.499,50 0,00 

                   Outras Despesas com Atividades 345,28 0,00 

         DESPESAS COM PROJETO - Harpia 198.217,28 0,00 

         DESPESAS COM PESSOAL 133.299,87 0,00 

            Executivo Ambientalista 91.939,07 0,00 

            FGTS 5.064,48 0,00 

            Multa FGTS 4.963,90 0,00 

            PIS 789,42 0,00 

            Previdência Social 16.143,00 0,00 

            Vale alimentação 14.400,00 0,00 

         DESPESA COM ESTAGIÁRIOS 8.115,00 0,00 

                  Bolsa estagio 8.115,00 0,00 

         DESPESAS GERAIS 1.708,94 0,00 

            Despesas Bancárias 875,89 0,00 
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            Suprimentos de informática 833,05 0,00 

         DESPESAS COM ATIVIDADES/PROJETOS 55.093,47 0,00 

            Combustível 178,47 0,00 

            Consultorias 54.895,00 0,00 

            Material de apoio 20,00 0,00 

         DESPESAS COM PROJETO - Comunicando Causas 63.520,36 0,00 

         DESPESAS COM PESSOAL 52.797,56 0,00 

                 Assistente de Comunicação 26.077,28 0,00 

            13º salário 2.170,92 0,00 

            Férias 746,28 0,00 

            FGTS 2.319,58 0,00 

            PIS 289,92 0,00 

            Previdência Social 7.393,58 0,00 

            Vale Alimentação 13.800,00 0,00 

         DESPESAS GERAIS 154,80 0,00 

            Ferramentas de redes sociais 154,80 0,00 

         DESPESAS COM ATIVIDADES/PROJETOS 10.568,00 0,00 

            Prestação de serviço 10.568,00 0,00 

         DESPESAS COM PROJETO - Institucional 1.468.787,80 0,00 

         DESPESAS COM PESSOAL 922.749,52 0,00 

            13º salário 7.528,89 0,00 

            Anuidade de Conselho 2.557,78 0,00 

            Assistente Administrativo 13.717,77 0,00 

            Coordenadora Administrativa 54.040,67 0,00 

            Coordenadora de Comunicação e Desenvolvimento Institucional  101.692,67 0,00 

            Exames 6.772,30 0,00 

            Férias 4.741,79 0,00 

            FGTS 6.116,83 0,00 

            Jovem Aprendiz 4.991,58 0,00 

            Medicina do trabalho 4.215,00 0,00 

            PIS 821,94 0,00 

            Previdência Social 20.535,24 0,00 

            Previdência Social - RPA Inst 127.919,08 0,00 

            Secretária Administrativa 140.000,00 0,00 

            Secretário Geral 172.800,00 0,00 

            Secretário Técnico 140.000,00 0,00 

            Seguro de vida 2.448,25 0,00 

            Treinamentos 2.520,00 0,00 

            Vale Alimentação 108.438,73 0,00 

            Vale transporte 891,00 0,00 

         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24.600,00 0,00 

            Consultorias 24.600,00 0,00 

         DESPESA COM ESTAGIÁRIOS 14.988,00 0,00 

                  Bolsa estagio 14.358,00 0,00 

            Taxa escola 630,00 0,00 

         TERCEIROS/ADM 36.109,66 0,00 

            Apoio Administrativo 36.109,66 0,00 

         DESPESAS GERAIS 248.977,02 0,00 

                   Água e esgoto 761,94 0,00 

            Assessoria jurídica 12.800,00 0,00 

            Cartório 696,80 0,00 

            Comunicações 21.339,74 0,00 

            Correios 1.418,11 0,00 

            Despesas Bancárias 5.541,30 0,00 

            Energia Elétrica 14.695,92 0,00 

            Honorários de auditoria 18.896,00 0,00 

            Impressos e material gráfico 330,00 0,00 
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            Locação de impressora e scanner 6.700,00 0,00 

            Manutenção de sistema 13.277,29 0,00 

            Manutenção de veículo 24.765,00 0,00 

            Material de Apoio 35.285,91 0,00 

            Material de expediente 1.367,49 0,00 

            Prestação de serviços 27.387,00 0,00 

            Seguros 6.178,90 0,00 

            Serviços Contábeis 52.074,91 0,00 

            Suprimentos de Informática 5.460,71 0,00 

         DESPESAS COM ATIVIDADES/PROJETOS 221.363,60 0,00 

                   Passagens aéreas 3.234,63 0,00 

            Alimentação 103.822,52 0,00 

            Aluguel de Veiculo 2.800,00 0,00 

            Combustível 10.931,31 0,00 

            Consultorias 29.500,00 0,00 

            Hospedagem 2.498,00 0,00 

            Material de limpeza 23.593,83 0,00 

            Passagens aéreas 1.277,83 0,00 

            Passagens terrestres e fluviais 2.144,80 0,00 

            Seguro Garantia 1.305,00 0,00 

            Serviço de terceiro 37.467,48 0,00 

            Taxi 2.788,20 0,00 

         DESPESAS COM PROJETO - Fundação Mérieux 3.159.510,78 0,00 

         DESPESAS COM PESSOAL 10.954,00 0,00 

            Previdência Social 10.954,00 0,00 

         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 182.435,00 0,00 

            INSS Autônomos 5.477,00 0,00 

            Prestação de serviço técnico 176.958,00 0,00 

         DESPESAS GERAIS 20.365,78 0,00 

                   Água e esgoto 665,27 0,00 

            Impostos e taxas 5.092,73 0,00 

            Despesas bancárias 5.984,95 0,00 

            Material de expediente 4.909,74 0,00 

            Fretes e Carretos 3.176,45 0,00 

            Comunicações 306,64 0,00 

            Correios 230,00 0,00 

         DESPESAS COM ATIVIDADES/PROJETOS 1.907.518,01 0,00 

                   Passagens aéreas 16.950,14 0,00 

            Material de Apoio 1.882.211,23 0,00 

            Deslocamento (táxi/uber/ônibus) 1.550,00 0,00 

            Alimentação 842,66 0,00 

            Hospedagem 2.491,94 0,00 

            Combustível 272,04 0,00 

            Consultorias 3.200,00 0,00 

         DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS  1.038.237,99 0,00 

            Devolução de recurso 1.038.237,99 0,00 

         DESPESAS COM PROJETO - Aliança dos Povos Indígenas e Extrativistas 358.888,88 0,00 

         DESPESAS COM PESSOAL 280.076,70 0,00 

            13º Salário 16.899,64 0,00 

            Assistente Administrativo 18.977,79 0,00 

            Assistente de Projeto 30.480,64 0,00 

            Assistente Técnico 25.068,00 0,00 

            Coordenador (a) de Programa 48.000,00 0,00 

            Coordenador (a) Financeiro 23.322,00 0,00 

            Exames 50,00 0,00 

            Férias 5.451,38 0,00 

            FGTS 13.455,70 0,00 
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            Multas Rescisórias 7.849,92 0,00 

            PIS 1.681,95 0,00 

            Previdência Social 42.891,08 0,00 

            Seguro de Vida 2.748,60 0,00 

            Vale Alimentação 43.200,00 0,00 

         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 140,00 0,00 

            INSS Autônomos 140,00 0,00 

         DESPESAS GERAIS 2.534,42 0,00 

            Despesas Bancárias 504,00 0,00 

            Licenças 633,84 0,00 

            Material de Expediente 1.396,58 0,00 

         DESPESAS COM ATIVIDADES/PROJETOS 76.137,76 0,00 

                   Passagens aéreas 9.318,05 0,00 

            Alimentação 12.308,55 0,00 

            Combustível 5.226,40 0,00 

            Consultorias 23.000,00 0,00 

            Fretes 453,76 0,00 

            Hospedagem 5.526,00 0,00 

            Material de Apoio 13.046,26 0,00 

            Outras despesas com atividades 90,00 0,00 

            Passagens terrestres e fluviais 4.249,95 0,00 

            Serviço de terceiro 2.380,00 0,00 

            Taxi/Condução Urbana 538,79 0,00 

      OUTRAS DESPESAS 281.979,78 0,00 

         DESPESAS COM VEÍCULOS 19.312,14 0,00 

                   Manutenção e reparos 18.811,82 0,00 

                   Licenciamento de veículos 500,32 0,00 

         DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS 22.450,31 0,00 

                   Juros e multas passivos 973,23 0,00 

                   Comissões e despesas bancárias 2.868,26 0,00 

                   Devolução de Recurso 18.608,82 0,00 

         DESPESAS TRIBUTARIAS 6.476,16 0,00 

                   Impostos e taxas 6.272,75 0,00 

                   ISSQN 203,41 0,00 

         OUTROS DESPESA OPERACIONAIS 233.741,17 0,00 

                   Depreciações 233.741,17 0,00 

      DESPESAS COM PROJETO - A Renda da Floresta 541.823,78 0,00 

         DESPESAS GERAIS 13.844,44 0,00 

            Despesas bancárias 4.674,64 0,00 

            Impressos e material gráfico 5.395,00 0,00 

            Manutenção de Veículo 1.055,00 0,00 

            Material de expediente 930,38 0,00 

            Seguro de Vida 1.789,42 0,00 

         DESPESAS COM ATIVIDADES DE CAMPO 527.979,34 0,00 

            Alimentação 49.820,35 0,00 

            Aluguel de Veículo 93.434,23 0,00 

            Combustível 25.764,00 0,00 

            Consultorias 281.666,66 0,00 

            Hospedagem 21.803,66 0,00 

            Material de Apoio 10.699,78 0,00 

            Material de Limpeza 2.049,27 0,00 

            Passagens aéreas 7.637,44 0,00 

            Passagens terrestre e fluvial 3.437,20 0,00 

            Serviço de terceiro 30.647,25 0,00 

            Taxi 1.019,50 0,00 

   DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 2.655,00 0,00 

      DIVERSAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 2.655,00 0,00 
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         PERDAS 2.655,00 0,00 

            Perdas extraordinárias 2.655,00 0,00 

 

A titulo de informação, a partir do exercício de 2021 o lançamento das depesas está separado por 

projeto, conforme recomendação da auditoria de 2019. 

14. 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. 

A Entidade não possui políticas ou estratégias específicas para gerenciamento dos instrumentos 

financeiros visto que a Administração entende que não existe risco significativo de perdas associados 

a esses instrumentos. A Associação não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou 

quaisquer outros ativos de risco. 

 

15. Cobertura de Seguros – A SOS Amazônia mantém cobertura de seguros ativos de como imóveis, 

veículos e equipamentos (drone). 

 

 

Rio Branco-Acre, em 31 de dezembro de 2021. 

 

Miguel Scarcello Gabriela Silva de Souza 
Secretário Geral 

CPF 619.182.537-49 
Contadora 

CPF 895.043.482-20 
 CRC/AC nº 001783 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com
seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  GABRIELA SILVA DE SOUZA
REGISTRO.......... :  AC-001783/O-4
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  ***.043.482-**
 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ACRE, 15/03/2022 as 15:02:13.
Válido até: 13/06/2022.
Código de Controle: 1207.9362.7535.9128.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAC.


