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Aos conselheiros e administradores do
INSTITUTO MUSEU DA PESSOA.NET
Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.S.ª. o Relatório do
Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 do INSTITUTO MUSEU DA PESSOA.NET.

Atenciosamente,

Audisa Auditores Associados
Alexandre Chiaratti do Nascimento
Sócio
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SUMÁRIO:

INSTITUTO MUSEU DA PESSOA.NET
CNPJ: 05.210.186/0001-27
“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE”
Opinião sobre as demonstrações 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
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.
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
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Examinamos as demonstrações contábeis do INSTITUTO MUSEU DA PESSOA.NET
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.

administração pretenda liquidar a Companhia 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.

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.
 Obtemos 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.
 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
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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.

São Paulo - SP, 13 de junho de 2022

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP 024298/O-3

ALEXANDRE CHIARATTI DO Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO:1478234881 NASCIMENTO:14782348819
9
Dados: 2022.06.21 15:11:31 -03'00'
Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620
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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.
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Intituto Museu da Pessoa . NET
CNPJ: 05.210.186/0001-27
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)
Ativo

Nota

2021

2020

Passivo e patrimônio líquido

Ativo circulante

Nota

2021

2020

Passivo circulante

Caixa e equivalente de caixa - sem restrição

5

2.253.194,00

1.323.300,11

Fornecedores -sem restrição

Caixa e equivalente de caixa - com restrição

6

6.143.783,64

4.096.429,99

Obrigações tributárias -sem restrição

10

8.479,17

2.994,65

Contas a receber - sem restrição

7

44.240,00

45.840,00

Obrigações trabalhistas -sem restrição

11

19.506,31

38.721,32

6.032,83

11.526,43

Adiantamentos - sem restirção

31.710,35

Contas a pagar e adiantamentos - sem restrição
Recursos a aplicar projetos - com restrição

Total do ativo circulante

8.447.250,47

5.477.096,53

Ativo não circulante

Total do passivo circulante

110.931,73

20.769,36

420,00

6.143.783,64

4.096.426,99

6.224.248,83

4.249.494,69

Passivo não circulante

Imobilizado (-) deprec. Acum. - sem restrição

8

356.442,24

362.437,20

Imobilizado (-) deprec. Acum. - com restrição

9

33.217,51

33.217,51

Intángivel (-) amortiz. Acum. - sem restrição
Total do ativo não circulante

81.980,75
471.640,50

Obrigações tributárias -sem restrição
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Total do passivo não circulante

Superávit do período
Total do patrimônio líquido
5.911.526,99

52.944,12

52.944,12

1.706.669,57

1.199.588,36
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Patrimônio social

8.918.890,97

52.944,12

38.775,75
434.430,46

Patrimônio líquido

Total do ativo

52.944,12

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

Intituto Museu da Pessoa. Net

Nelson Luis Boing

Karen Worcman

CRC - SC 018382O-0

CPF: 811.823.847-49

CPF: 821.292.239-15

Diretora Presidente

Contador

935.028,45

409.499,82

2.641.698,02

1.609.088,18

8.918.890,97

5.911.526,99

Intituto Museu da Pessoa . NET
CNPJ: 05.210.186/0001-27

Demonstração do resultado do período - exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 e 2020
(Em reais)

Notas

2021

2020

Receitas operacionais
Receita líquida com prestação de serviços - sem restrição

13

1.840.170,47

1.440.034,24

Receita de projetos incentivados - com restrição

14

3.741.058,36

3.270.996,48

Doações e patrocínios - sem restrição

27.530,00

207.806,13

Receita com trabalho voluntário

49.285,42

Total das receitas operacionais

5.658.044,25

69.836,63
4.988.673,48

Despesas operacionais
Despesas com pessoal
Serviços tomados
Tributárias, taxas e contribuições
Verba de produção e logística
Despesas com projetos incentivados
Despesas diversas
Despesa com trabalho voluntário
Total das despesas operacionais
Resultado do periodo antes da receitas(despesas) finaceiras

(340.333,33)

(552.378,08)

(1.027.294,18)

(584.258,49)

(7.015,77)

(7.536,70)

(85.937,66)

(60.856,13)

(3.046.389,33)

(3.078.938,85)

(240.841,50)

(245.671,05)

(49.285,42)

(69.836,63)

(4.797.097,19)

(4.599.475,93)

860.947,06

389.197,55

Receitas financeiras

79.620,03

Despesas financeiras

(5.538,64)

(5.381,82)

74.081,39

20.302,27

935.028,45

409.499,82

Resultado do período superávit

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
São Paulo, 31 de dezembro de 2021

Intituto Museu da Pessoa. Net

Nelson Luis Boing

Karen Worcman

CRC - SC 018382O-0

CPF: 811.823.847-49

CPF: 821.292.239-15

Diretora Presidente

Contador

25.684,09

Intituto Museu da Pessoa . NET
CNPJ: 05.210.186/0001-27

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Patrimônio
Social

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Incorporação do resultado do periodo de 2019

1.007.739,29

174.725,50

191.849,07

(174.725,50)

Resultado do periodo de 2020

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Incorporação do resultado do periodo de 2020
Resultado do periodo de 2021

Saldos em 31 de dezembro de 2021

Resultado do
período

Total

1.182.464,79
17.123,57

409.499,82

409.499,82

1.199.588,36

409.499,82

1.609.088,18

507.081,21

(409.499,82)

97.581,39

935.028,45

935.028,45

-

1.706.669,57

935.028,45

2.641.698,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

Intituto Museu da Pessoa. Net

Nelson Luis Boing

Karen Worcman

CRC - SC 018382O-0

CPF: 811.823.847-49

CPF: 821.292.239-15

Diretora Presidente

Contador

Intituto Museu da Pessoa . NET
CNPJ: 05.210.186/0001-27

Demonstração dos fluxos de caixa - exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 e 2020
(Em reais)
2021

2020

1.038.604,80

531.990,16

Fluxo de caixa da atividades operacionais
Resultado periodo conciliado
Variações em contas do Ativo
Contas a receber - sem restrição

1.600,00

Adiantamento - sem restrição

5.493,60

(14.482,97)
860,10

Variações em contas do Passivo
Fornecedores -sem restrição
Obrigações tributárias -sem restrição
Obrigações trabalhistas -sem restrição
Contas a pagar - sem restrição

(79.221,38)

87.185,27

5.484,52

(1.631,31)

(19.215,01)

(63.521,88)

20.349,36

(8.119,36)

2.047.356,65

2.002.329,42

3.020.452,54

2.534.609,43

(43.205,00)

(47.813,09)

(43.205,00)

(47.813,09)

2.977.247,54

2.486.796,34

Caixa e equivalente de caixa no início do período

5.419.730,10

2.932.933,76

Caixa e equivalente de caixa no final do período

8.396.977,64

5.419.730,10

Recursos a aplicar de projetos incentivados - com restrição
Fluxo de caixa consumido pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquizições de ativos imobilizados/intagívil
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento
Aumento/(Diminuição) em caixa e equivalente de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
São Paulo, 31 de dezembro de 2021
Intituto Museu da Pessoa. Net

Nelson Luis Boing

Karen Worcman

CRC - SC 018382O-0

CPF: 811.823.847-49

CPF: 821.292.239-15

Diretora Presidente

Contador

Instituto Museu da Pessoa.Net
CNPJ: 05.210.186/0001-27

Notas explicativas as demonstrações contábeis – Exercício findos em 31
de dezembro de 2021 e 2020.
(Em reais)
1. Objetivos sociais
O INSTITUTO MUSEU DA PESSOA.NET também designado simplesmente por MUSEU DA
PESSOA, é uma associação civil, sem finalidades econômicas ou lucrativas, com prazo
indeterminado de duração, tendo como objetivos sociais:
 Promover a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da

constituição, manutenção e administração de um museu virtual e físico das histórias da
vida, que capta, organiza, preserva, dissemina e fomenta a produção de acervo de memória
de indivíduos, comunidades e instituições;
 Promover ações museológicas de cunho educativo que visem a disseminação do conceito

e da metodologia do MUSEU DA PESSOA escolas, instituições, comunidades e pessoas;
 Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores

universais, através da promoção da democratização e socialização da memória, inclusive
mediante a constituição de uma rede virtual de histórias de vidas que promova mobilização
e ação comunicativa entre os grupos sociais.
O Museu da Pessoa nasceu em 1991, antes da Internet. Em 1997 abriu seu espaço virtual para
receber histórias pela Internet. Desde 2014 passou a receber também coleções montadas pelos
internautas. Em 2009, criou a Tecnologia Social da Memória para apoiar pessoas,
comunidades e instituições a registrarem suas histórias.
Nossa missão é transformar a história de toda e qualquer pessoa em patrimônio da
humanidade. Nossa visão é ter um museu em cada mão para que as histórias de vida se tornem
um antídoto contra a intolerância. Ouvir é o primeiro passo para transformar seu jeito de ver
o mundo.
Museu da Pessoa em números:
Acervo
Colaboração
Tecnologia Social da
Memória
Projetos
Premiações

10.469 histórias captadas pelo Museu
45 mil fotos e documentos
4.901 histórias enviadas por internautas
260 coleções criadas por internautas
64 mil pessoas formadas direta e indiretamente
333 projetos de memórias
105 publicações
91 exposições físicas e virtuais
18 prémios nas áreas de memória empresarial,
inclusão digital e educação
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2. Apresentação das demonstrações contábeis
Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a Entidade adotou NBC TG 1000Contabilidade para Pequenas Empresas e a Resolução CFC Nº 1409/12, para as Entidades sem
Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de
registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações
contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem
finalidade de lucros.

3. Formalidades da escrituração contábil Resolução N° 1.330
A entidade 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” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de
Registros de Pessoas Jurídicas.
A documentação contábil da Entidade 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
entidade manter em boa ordem a documentação contábil.

4. Principais práticas contábeis adotas
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam
moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as
mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa)
dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos
valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
c) Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a receber de clientes - As contas a receber
de clientes são registradas pelo valor faturado.
d) Imobilizado – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção,
deduzidos da depreciação calculada pelo método linear. Outros gastos são capitalizados apenas
quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro
tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargo incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os
passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem
o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em
decorrência de um evento passado que originou um passivo e com base nas melhores
estimativas do risco envolvido.
f) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos
empregados até a data do balanço.
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g) Apuração do Resultado do Período (superávit): O resultado foi apurado segundo o Regime
de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo
(acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável
que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente
mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas
realizações estão reconhecidas no resultado.
h) Recursos com restrição e sem restrição: Em atendimento a resolução do CFC N° 1.409, a
demonstrações contábeis foram segregadas em recursos “com restrição” e “sem restrição”. Os
recursos “sem restrição” referem-se a valores de livre transação, originários de Prestação de
Serviço e Doações Recebidas, já os recursos “com restrição” são oriundos de contratos
firmados com Projetos Incentivados, em especial ao PRONAC – Programa Nacional de Apoio
à Cultura, devendo obedecer aos dispositivos contratuais e legais e são exigidas prestações de
contas dos valores recebidos.
i)

Reconhecimento da receita com projetos incentivados: As receitas com projetos
incentivados são reconhecidas conforme a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência
Governamentais. O registo obedece a base sistemática ao valor do gasto com o projeto.

j) Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Entidade use de julgamento na
determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas
estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para
Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para
Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua
determinação.
k) 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 Entidade optou foi o indireto.
l)

Trabalho voluntário: Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à
resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, o Instituto identificou e mensurou os
trabalhos voluntários recebidos durante o exercício de 2021. O valor de trabalho voluntário foi
reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a cada um dos serviços
recebidos. Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido
reconhecidos, nos grupos de receita e despesa, sem efeito no resultado do exercício.

5. Caixa e equivalente de caixa – sem restrição

CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRAS

2021

2020

453,25
10,00
2.252.730,75
2.253.194,00

397,35
13,00
1.322.892,76
1.323.303,11
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6. Caixa e equivalente de caixa – com restrição

BANCO CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRAS

2021

2020

170.396,85
5.973.386,79
6.143.783,64

647.349,42
3.449.077,57
4.096.426,99

7. Contas a receber – sem restrição
Referem-se ao saldo a receber de serviços prestados.

8. Imobilizado (-) Depreciação acumulada -sem restrição
Imobilizado:
Benfeitoria
Equipamentos de informática
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
(-) Depreciação:
Total líquido

2021

2020

157.541,41
370.032,72
7.982,58
157.545,69
31.583,77
724.686,17
(368.243,93)

157.541,41
370.032,72
7.982,58
157.545,69
31.583,77
724.686,17
(362.248,97)

356.442,24

362.437,20

9. Imobilizado (-) Depreciação acumulada – com restrição
Imobilizado:
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos

(-) Depreciação:
Total líquido

2021

2020

38.244,35
5.849,10
44.093,45

38.244,35
5.849,10
44.093,45

(10.875,94)

(10.875,94)

33.217,51

33.217,51
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10. Obrigações tributárias sem restrição

Curto prazo:
FGTS a recolher
INSS a recolher
IRRF
ISS
CSLL/COFINS/PIS
COFINS à recolher
Outros

Longo Prazo:
Privisão de ITCMD

2021

2020

1.069,99
3.306,77
2.687,53
207,74
97,23
618,25
491,66
8.479,17

85,18
2.658,48
212,31
38,68
2.994,65

52.944,12

52.944,12

Em 2016, foram calculados e reconhecidos o ITCMD, sobre as doações recebidas pela
entidade dos exercícios de 2012 até 2016.
A Administração da Entidade com auxílio dos seus assessores jurídicos está estudando a
viabilidade de requerer a Isenção desse imposto.

11. Obrigações trabalhista sem restrição
2021
Provisão de férias
Inss sobre Provisão de férias
FGTS sobre Provisão de férias
Outros

14.467,62
3.158,58
1.010,67
869,44
19.506,31

2020
30.539,91
6.006,72
1.713,39
461,30
38.721,32

12. Patrimônio líquido
Acumula valores de superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de sua constituição e
ajustes e que são empregados integralmente nos seus objetivos sociais, comentados na nota 1. O
resultado do período é incorporado ao Patrimônio Social, conforme Resolução CFC N.º 1.409/12
que aprovou Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.
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13. Receita líquida com a prestação de serviços - sem restrição
Refere-se ao faturamento com serviços prestados deduzido da COFINS e do ISS.

14. Receitas de projetos incentivados – com restrição
São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem
como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente,
a Entidade 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 Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.
Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº.
1.305 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.

15. Imunidade tributária
A Entidade 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.

16. Resultado das atividades 2021
Resumo das ações realizadas nos projetos, nas ações institucionais e na programação do Museu
da Pessoa no ano de 2021:
Programa Conte Sua História
Entrevistas de História de Vida
Histórias de Internauta
Coleções de Internautas
Acervo
Vídeos na Íntegra disponibilizados
Mídias Digitalizadas
Imagens Tratadas
Programação
Exposições virtuais
Podcasts
Seminários e workshops
Vídeos recebidos na mostra audiovisual
Pessoas que acessaram as exposições

Colaboração
378
274
10
3.822
278
3.864

2
1
2
138
40.000

Núcleos ativos
Número de voluntários
Horas de voluntariado
Projetos
Projetos realizados
Episódios de podcasts
Exposições Virtuais
Pessoas formadas
Acessos
Curtidas nas redes sociais
Seguidores nas redes sociais
Alcance somado nas redes sociais
Visualizações no Youtube
Pageviews nos sites do Museu

39
202
2.529
27
24
4
191
11.751
83.083
5.345.091
350.367
1.824.814

Programação: Seminário Internacional “Futuro da Memória”; programação vidas femininas;
exposição virtual Diários da Pandemia; workshop Espaços de Memória e Cultura; programa
Conte sua História com registro de 661 histórias de vida.
Colaboração: formação de formadores; curso de extensão com a PUC RJ; 29 núcleos ativos em 8
estados brasileiros; voluntariado com novas atividades e 202 participantes únicos; integração à
coalizão Internacional dos Sítios de Consciência, uma rede de organizações que compartilham
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projetos, ideias e conteúdo; parceria com a Wikimedia, disponibilizando o acervo na Wikidata,
vislumbrando o maior acesso ao acervo.
Tecnologia e Inovação: avanços importantes na construção da nova plataforma (PAA) e
lançamento do site institucional; construção de uma nova plataforma de gestão (PGA), com 50%
da construção realizada no ano; migração de mais de 15 sites para Amazon, conferindo maior
nível de segurança da informação; colaboração no lançamento de diversos ativos digitais, como:
Chatbot com ESPM, sistema de gestão de editais e workshop de acessibilidade digital.
Projetos: foram realizados 11 projetos incentivados de Conte sua História, 7 projetos incentivados
educativos e 9 projetos através de parcerias diretas.
Comunicação: crescimento de 70% em número de seguidores do Instagram; aumento de 354% de
alcance no Facebook; aumento de 833% em número de seguidores no Linkedin; foram articuladas
quatro parcerias (SP Invisível, Geledés, Click Museus e Bradesco) que, com um trabalho sólido
de assessoria de imprensa interna, resultou em 80 menções na mídia.
Acervo: através do financiamento do BNDES, foram tratadas 13.039 imagens, digitalizadas 278
mídias analógicas, editado 3.583 vídeos e disponibilizadas 2.024 entrevistas na integra no
YouTube; o projeto interno de Memória Institucional catalogou 3.267 conjuntos documentais
referentes à história do Museu; foram realizados 241 atendimentos ao público extremo
(pesquisadores, jornalistas, usuários da plataforma etc.) e 35 licenciamentos para uso do conteúdo
do acervo para produtos culturais.
Mobilização de Recursos: através de estratégias, novas ferramentas (Radar Simbiose e CRM
Sales Force) e diversificação de fontes de recursos (emenda parlamentar), 154 novos contados
foram realizados e 174 propostas foram enviadas, sendo 29 propostas fechadas (taxa de conversão
de 16,67%).
Gestão: evoluções significativas no compliance intitucional foram realizadas: atualização no
Estatuto Social reconhecendo o Comitê de Compliance como órgão da estrutura organizacional;
eleição do Comitê de Compliance; elaboração do Código de Conduta outros normativos para
implementação do Programa de Integridade; avanços no projeto de adequação à LGPD como
nomeação do DPO, adequações de documentos, elaboração do Termo de Uso e Acesso e Aviso
de Privacidade da plataforma; contabilização do trabalho voluntário realizado mensalmente no
ano.

17. Seguros
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de
seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. Os valores
segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou
do valor do bem novo, conforme o caso.
São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Instituto Museu da Pessoa.Net

Nelson Luis Boing

Karen Worcman

CT CRC 1SP 245209/O-3

CPF 811.823.847-49

CPF 821.292.239-15

Diretora Presidente

Contador
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