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CENTRO DE ESTUDO DA MÍDIA MARCO ZERO CONTEÚDO
CNPJ.: 28.660.021/0001-52
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDETES
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 2020, 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.

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
4
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Examinamos as demonstrações contábeis do CENTRO DE ESTUDO DA MÍDIA
MARCO ZERO CONTEÚDO, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de
dezembro de 2020, 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.

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.

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.
• 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
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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.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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.

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.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP “S”- PE 024298/O-3
ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO:14782348819

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CHIARATTI DO NASCIMENTO:14782348819
Dados: 2021.07.12 10:45:29 -03'00'

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP “S” – PE 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620

6

Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE CHIARATTI DO NASCIMENTO,

São Paulo - SP, 12 de julho de 2021.

Verifique a(s) assinatura(s) em: https://fenacondoc.com.br/valida-documento/30B52-4DDBB-C2F22-6676D

• 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.

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO (14782348819)
Data: 7/12/2021 10:42:49 AM -03:00

VALIDAR DOCUMENTO
Código de validação: 30B52-4DDBB-C2F22-6676D

Para verificar assinatura após ter assinado acesse o link a abaixo:
https://fenacondoc.com.br/valida-documento/30B52-4DDBB-C2F22-6676D

A validação também pode ser feita utilizando o QR Code abaixo:
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CENTRO DE ESTUDO DA MÍDIA MARCO ZERO CONTEÚDO
Demonstração de Resultado do Período - exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

Nota
Receitas de Subvenções
Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas
Receitas com Doações
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas e Físicas
Doação de apoio á Midia Independente - Assinaturas
Outras Receitas
Prestação de serviços
Receitas Financeiras
Receitas de Aplicações Financeiras

2020

2019

11
602.025,82

855.551,39

26.699,50
17.819,02

10.444,93
18.240,09

52.769,28

9.000,00

89,82

107,49

699.403,44

893.343,90

(542.702,18)
(36.270,00)
(23.248,00)
(32.804,40)
(40,00)
(672,97)
(10.000,01)
(4.345,00)
(4.530,35)
(12.500,00)
(3.629,91)
(670.742,82)

(855.551,39)
(58.468,50)
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Despesas Operacionais
Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas
Despesas de Alugueis
Despesas com servidores e insumos tecnologicos
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo
Propaganda, Publicidade, Patrocínio, Editais e Publicações
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão
Bolsas e editais
Perdas

Outras Despesas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Despesas Tributárias
Despesas com Tributarias
Despesas Tributárias
Outras Financeiras

11

Superávit/Déficit dos Exercícios

12

(2.976,64)

(916.996,53)

(1.355,20)
(2.230,06)

(2.448,03)

(8.695,28)
(12.280,54)

(4.026,36)
(6.474,39)

16.380,08

(30.127,02)
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CENTRO DE ESTUDO DA MIDIA MARCO ZERO CONTEUDO
C.N.P.J.: 28.660.021/0001-52
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

Patrimônio
social
Saldos em 31 de dezembro de 2018

253.795,64

Incorporação do resultado do período de 2018

35.897,05

Resultado do período de 2019

-

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

289.692,69
-

-

30.127,02

Resultado do período de 2020

-

Ajustes de exercícios anteriores

-

Saldos em 31 de dezembro de 2020

-

259.565,67

Ajustes de
exercícios anteriores

Resultado
do período

243.257,76

35.897,05

46.434,93

-

-

35.897,05

-

-

30.127,02

-

30.127,02

16.307,91

-

30.127,02

-

16.380,08

16.380,08

243.257,76

6.135,85
-

Total

237.121,91

16.380,08

-

30.127,02

6.135,85
38.823,84
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CENTRO DE ESTUDO DA MIDIA MARCO ZERO CONTEUDO
C.N.P.J.: 28.660.021/0001-52
Desmonstração do fluxo de caixa (método indireto) - exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit/Déficit do período
Ajustado por:
Ajustes de exercícios anteriores
Depreciação/Amortização

2020
16.380,08

2019
(30.127,02)

6.135,85
4.530,35
27.046,28

2.976,64
(27.150,38)

15.785,00
(22.500,00)
(50.400,00)

(9.785,00)
-

396,25
(8.341,42)

(1.236,20)
(40,00)
(85.228,90)

(38.013,89)

(123.440,48)

2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Adições de Ativo Imobilizado

(5.838,96)

(6.398,96)

Caixa Liquido consumido pelas Atividades de Investimentos

(5.838,96)

(6.398,96)

Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa

(43.852,85)

(129.839,44)

Caixa e equivalente de caixa no início do período
Caixa e equivalente de caixa no fim do período

336.725,26
292.872,41

466.564,70
336.725,26

Variação Ocorrida no Período

(43.852,85)

(129.839,44)

(Aumento)/Diminuições em Ativos:
Despesas antecipadas
Apoio Financeiro a projetos
Demais creditos a receber
Aumento/(Diminuição) em Passivos:
Fornecedores
Obrigações tributárias
Projetos a realizar
Caixa Liquido proveniente das Atividades de Operacionais
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CENTRO DE ESTUDO DA MIDIA MARCO ZERO CONTEUDO
C.N.P.J.: 28.660.021/0001-52
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2020
1 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Centro de Estudo da Mídia Marco Zero Conteúdo, doravante designado “Associação”, situada
no Município de Recife/PE é uma Associação de direito privado, sem fins lucrativos, constituído
em 05 de setembro de 2017. Atua com jornalismo investigativo que aposta em matérias
aprofundadas, independentes e de interesse público. Produzidas e editadas por jornalistas que
procuram ver o mundo com um olhar diferenciado, as reportagens podem ser livremente
reproduzidas por qualquer veículo sob a licença creative commons. Os recursos financeiros da
Associação dependem de parcerias com algumas fundações e organismos internacionais, com
a prestação de serviços editoriais, consultorias, realização de cursos, palestras e, principalmente,
com a colaboração e doações voluntárias dos leitores. Focado na produção jornalística em três
pontos principais: semiárido nordestino, urbanismo e relações de poder. Além disso publica
material produzido por parceiros editoriais espalhados por toda América Latina. A Associação
também se propõe a ser um fomentador do debate sobre o futuro e as melhores práticas do
jornalismo, aliando produção teórica, aperfeiçoamento profissional e aplicação prática das ideias
e conceitos desenvolvidos.
Dentre suas finalidades estatutárias estão:
I.

Manter na internet um portal de jornalismo investigativo, independente, de interesse

público e sem fins lucrativos onde serão disponibilizados conteúdos jornalísticos multimídia de
qualidade e alinhados com os objetivos do CENTRO DE ESTUDO DA MÍDIA MARCO ZERO
CONTEÚDO.
II.

Promover o debate sobre o futuro e as melhores práticas do jornalismo;

III.

Realizar e/ou fomentar ações de conscientização sobre a mídia;

IV.

Formar, treinar e aperfeiçoar profissionais de mídia;

V.

Fomentar e apoiar o jornalismo investigativo, independente e de interesse público;

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
Na elaboração das demonstrações contábeis de 2020, a Entidade adotou a Lei n°
11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos
aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As
demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas
no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC Nº. 1.374/11
(NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
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Demonstrações Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da
Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em
especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem
Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos, 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 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC
ITG 2000)
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.
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 ADOTADAS
a)

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No.

1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No.
1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, 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)

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
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d)

Apuração do Resultado: 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.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Conforme apresentado no item anterior, abaixo demonstramos os saldos de Caixas e
Equivalentes da entidade em 31/12/2020:

Caixa, banco e plataformas
assinatura
Caixa Matriz
BB C/C 86838-8
BB C/C 92315-x
PagSeguro
Paypal
Doação Solutions - Plataforma de
assinaturas
Cartão pré-pago - PagSeguro
Aplicações
Aplic BB C/C 86838-8
Aplic BB RF CP Empresa C/C 86271-1
Aplic BB C/C 92315-x
BB C/C 86838 - CDB DI
Aplic BB Autom. Empresa C/C 86271-1

2020
292.872,41d

2019
336.725,26d

505,74d
162,54d
0,02d
160,40d
36,88d
806,06d

86,54d
257,10d
0,00
2.263,59d
0,00
0,00

618,48d

0,00

147,03d
2.958,57d
0,00
33.076,56d
254.400,13d

1.040,88d
332.718,78d
358,37d
0,00
0,00

Dos saldos de caixas e equivalentes 93% corresponde a recurso relacionado a subvenções,
totalizando R$273.375,38 e os 7% receita institucional, totalizando R$ 19.415,16.
6 – Créditos a receber
Estão registrados nessa conta, os valores a receber de contratos firmados em 2020 que ainda
receberão em 2021, e na conta demais créditos a receber, trata-se de valor que serão emitidas
as notas fiscais em 2021, foram pagos em caráter de adiantamento.

Apoio financeiro a projetos - A receber
Demais Créditos a Receber – Adto. a
prestadores de serviços
Aluguéis pagos Antecipadamente

2020
22.500,00d

2019
0,00

50.400,00d

0,00

0,00

15.785,00d
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7 – Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação acumulada.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas
úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
A Associação utiliza taxas de depreciação, em função da estimativa de vida útil. As vidas úteis
estimadas para os períodos correntes são as seguintes:
•

Máquinas e equipamentos 10 anos

•

Computadores e periféricos 05 anos

Conta contábil
Saldo inicial
Adições
Depreciação do
ano
Saldo final

Máquinas e
Equip.
Computadores Deprec.
Imob. Líquido
6.698,52
16.332,34
-4.616,41
18.414,45
5.838,96
5.838,96

6.698,52

22.171,30

-4.530,35
9146,76

-4.530,35
19.723,06

8 - SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS RESOLUÇÃO CFC NO. 1.305/10 (NBC
TG 07)
São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos públicos e privados, 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 públicas e privadas, 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.

. Abaixo demonstramos os valores de contrato de subvenções de 2020.

OAK 2019
Projeto ICS
É nóis
Total

2020
307.025,38
13.000,00
26.250,00
346.275,38

2019
354.616,80

354.616,80
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9 - PROVISÃO PASSIVOS E ATICONTINGENTES (Resolução CFC No. 1.180/09 NBC TG
25) e AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Conforme avaliação efetuada pelos assessores jurídicos da Entidade, em 31/12/2020,
existe processo com possibilidade de perda remota, no valor de R$20.000,00
.
10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o patrimônio
social acumulado de 259.565,67, já somado ao superávit do exercício de R$ 20.009,99
subtraído o valor ajustes de exercícios anteriores de 240.751,82 totalizando o valor de
38.823,84 de patrimônio líquido.

Adicionalmente, foram escriturados no Patrimônio líquido , conta Ajuste 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 representação de demonstrações financeiras anteriores, em conformidade
Conforme resolução nº 1.179 do Conselho Federal de Contabilidade em seu item 50. Em
2020, o valor registrado nessa conta foi de: R$ (6.135,85).

Ajustes ex.
anteriores

2020
2019
237.121,91d 243.257,76d

11- RECEITAS (Resolução CFC No. 1.412/12) e DESPESAS
Em atendimento a Resolução do CFC No. 1.412/12 que aprova a NBC TG 30, as receitas
(fontes de recursos) da Entidade oriundas das atividades fins (receitas provenientes de
convênios firmados com empresas privadas), são registradas pelos valores contratados
pelos convênios firmados, sendo esse a maior fonte de receita da Organização
representando 93,4%. As demais receitas que totalizam 7% ocorrem em valores menores
sendo doações não governamentais de pessoa físicas e jurídicas e outras receitas das
atividades, prestações de serviços esporádicos.

12- DO RESULTADO DO PERÍODO
O superávit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade
com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC
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ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve
ser registrado na conta do Patrimônio Social.

13- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)
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.

Recife, 31 de dezembro de 2020

Havanna N. M. Carmo
Contadora – 1SP280005/O-5
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