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Promover a inclusão da pessoa com deficiência intelectual, 
valorizando seu potencial e lutando pela garantia dos seus 
direitos.

Assistência social

Desenvolvimento e defesa de direitos

https://pestalozziosasco.org.br/
https://www.facebook.com/pestalozziosasco
https://www.instagram.com/pestalozziosasco/
https://www.youtube.com/channel/UCFNe8CKNpfgPFcNKvza-_BA
https://www.linkedin.com/company/76141245/admin/


Grupo de Autodefensoria

O grupo é constituído atualmente por 10 representantes da organização e tem o objetivo de 
fomentar no usuário o seu papel de protagonista frente a sua própria vida (autogestão) e frente à 
luta pela garantia e efetivação dos direitos da pessoa com deficiência (autodefensoria).

Projeto É Pra Lá Que Eu Vou

O Projeto propõe promover a reflexão do lazer como um direito social e proporcionar o acesso a 
atividades de lazer para 90 adolescentes com deficiência intelectual e/ou com dificuldade de 
aprendizagem.

Projeto Na Trilha do Futuro

O Projeto visa promover o desenvolvimento da autonomia de 32 adolescentes, com deficiência 
intelectual, com vistas a atenuar possíveis dificuldades no seu processo de transição para a vida 
adulta e favorecer sua inclusão no mundo do trabalho.

Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho

O programa visa ofertar assessoria para empresas na implantação de programas de inclusão de 
pessoas com deficiência intelectual e também treinamento para colaboradores, com o objetivo de 
favorecer a convivência na diversidade e promover a inclusão de pessoas com deficiência 
intelectual.

Serviço Socioassistencial (Programa de oficinas pedagógicas)

O programa atende 90 adolescentes, jovens e adultos, com deficiência intelectual e suas famílias. 
Por meio do programa, busca-se fazer com que a pessoa com deficiência intelectual se torne mais 
autônoma, melhore sua qualidade de vida, seja incluída na sociedade e tenha seus direitos 
garantidos.



Tributos Obrigações trabalhistas

Certidão negativa de débito. Em caso de "Não emitida", o sistema não 
atestou a regularidade tributária.

Certidões negativas de débitos com o FGTS e com a Justiça do 
Trabalho

FEDERAL Negativa FGTS Negativa
ESTADUAL Negativa Justiça do Trabalho Negativa
MUNICIPAL MOBILIÁRIA Negativa
MUNICIPAL IMOBILIÁRIA Não se aplica Órgão de Proteção de Crédito

Risco: Baixo

Ativo 2.020 2.019 Índice de Liquidez 
Corrente (ILC)Circulante (AC) R$ 837.696,00 R$ 1.087.076,00

Não Circulante (ANC) R$ 1.023.085,00 R$ 1.080.192,00
Total do ativo R$ 1.860.781,00 R$ 2.167.268,00 AC

= 1,26
PC

Passivo 2.020 2.019

Circulante (PC) R$ 665.900,00 R$ 797.680,00 Divisão do Ativo Circulante pelo 
Passivo Circulante. Reflete se a 
OSC tem ativo suficiente para 
pagar as suas obrigações no 
curto prazo.

Não Circulante (PCN) R$ 0,00 R$ 0,00
Patrimônio Líquido (PL) R$ 1.194.881,00 R$ 1.369.588,00
Total do Passivo R$ 1.860.781,00 R$ 2.167.268,00

2.020 2.019 Variação dos últimos 2 
resultadosReceitas R$ 663.337,00 R$ 1.276.462,00

Despesas R$ 838.044,00 R$ 938.129,00
-151,64%

Resultado do exercício -R$ 174.707,00 R$ 338.333,00

Maiores Receitas 2.020 2.019 Porcentagem do total

Subvenções R$ 459.892,00 R$ 582.631,00 69,33%

Créditos NF Paulista R$ 84.179,00 R$ 188.847,00 12,69%

Eventos R$ 35.520,00 R$ 83.360,00 5,35%



ANÁLISE DOS PILARES E CRITÉRIOS

Avaliação realizada em: novembro  2021 A avaliação é realizada sobre documentos oficiais da 
Organização, informações públicas ou fornecidas 
pela Organização. A Phomenta assume que as 
informações enviadas pela Organização são 
verídicas. Assim, qualquer divergência entre o que 
foi informado e a realidade é de responsabilidade da 
Organização avaliada. As informações aqui 
apresentadas são válidas na data do relatório. A 
Phomenta não se responsabiliza por, nem atesta 
nenhuma informação após essa data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

o Informações indicam regularidade da OSC 
no critério analisado.

Informações indicam que a Organização 
não atende ao critério, sendo um possível 
ponto de atenção.

! 

JURÍDICO

A OSC está em dia com as obrigações 
tributárias em todas as esferas (federal, 
estadual e municipal).

A OSC fornece termo de voluntariado por 
escrito, na versão impressa ou digital, aos 
voluntários.

o o 

A OSC está em dia com as obrigações 
trabalhistas (FGTS e débitos trabalhistas).

A OSC tem ações vigentes em relação à 
proteção de dados das principais pessoas 
envolvidas em sua atuação (adequação à Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD - 
lei nº. 13.709/2018).

o o 

A OSC apresenta baixo risco de inadimplência 
de acordo com o órgão de proteção de 
crédito.

o 



FINANCEIRO

A OSC possui um Índice de Liquidez Corrente 
(ILC) igual ou superior a 1, sendo analisado o 
último ano, de acordo com a documentação 
contábil.

A OSC não possui fonte de receita que 
represente mais que 70% do total de receitas, 
sendo analisado o último ano, de acordo com 
a documentação contábil.

o o 

A OSC tem resultado financeiro positivo na 
média dos últimos exercícios analisados. Se o 
resultado médio for negativo, a OSC tem 
patrimônio líquido suficiente para cobri-lo.

A OSC possui um plano 
financeiro/orçamentário para pelo menos os 
próximos 3 meses, com informações bem 
definidas sobre suas receitas e despesas.

o o 

A OSC possui as Notas explicativas das 
demonstrações contábeis.

A OSC possui um plano de captação de 
recursos para pelo menos os próximos 3 
meses, com informações bem definidas sobre 
suas metas de captação.

o o 

A OSC possui ao menos 3 fontes de receita 
para seu orçamento anual no último ano 
avaliado, de acordo com sua documentação 
contábil. São exemplos de fontes de receita: 
doações, subvenções e serviços prestados. 
Caso possua exatamente 3, a participação da 
menor fonte de receita não pode ser inferior a 
5% do total de receitas.

o 



GESTÃO E GOVERNANÇA

A OSC possui Diretoria Executiva eleita de 
acordo com o número de membros, cargos e 
o período de mandato indicados no Estatuto.

A OSC incentiva e faz o registro (ainda que de 
maneira simples) de treinamentos internos 
e/ou externos da equipe.

o o 

A OSC possui Conselho Fiscal e ele foi eleito 
de acordo com o número de membros e o 
período de mandato indicados no Estatuto. 
Membros do Conselho Fiscal não são os 
mesmos da Diretoria Executiva.

A OSC possui e promove canal aberto a 
sugestões, dúvidas e críticas por parte da 
comunidade onde atua.

o o 

A OSC possui Conselho Fiscal ativo no 
acompanhamento de suas ações, emitindo 
parecer anual sobre suas contas. Para OSCs 
com orçamento anual superior a 4,8 milhões, 
também é realizada uma auditoria contábil 
independente.

A OSC envolve seus beneficiários e/ou a 
comunidade onde atua nas atividades de 
planejamento, seja de um projeto específico 
ou da organização em si.

o o 

A OSC realiza programas, projetos ou 
atividades condizentes com seus objetivos e 
finalidades estatutárias.

A OSC possui um cronograma de atividades 
para pelo menos o próximo mês, ainda que 
em formato simples.

o o 

A OSC possui organograma geral atualizado 
ou descritivo das funções de cada área, cargo 
ou membro da organização, ainda que em 
formato simples.

A OSC cultiva o hábito de pensar a longo 
prazo e possui objetivos para os próximos 
anos, ainda que em formato simples.

o ! 

A OSC possui uma rotina de reuniões definida 
e formalizada junto às equipes, sendo que as 
reuniões de equipe ocorrem pelo menos uma 
vez ao mês.

o 



POTENCIAL DE IMPACTO

A OSC sabe quais transformações deseja 
causar no seu público ou comunidade alvo e 
possui isso organizado em um documento, 
ainda que em formato simples.

A OSC realiza monitoramento dos indicadores 
e a maneira como faz isso está organizada em 
um documento, ainda que em formato 
simples.

o o 

A OSC possui indicadores de resultados e/ou 
impactos da organização e/ou de seus 
projetos organizados em um documento, 
ainda que em formato simples.

A OSC participa de redes formais, coletivos, 
conselhos ou grupos congêneres, a fim de 
divulgar e fortalecer sua causa, articular e 
mobilizar políticas públicas, desenvolver 
capacidades, entre outros.

o o 



COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

A OSC possui site e/ou rede social ativos e 
atualizados (última atualização há pelo 
menos 1 mês).

A OSC mantém a informação sobre a vigência 
da Diretoria atualizada e divulga os cargos e 
nomes dos membros eleitos em site próprio 
e/ou na sua rede social principal (não será 
considerada a informação que esteja apenas 
dentro da ata de eleição).

o o 

A OSC divulga sua missão em site próprio 
e/ou na sua rede social principal.

A OSC mantém a informação sobre a vigência 
do Conselho Fiscal atualizada e divulga os 
nomes dos membros eleitos em site próprio 
e/ou na sua rede social principal (não será 
considerada a informação que esteja apenas 
dentro da ata de eleição).

o o 

A OSC divulga suas principais frentes de 
atuação e/ou programas e projetos em site 
próprio e/ou na sua rede social principal.

A OSC possui relatório anual de atividades, 
ainda que em formato simples, contendo os 
principais projetos e resultados alcançados no 
ano anterior e ele está publicado em site 
próprio e/ou na sua rede social principal.

o o 

A OSC possui canais oficiais de comunicação 
(e-mail institucional e/ou telefone e/ou 
WhatsApp) e eles estão visíveis em site 
próprio e/ou na sua rede social principal.

A OSC publica anualmente o Demonstrativo 
de Resultado do Exercício (DRE) em site 
próprio e/ou na sua rede social principal.

o o 

A OSC possui canal de doação e/ou 
orientações para doação, patrocínio ou 
parcerias visível em site próprio e/ou na sua 
rede social principal.

A OSC mantém um relacionamento ativo 
com seus atuais doadores por meio de canais 
como e-mail, boletins informativos, carta ou 
lista de transmissão, e o período de tempo 
entre os dois últimos envios é de no máximo 2 
meses. 

o o 

A OSC divulga os parceiros e/ou 
patrocinadores atuais em site próprio e/ou na 
sua rede social principal.

A OSC possui um calendário de 
postagens/divulgação ou calendário de 
comunicação para pelo menos o próximo 
mês, ainda que em formato simples.

o o 

A OSC respeita a imagem dos beneficiários, 
não explorando e nem abusando de imagens 
de sofrimento ou incitando violência, 
preconceito ou qualquer discriminação.

o 



PARECER PHOMENTA

Conforme as análises realizadas, a Organização Associação Pestalozzi de Osasco foi considerada 
apta para receber o certificado da Phomenta.

Informamos que a pontuação obtida foi de: 98,38%

Indicamos um resumo dos critérios atendidos divididos pelos pilares a seguir:

Pilar Critérios atendidos
Jurídico 5 / 5

Financeiro 7 / 7
Gestão e Governança 10 / 11
Potencial de Impacto 4 / 4

Comunicação e Transparência 13 / 13


