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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
Ilmos. Srs. da 
Assembleia Geral, da Diretoria, dos Conselhos Consultivo e Fiscal do 
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento - ITDP Brasil 
Rio de Janeiro - Brasil 
 
Prezados Senhores, 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto de Políticas de Transporte e 
Desenvolvimento - ITDP-Brasil (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de 
dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto de Políticas de 
Transporte e Desenvolvimento - ITDP-Brasil em 31 de dezembro de 2016, 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. 
 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
 

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, apresentados para fins 
de comparação, foram por nós auditados e emitido Relatório dos Auditores Independentes, sem 
ressalvas, datado de 29 de março de 2016, que não conteve qualquer modificação. 
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 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 livre 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 administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 

Os responsáveis pela governança 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, estão 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 às 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 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. 

 

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. 
 
 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2017. 
 

 
 
ANDERSON TARGINO FRANCO 
SÓCIO - CONTADOR CRC - RJ - 083382/O 
 
 

MEDEIROS & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. 
CRC - RJ - 003664/O 
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Balanço Patrimonial 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 (em reais) 
 
 
 

 2016  2015   2016  2015 
Ativo     Passivo    
         

Circulante     Circulante    
  Caixa e Equivalentes de Caixa 235.389,21  186.916,83    Fornecedores 17.632,41  54.609,35 

  Adiantamentos 6.452,74  675,15    Obrigações Trabalhistas e Fiscais 43.320,58  11.446,31 

  Imp. Contrib. a Recuperar 744,00  744,00    Outras Obrigações 9.415,44  6.688,83 

  Despesas Exercício Seguinte 8.150,63  5.400,91   70.368,43  72.744,49 
 250.736,58  193.736,89      
         
Não Circulante     Patrimônio Líquido    

  Imobilizado 33.453,74  52.696,30    Superávit / (Déficit) Acumulado 213.821,89  173.688,70 

  Intangível -  -   213.821,89  173.688,70 
 33.453,74  52.696,30      
         
         
         
 284.190,32  246.433,19   284.190,32  246.433,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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Demonstração do Resultado do Período 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

(em reais) 
 
 
 

 2016  2015 
Receitas    

    

    Doações 3.404.050,43  1.650.853,76 

    Serviços 1.000,00          28.549,58  

    Financeiras 49.564,07  26.737,80 

 3.454.614,50  1.706.141,14 
    

Despesas    

    

    Pessoal, Encargos e Benefícios (257.061,24)  (67.765,34) 

    Administrativas (3.060.670,58)  (1.648.052,98) 

    Depreciação (42.167,64)  (38.923,51) 

    Financeiras (25.235,20)  (15.069,11) 

    Tributárias (24.739,22)  - 

 (3.409.873,88)  (1.769.810,94) 
    

    

Outras Receitas e Despesas (4.607,43)  8.721,41 
    

    

Superávit / (Déficit) do Período 40.133,19  (54.948,39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

(em reais) 
 
 
 

 
Superávit / 

Déficit 
Acumulado 

 
Patrimônio 

Líquido 

    
Saldo em 31 de dezembro de 2014 226.417,09  226.417,09 
    

Ajustes de Exercícios Anteriores 2.220,00  2.220,00 

Superávit ou (Déficit) do Período (54.948,39)  (54.948,39) 

    
Saldo em 31 de dezembro de 2015 173.688,70  173.688,70 
    

Ajustes de Exercícios Anteriores -  - 

Superávit ou (Déficit) do Período 40.133,19  40.133,19 

    
Saldo em 31 de dezembro de 2016 213.821,89  213.821,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

(em reais) 
 

 

 
 2016  2015 

    
Fluxo de Caixa Proveniente das Operações    
   Superávit (Déficit) do Período 40.133,19  (54.948,39) 

Ajustes p/reconciliar o Resultado do período c/recursos provenientes de 
Atividade Operacional 

   

   Depreciação e amortização 42.167,64  38.923,51 

   Ajustes -  2.220,00 

   Perda de ativo imobilizado 3.500,95  - 

   Recebimento de doações de ativo imobilizado -  (7.575,53) 

Redução (aumento) nos Ativos    
   Contas a receber -  - 

   Adiantamento (5.777,59)  (511,95) 

   Impostos a Recuperar -  (744,00) 

   Despesas antecipadas (2.749,72)  (1.684,27) 

   Realizável a Longo Prazo -  - 

Aumento (redução) nos Passivos    
   Fornecedores (36.976,94)  (42.429,47) 

   Obrigações Trabalhistas e Fiscais 31.874,27  6.017,07 

   Provisões para contingências -  - 

   Outros passivos 2.726,61  2.320,99 

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais 74.898,41  (58.412,04) 
Fluxo de caixa proveniente de investimento    
   (-) Aquisição de bens imobilizados (26.426,03)  (46.273,91) 

   (-) Aquisição de bens intangíveis -  - 

Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento    
Aumento (Diminuição) no Caixa e Equivalente de Caixa 48.472,38  (104.685,95) 
    

   Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício 186.916,83  291.602,78 

   Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício 235.389,21  186.916,83 

Aumento (Diminuição) no Caixa e Equivalente de Caixa 48.472,38  (104.685,95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 



 
 

INSTITUTO DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO 
ITDP BRASIL 

 

 

 -8-

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

(em reais) 
 
 
 

1. Contexto das Atividades 
 

O Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, doravante denominado       

ITDP-Brasil, é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação de 

fins não econômicos e sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede à 

Avenida Almirante Barroso, 6 Salas 501 a 503 - Centro, CEP: 20031-000 - Rio de Janeiro, 

RJ, regendo-se pelo seu Estatuto Social, de 28 de outubro de 2009, com alteração registrada 

no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob a Matrícula nº 238.688, Protocolo nº 

201306131628031, em 13/08/2013. 

 

 

O Instituto tem como finalidades: I - Promover o desenvolvimento e uso do transporte 

ecologicamente sadio, equitativo e sustentável, com fins educacionais e beneficentes, 

ajudando a suprir as necessidades de movimentação da população de baixa renda; II - 

Valorizar o transporte público e sua importância na construção de uma sociedade mais 

igualitária e justa; III - Estimular e apoiar a execução de projetos que aumentem a mobilidade 

através do uso democrático do transporte; IV - Gerar uma maior consciência pública para 

soluções sustentáveis e viáveis de transporte; V - Promover a ética, a paz, a cidadania, os 

direitos humanos, a democracia e outros valores universais; VI - Conceber, promover e 

realizar programas, projetos, eventos e pesquisas nas áreas social, de transporte, de meio 

ambiente e cultural; VII - Promover a defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente 

e do desenvolvimento sustentável; VIII - Atuar nas áreas de pesquisa e elaboração de 

conteúdos relacionados a todas as suas áreas de atuação, por quaisquer meios ou mídias, 

incluindo, sem se limitar, à mídia impressa, tais como livros, cartilhas, revistas, manuais, 

cadernos, apostilas; à mídia audiovisual, tais como CD’s, DVD’s, Softwares, e outras mídias 

que venham a surgir; IX - Fortalecer projetos, redes e parcerias brasileiras e internacionais em 

suas áreas de atuação; X - Promover a cultura, inclusive com a realização de projetos culturais 

enquadrados nas leis federais, estaduais e municipais de incentivo à cultura.  

 

 

O Instituto possui os seguintes registros e inscrições legais: 

 

� CNPJ n° 11.603.147/0001-92; e 

 

� Inscrição Municipal - RJ n° 463.375-0. 
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

(em reais) 
 

 

1. Contexto das Atividades (Cont.) 
 

O ITDP-Brasil possui os seguintes órgãos estatutários: 

 

• Assembleia Geral, composta por todos os associados em pleno gozo de seus direitos 

estatutários; 

• Diretoria, constituída atualmente com 3 (três) integrantes, composta de 1 (um) 

Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo e Financeiro e 1 (um) Diretor de Operações; 

• Conselho Consultivo, constituído por número ilimitado de membros; e 

• Conselho Fiscal, por até 3 (três) integrantes. 

 

A entidade não efetuou pagamento de remuneração, adiantamentos, verbas de representação 

ou distribuição de resultados a seus Diretores eleitos ou Conselheiros; e nem há acúmulo de 

funções por parte de seus administradores. 

 

 

2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis 
 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, emanadas pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade e dentro de nosso contexto operacional, observando a adequação às normas 

internacionais de contabilidade. 
 

a) Conversão 
 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R$), que correspondem à moeda 

funcional do ITDP-Brasil e também foram traduzidas e convertidas para Dólar (US$), 

produzindo relatórios na moeda de apresentação como informações suplementares. 

 

De acordo com a norma NBC TG 02 (R1) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e 

Conversão de Demonstrações Contábeis, a elaboração das demonstrações do resultado foram 

convertidas para dólares à taxa média de câmbio mensal, que se aproxima da taxa cambial 

vigente na data das correspondentes transações.  O balanço patrimonial foi convertido para 

dólares às taxas de câmbio do encerramento de cada exercício.  

 

As conversões da moeda ocorreram mediante utilização da taxa de câmbio oficial divulgada 

pela Receita Federal do Brasil, para fins de elaboração de balanço. 

 

Os efeitos das variações da taxa de câmbio (diferenças cambiais) resultantes dessas 

conversões são apresentados sob a rubrica “Outros Resultados Abrangentes” no Patrimônio 

Social. 
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

(em reais) 
 

 
 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis 
 

a) Caixa e Equivalentes de Caixa 

 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e 

investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um 

montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de 

valor. 

 

b) Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes 

 

São demonstrados pelos valores de realização (ativo) e pelos valores conhecidos ou 

calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 

monetárias incorridos (passivos). 

 
c) Imobilizado e Intangível 

 

O Imobilizado e o Intangível estão registrados ao custo de aquisição ou doação, deduzido 

por depreciação / amortização calculada pelo método linear, às taxas anuais que levam em 

consideração o tempo de vida útil estimada dos bens. 

 

d) Receitas e Despesas 

 

As Receitas são resultantes de doações e rendimentos financeiros, que são registrados por 

ocasião do efetivo recebimento.  As Despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de 

competência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTITUTO DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO 
ITDP BRASIL 

 

 

 -11-

 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

(em reais) 
 

 

 

4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2016  2015 
    
       Caixa 428,10  0,22 

       Bancos 5.902,55  1.399,96 

       Aplicações Financeiras 229.058,56  185.516,65 

 235.389,21  186.916,83 
 

No Caixa estão registrados os numerários à vista para atendimento das necessidades 

financeiras imediatas da entidade. 
 

No Banco estão registrados os depósitos à vista para atendimento das necessidades financeiras 

imediatas da entidade. 
 
As Aplicações Financeiras representam valores aplicados no mercado, visando rentabilidade e 

liquidez, para cumprimento das obrigações assumidas pela entidade.  
 

 

5. Adiantamentos 2016  2015 
    

       Vale Transporte 1.092,00  364,80 

       Vale Refeição / Alimentação 5.360,74  310,35 

 6.452,74  675,15 
 

Os valores são referentes a pagamentos efetuados antecipadamente, a serem apropriados de 

acordo com a sua competência. 
 

 

6. Impostos e Contribuições a Recuperar 2016  2015 
    

       PIS / COFINS / CSSL a Recuperar 744,00  744,00 
 

Valor referente a recolhimento em duplicidade, cuja compensação ocorrerá no próximo 

exercício. 
 

 
7. Despesas Exercício Seguinte 2016  2015 
    

       Seguros a Vencer 8.150,63  5.400,91 
 
Saldo referente ao seguro pago antecipadamente, a ser apropriado no próximo exercício. 
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(em reais) 

 
 
 

8. Imobilizado   2016  2015 

 
Vida Útil 

dos Ativos 
 Custo  

Depreciação/
Amortização 
Acumulada 

 
Líquido  Líquido 

          
  Móveis e Utensílios  5 anos  10.170,78  (10.170,78)  -  - 
  Máquinas e Equip. Escrit. 3 anos  3.148,00  (3.148,00)  -  340,90 
  Equip. de Informática 3 anos  75.699,10  (45.968,47)  29.730,63  24.920,17 
  Eletrodomésticos 3 anos  4.528,00  (4.528,00)  -  - 
  Benfeitorias 2 anos  48.857,31  (45.134,20)  3.723,11  27.435,23 

   142.403,19  (108.949,45)  33.453,74  52.696,30 
 
No exercício de 2016 ocorreram aquisições de R$ 26.426,03 em equipamentos de informática. 

 

 

9. Intangível   2016  2015 

 
Vida Útil 

dos Ativos 
 Custo  

Amortização 
Acumulada 

 
Líquido  Líquido 

          
   Programas e Software 3 anos  3.142,79  (3.142,79)  -  - 

 

Os Programas e Software encontram-se totalmente amortizados. 

 

 
10. Fornecedores 2016  2015 
    

        Unimed Rio Coop. de Trab. 4.207,18  2.673,33 

        Fantasytour Agência de Viagens -  781,00 

        Thais Cardoso Medeiros de Lima -  6.596,43 

        Edita Comunic. e Repres. Ltda. -  13.700,00 

        Gabriel Tenenbaum de Oliveira -  4.687,66 

        IM Consultoria Ambiental  -  7.853,49 

        EOS Consult. Sustentabilidade -  7.508,00 

        Gatolento Prod. Cinematográficas -  5.517,58 

        Pedro Burger Martins Pedro -  3.287,66 

        Walprint Gráfica e Editora  10.775,00  - 

        Outros Fornecedores 2.650,23  2.004,20 

 17.632,41  54.609,35 
 
Saldo referente a obrigações com terceiros a serem quitadas no próximo exercício. 
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11. Obrigações Trabalhistas e Fiscais 2016  2015 
    

        INSS a Recolher 6.213,63  863,81 

        FGTS a Recolher 1.546,66  192,00 

        PIS a Recolher 236,67  32,00 

        Salários a Pagar 12.406,95  1.382,00 

        Férias a Pagar 11.555,58  2.133,36 

        IRRF s/ Salário a Recolher 685,40  - 

        INSS s/ Férias a Recolher 3.062,11  565,32 

        FGTS s/ Férias a Recolher 924,45  170,64 

        INSS Retido s/ Terceiros 80,32  - 

        IR Retido Pessoa Jurídica a Recolher 666,42  861,93 

        PIS / COFINS / CSLL Retida a Recolher 2.976,83  3.667,78 

        IRRF s/ Aluguel a Recolher 884,96  667,24 

        ISS a Recolher 2.080,60  910,23 

 43.320,58  11.446,31 
 

Os saldos das obrigações trabalhistas e tributárias são referentes às provisões de dezembro/16, 

a serem quitadas no próximo exercício. 

 

 

12. Outras Obrigações 2016  2015 
    

        Telefone a Pagar 411,51  551,66 

        Energia a Pagar 363,52  417,71 

        Alugueis a Pagar 5.953,39  5.485,51 

        Cartão de Crédito a Pagar 2.169,83  146,40 

        Internet a Pagar 517,19  87,55 

 9.415,44  6.688,83 
 

Os saldos referem-se à provisão do mês de dezembro com prestadores de serviços, a serem 

quitados no próximo exercício. 
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13. Patrimônio Líquido 2016  2015 
    

        Superávit / Déficit Acumulado    

             Superávit / Déficit Acumulado 173.688,70  226.417,09 

             Ajustes de Exercícios Anteriores -  2.220,00 

             Superávit / Déficit do Exercício 40.133,19  (54.948,39) 

 213.821,89  173.688,70 
 

O Patrimônio Líquido do Instituto está constituído do Superávit ou Déficit Acumulado, bem 

como do resultado do presente exercício. 

 
 

14. Receitas 
 
As Receitas ocorridas neste exercício concentraram-se em sua maior parte (98,5%) em 

doações.  O Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) transferiu o montante 

de R$ 2.929.050,43 e Instituto Clima e Sociedade - ICS transferiu o montante de                  

R$ 475.000,00.  

 

A Receita de Serviço de R$ 1.000,00 foi recebida do Instituto Europeo Di Design Brasil. 

 

As Receitas Financeiras de R$ 49.564,07 são rendimentos de aplicações financeiras no 

exercício. 

 

 

15. Despesas 
 

As Despesas foram destinadas ao objetivo fim da entidade, observando seu objetivo 

estatutário, e para o desenvolvimento de seus programas. 

 
 

16. Outras Receitas e Despesas 
 

Em Outras Receitas, destaca-se o maior valor de R$ 1.438,66, recebido de reembolso da 

Seguradora pelo bem danificado. 

 

Nas Outras Despesas encontra-se o montante de R$ 3.500,95, que representa perdas de ativo 

imobilizado e de R$ 2.545,60 referente imposto sobre serviço não recuperado. 
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  17. Seguros 
 

Nome da 
Seguradora 

 Descrição  Coberturas  
Valor 

Segurado 
       

Itaú 

Seguradora 
 

Imóvel situado a Av. Almirante 

Barroso, 6 Gr. 501 / 502 / 503 - 

Centro - Rio de Janeiro 

 
Incêndio, explosão, 

danos elétricos e outros 
 400.000,00 

Porto Seguro  

Imóvel situado a Av. Almirante 

Barroso, 6 Gr 501 / 502 / 503 - 

Centro - Rio de Janeiro 

 

Aluguel, desp. 

condominiais e 

impostos 

 5.722,43 

Porto Seguro  Notebooks  Danos físicos e roubo  49.569,32 

Porto Seguro  Notebooks  Danos físicos e roubo  14.139,07 

Travelers 

Seguros 
 

Responsabilidade Civil de Diretores 

e Administradores 
 Território Mundial  500.000,00 

 
Para atender medidas preventivas, a entidade adota política de contratar cobertura de seguros, 

conforme demonstrado acima. 

 
O imóvel sede do Instituto está segurado pela Itaú Seguradora através da apólice nº                

1-18-5106693-0, com vigência de 26/07/2016 até 26/07/2017. 

 

O aluguel do imóvel está segurado pela Porto Seguro através da apólice nº 0746.91.15.045-6, 

com vigência de 08/10/2016 até 08/10/2017. 

 

Os Notebooks estão segurados pela Porto Seguro através da apólice nº 0171.91.89.576-2, com 

vigência de 22/06/2016 até 22/06/2017 e também pela apólice nº 65-57182070, com vigência 

de 07/11/2016 até 07/11/2017. 

 

A responsabilidade civil de diretores e administradores está segurada pela Travelers Seguros 

através da apólice nº 100.10.00000578, com vigência de 26/02/2016 até 26/02/2017. 

 

 
18. Processos Judiciais 

 
Não existem quaisquer ações judiciais fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e 

legais. 
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19. Avaliação de Desempenho 2016  2015 
       
Liquidez Corrente       

         

 Ativo Circulante  = 250.736,58  3,56  2,66 
 Passivo Circulante   70.368,43     
         
Imobilização do Patrimônio Líquido     
         
 Ativo Imobilizado e Intangível x 100 

= 
33.453,74 x 100 

= 16% 
 

30% 
 Patrimônio Líquido  213.821,89  

 
O Instituto apresenta situação de liquidez corrente com boa margem de segurança, pois este 

índice mede o quanto esta possui de investimentos do Ativo Circulante para cada R$ 1,00 em 

exigibilidade no Passivo Circulante, ou seja, para cada R$ 1,00 devido, a mesma detém      

R$ 3,56. 

 

O Grau de Imobilização demonstra que o Instituto investiu no Ativo Imobilizado e Intangível 

o equivalente a 16% do Patrimônio Líquido em 2016. 

 
 
 

*  *  * 
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