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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 

 

Aos Conselheiros e Diretores do 
Instituto Ponte 
Vitória, ES 
 

 
 

Opinião 

 

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Ponte (Instituto ou Entidade), que 
compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas 
demonstrações de 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 apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
Instituto em 31 de dezembro de 2018, 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 ao Instituto, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 

Responsabilidades da administração e da governança sobre as demonstrações 

contábeis  
 
A administração é responsável pela elaboração 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.   
  

Av. Nª Sª da Penha,520 | 3º andar 
Ed. Quintão – Praia do Canto  
29055-131 – Vitória – ES 
 
T: +55 (27) 3314 5610  
T: +55 (27) 98147-2000 
 
www.bakertillybr.com.br 
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de o Instituto 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 o 
Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 

Responsabilidades do auditor e 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. 

 

• 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 do 
Instituto. 

 

• 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 do Instituto. 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 o Instituto 
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 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. 
 
 
Vitória, ES, 24 de maio de 2019. 
 
 
 
Wladimir Firme Zanotti 
Contador CRC1ES007326/O-5 
BAKER TILLY BRASIL-ES 
Auditores Independentes 
CRC2ES000289/O-0 
 



QUADRO 1 
 

INSTITUTO PONTE 
 
BALANÇO PATRIMONIAL  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em Reais) 
 

6 

 
 Nota       Nota     

ATIVO Explicativa  2018  2017  PASSIVO Explicativa  2018  2017 

     (Reapresentado)       (Reapresentado) 

ATIVO CIRCULANTE       PASSIVO CIRCULANTE      
Caixa e equivalentes de caixa  3   1.911.878   1.244.433  Fornecedores de Bens e Serviços    1.536   2.520 
Valores aplicados em projetos 5(b)   1.198   53.525  Obrigações Trabalhistas   9.030   6.147 
Créditos diversos      25.682   27.619  Obrigações Tributárias   -    60 

   1.938.758   1.325.577  Convênios a executar 5(a)  6.491   51.590 

       Obrigações Trabalhistas - Com restrição    19.429   16.015 

       Outras contas a pagar - Com restrição  
  9.478   21.858 

ATIVO NÃO CIRCULANTE          45.964   98.190 
Investimento     450   -        
Imobilizado 4  58.997   64.408  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6  

   
   59.447   64.408  Patrimônio Social     1.952.241   1.291.795 

       
     1.952.241   1.291.795 

                    

TOTAL   1.998.205  1.389.985  TOTAL   1.998.205  1.389.985 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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 Nota     
 Explicativa  2018  2017 

         (Reapresentado) 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 7     
Sem Restrição  

    
       Doações - Em espécie  

        1.079.929   633.682 
       Outras Doações  

        1.361.445   628.472 
       Campanhas  

               8.380   7.727 
       Trabalho voluntário  

           107.613   118.601 
  

 2.557.367  1.388.482 
Com Restrição  

    
      Programa Bom Aluno - Em espécie  

             31.375   262.838 
      Programa Bom Aluno - Trabalho voluntário  

             44.199   29.411 
      Programa Bom Aluno - Outras doações  

        1.488.849   1.043.727 
      Projeto Primeira Chance - Em serviços  

           204.174   104.898 
      Projeto Arredondar - Em espécie  

               2.901   - 
  

 1.771.498  1.440.874 
  

 4.328.865  2.829.356 
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS  

    
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) 8     
Educação  

    
       Programa Bom Aluno  

 (2.060.761)   (1.526.163) 
       Projeto Primeira Chance  

 (204.480)   (101.988) 
       Projeto Arredondar  

 (1.579)   - 
      

 (2.266.820)  (1.628.151) 
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO  

 2.062.045  1.201.205 
DESPESAS OPERACIONAIS  

    
       Despesas com pessoal  

      (92.402)   (35.948) 
       Despesas Administrativas 9.1       (30.933)   (41.364) 
       Provisões e Depreciações  

      (12.406)   (1.912) 
       Serviços Prestados Por Terceiros 9.2     (112.196)   (128.393) 
       Despesas com Divulgação e Captação 9.3  (1.101.162)   (499.473) 
       Despesas Tributárias  

 (8.430)   (12.761) 
       Trabalho voluntário  

 (107.613)   (118.601) 
      

 (1.465.142)  (838.452) 
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS  

    
Sem Restrição  

    
       Despesas Financeiras  

 (14.511)   (6.318) 
       Receitas Financeiras  

             82.350   84.009 
      

 67.839  77.691 
Com Restrição  

    
       Despesas Financeiras  

 (4.332)   - 
       Receitas Financeiras  

 36  755 
      

 (4.296)   755 
SUPERÁVIT DO PERÍODO  

 660.446  441.199 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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       Total 

 Nota  Patrimônio   Outras  Superávit/  Patrimônio 

 Explicativa  Social  Reservas  Déficit  Líquido 

     
        

EM 31 DE DEZEMBRO 2016  
 783.830  66.861  -  850.691 

     
 

 
 

 
   

 

Superávit do período   
 -  -  449.401  449.401 

Absorção Superávit do exercício 2015  6.1  -  (66.861)  66.861  - 
Transferência para o Patrimônio Social   516.262  -  (516.262)  - 

     
 

 
 

 
   

 

EM 31 DE DEZEMBRO 2017  
 1.300.092  -  -  1.300.092 

             

Ajustes de exercícios anteriores   (8.297)   -  -  (8.297)  

                 
EM 31 DE DEZEMBRO 2017 (Reapresentado)   1.291.795  -  -  1.291.795 

             

Superávit do período   -  -         660.446          660.446  
Transferência para o Patrimônio Social        660.446   -  (660.446)   - 

                 
EM 31 DE DEZEMBRO 2018   1.952.241  -  -  1.952.241 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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 2018  2017 

   (Reapresentado) 

       
Atividades Operacionais    
Superávit do período 660.446  441.199 
     Aumento (diminuição) dos itens que não afetaram o caixa:  

  
        Depreciação e Amortização 12.406  2.800 
        Ajustes de exercícios anteriores -  (95) 
    

  
Acréscimos (decréscimo) em ativos:  

  
     Créditos diversos 1.937  4.963 
     Valores aplicados em projetos 52.327  (51.336) 
     

  
Acréscimos (decréscimo) em passivos:  

  
   Fornecedores (984)  (22.723) 
   Obrigações trabalhistas 2.883  (8.832) 
   Obrigações tributárias (60)  (448) 
   Convênios a executar (45.099)  45.792 
   Obrigações trabalhistas e contas a pagar com restrição (8.966)  37.873 

   Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 674.890  449.193 

       
Atividades de Investimento    
        Aquisições de investimento (450)  - 
        Aquisições de ativo imobilizado - Programa Bom Aluno (6.995)  (43.413) 

    Fluxo de Caixa das atividades de investimento (7.445)  (43.413) 

       
Total de geração de caixa das atividades 667.445  405.780 

     
  

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.244.433  838.653 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.911.878  1.244.433 

Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 667.445  405.780 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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1. CONTEXTO OPERACIONAL  

 

(a) Histórico 

 

O Instituto Ponte é uma associação privada, sem fins lucrativos, fundada em 29 de setembro de 2014, qualificada 

como OSCIP (Organização de Sociedade Civil de Interesse Público). Tem como principais objetivos as atividades 

de associação de defesa dos direitos sociais, serviços de assistência social sem alojamento, treinamento em 

desenvolvimento profissional e outras atividades de ensino. 

  

Foi idealizado para dar a segurança aos investidores sociais, sejam eles pessoas físicas ou empresas, de que os 

recursos estão sendo utilizados dentro do propósito para o qual foram doados. Trabalha com transparência e 

credibilidade para conectar projetos sociais de qualidade a doadores atuais ou potenciais. 

  

A sua missão é dar oportunidade de educação de qualidade para adolescentes de família de baixa renda. O 

Instituto é a Ponte que conecta solidariedade aos jovens de baixa renda e transforma a contribuição em educação.  

  

A gestão do Instituto Ponte está sob responsabilidade de Bartira Gomes de Almeida e um grupo de empresários e 

executivos com experiência no setor privado. É uma associação sem fins lucrativos que com visão de negócio, 

transparência, meritocracia e foco em resultados. 

 

(b) Atuação 

 

Em 2018 foram executados dois principais projetos: Bom Aluno Capixaba e Primeira Chance, tendo 107 

adolescentes participantes ao final do ano. Ambos visam dar oportunidade de um futuro promissor a adolescentes 

e jovens de baixa renda, oriundos de escolas públicas e com bom rendimento escolar. Os participantes recebem 

suporte pedagógico e psicológico, direcionamento de carreira e capacitação educacional para que se tornem 

agentes de transformação social. 

 

(c) Foco em resultados 

  

O Instituto Ponte tem conquistado bons resultados, tornando-se uma referência na vida dos alunos, de suas 

famílias, na comunidade em que vivem e no Estado, como por exemplo, (a) Média final de 8,8 dos alunos bolsistas 

nas escolas particulares; (b) 94% dos alunos obtiveram média superior à média de sua turma escolar nas escolas 

particulares; (c) Obtenção de parceria com bolsa de desconto de 100% nas 10 escolas particulares com melhores 

resultados no Enem do ES; (d) 84% dos alunos e pais estão muito satisfeitos e 16% satisfeitos com o Instituto 

Ponte. Todo esse impacto só é possível graças às Pontes que são construídas diariamente e à união entre equipe, 

voluntários e, principalmente, parceiros. 
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2. BASE DE ELABORAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis  

 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tornando-
se como base a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, emitida pelo 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e nos aspectos não abordados por esta interpretação, aplicou-se a 
NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.  
 
A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração em 24 de maio de 2019. 
 
2.2. Principais políticas contábeis  

 
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade são:  
 
(a) Moeda funcional e de apresentação  

 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que também é a moeda funcional da Entidade. 
 
(b) Caixa e Equivalente de caixa 
  
O caixa e equivalentes de caixa são avaliadas pelo custo. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários, 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de 
valor. 
 
(c) Imobilizado 
 
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas 
mencionadas na Nota 4 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. 
 

(d) Passivos circulantes e não circulantes 

 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, 
quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço 
patrimonial. 
 
(e) Apuração do Superávit/Déficit do Exercício 

 
As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme legislação 
em vigor.  
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A parte do superávit apurado advindo dos recursos com restrição, porém sem previsão de devolução, são 
segregados e para eles é constituída reserva específica no Patrimônio Líquido. 
 
(f) Regime de Escrituração 

 
Foi adotado regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica 
no reconhecimento das receitas e despesas, doação, contribuições e a aplicação destes recursos, quando ganhas 
ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.  
 
2.3. Reapresentação de saldos comparativos 
 

A Entidade, após reavaliação de determinados temas e objetivando a melhor apresentação da sua posição 
patrimonial e do seu desempenho operacional e financeiro, procedeu à reapresentação do balanço patrimonial, 
demonstração do resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração do fluxo de caixa 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, originalmente aprovados em 11 de maio de 2018. 
As reapresentações efetuadas alteraram o total do ativo, patrimônio líquido e o lucro líquido do exercício e foram 
tratadas no exercício de 2018 de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade convergente com a Norma 
Internacional de Contabilidade (“NBC TG”) 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, 
conforme segue: 
 
Balanço patrimonial  Referência      2017 

 
  

 (Apresentado)  (Reapresentações)  (Reapresentado) 

Ativo circulante   
      

Ativos circulantes não impactados   
 1.297.958  -  1.297.958 

Créditos diversos  (a)  35.916  (8.297)   27.619 

Total do circulante   
 1.333.874  (8.297)   1.325.577 

Não circulante   
 

     

Ativos não circulantes não impactados  
  64.408  -  64.408 

Total do não circulante   
 64.408  -  64.408 

Total do ativo   
 1.398.282  (8.297)  1.389.985 

             

Passivo circulante   
 

     

Passivos circulantes não impactados   
 98.190  -  98.190 

Total do circulante   
 98.190  -  98.190 

Patrimônio líquido   
 

     

Patrimônio social  (a)  1.300.092  (8.297)   1.291.795 

Total do patrimônio líquido   
 1.300.092  (8.297)  1.291.795 

Total do passivo e patrimônio líquido   
 1.398.282  (8.297)  1.389.985 
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Demonstração do resultado do exercício  Referência      2017 

  
 

 (Apresentado)  (Reapresentações)  (Reapresentado) 

            
Receita operacional bruta sem restrição  (a)  1.396.434  (7.952)   1.388.482 
Receita operacional bruta com restrição  

 
 1.440.874  -  1.440.874 

Custos e despesas operacionais (atividades)  (a)  (1.627.901)  (250)   (1.628.151) 
Despesas operacionais (administrativas)    (838.452)  -  (838.452) 
Resultado financeiro sem restrição    77.691  -  77.691 
Resultado financeiro com restrição    755  -   755 

Lucro líquido do exercício    449.401  (8.202)   441.199 

 

 
Demonstração das mutações do         
patrimônio líquido  Referência  

 
 

 
 2017 

    (Apresentado)  (Reapresentações)  (Reapresentado) 

             
Patrimônio Social  (a)  1.300.092  (8.297)   1.291.795 

Total do Patrimônio líquido    1.300.092  (8.297)   1.291.795 

 

 
 Demonstração do fluxo de caixa  Referência  

 
 

 
 2017 

    (Apresentado)  (Reapresentações)  (Reapresentado) 

            
Superávit do período  (a)   449.401   (8.202)   441.199 
Ajuste de exercícios anteriores  (a)   -   (95)   (95) 
Demais ajustes não impactados     2.800      2.800 
                 

Acréscimos (decréscimo) em ativos:            

     Créditos diversos  (a)   (3.334)   8.297   4.963 
     Valores aplicados em projetos     (51.336)   -   (51.336) 
                 

Variações no passivo não impactadas     51.662   -    51.662 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais     449.193   -   449.193 
             

Fluxo de Caixa das atividades de investimento     (43.413)   -   (43.413) 
                 

Total de geração de caixa das atividades     405.780   -    405.780 

                 

Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa     405.780   -    405.780 

 
(a) Ajustes referentes a vendas cartão de crédito a receber, devido a cancelamentos/recusas não identificados 

em 2017 no montante de R$ 8.047, bem como despesas com vale transporte e alimentação de alunos do 
projeto Primeira Chance, no montante de R$ 250, cujo reembolso provisionado não será recebido. 
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3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
 2018  2017 

      
 

 
Sem restrição  

 
 

Caixa 268  332 
Bancos  82.240  3.140 
Aplicações financeiras 1.771.687  1.206.059 
 1.854.195  1.209.531 

Com restrição  
 

 
Caixa 810  604 
Bancos  48.193  166 
Aplicações financeiras 8.680  34.132 
 57.683  34.902 
 1.911.878  1.244.433 

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de 
alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 
 

 

4. IMOBILIZADO 

 
 Taxas          2018   2017 
 Anuais de         

 Depreciação    Depreciação     
 %  Custo  acumulada  Líquido  Líquido 

             
Sem restrição          
Móveis e utensílios 10  12.822  (4.974)  7.848  9.189 
Equipamentos de processamentos          

    de dados 10  6.300  (2.339)  3.961  4.619 
              
Com restrição (Instituto ponte)          
Equipamentos - Laboratório de Informática 25  43.003  (9.633)  33.370  35.068 
Mobiliário - Laboratório de Informática 10  8.346  (774)  7.572  8.346 
             
Com restrição (Bom aluno)          
Móveis e utensílios 10  6.750  (1.951)  4.799  5.518 
Equipamentos de som e vídeo 10  2.128  (681)  1.447  1.669 

   79.349  (20.352)  58.997  64.408 
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5. CONVÊNIOS A EXECUTAR 
 
Referem-se a valores recebidos de convênios institucionais destinados à aplicação em projetos e gastos 
específicos (projetos vinculados). Esses valores serão reconhecidos contra o superávit (défict) dos exercícios, de 
acordo com a utilização dos recursos, ou seja, quando forem efetivamente realizados os gastos previstos, ou 
quando forem aprovadas as prestações de contas pelos respectivos doares, quando requerido. 
 
(a) Movimentação dos Recursos de Convênios 

 

         Recursos   

         utilizados   

 Total do  Saldo em  Recursos  Recursos  aguardando  Saldo em 

 Convênio  2017  liberados  Utilizados  reembolso  2018 

               

ArcelorMittal – Patrocínio            

   Programa Bom Aluno 50.000  7.500  50.000  52.207  -  5.293 

Comprocard – Parceria            

   Programa Bom Aluno 9.600  776  9.600  9.178  1.198  1.198 

Fundação Banco do Brasil (i) 58.044  43.314  14.290  57.604  -   

 137.337  51.590  73.890  118.989  1.198  6.491 

 

(i) Execução do projeto finalizado em 27 de outubro de 2018, sendo cancelado o valor de R$ 439 do total 
contratado. 

 

(b) Conciliação do saldo dos convênios 

 

 2018  2017 

         
Saldos dos convênios em 31 de dezembro (i)    
ArcelorMittal -  7.500 

Comprocard 1.198  776 

Fundação Banco do Brasil -  45.249 

 1.198  53.525 

 
(i)  Valores pendentes de aprovação de prestação de contas, reconhecidas contabilmente na rubrica “Valores 

aplicados em projetos” (ativo circulante). 
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6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 
O Patrimônio Líquido da Entidade é composto do Patrimônio Social, Superávit/Déficit com Restrições e Superávit 
do Exercício. No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi apurado Superávit no valor de R$ 660.446, 
integralmente incorporado ao patrimônio social (R$ 441.199 em 31 de dezembro de 2017). 
 
O superávit apurado a cada ano, ainda que incorporados ao patrimônio social desta entidade, são destinados a 
financiar os projetos e programas à medida que sejam necessários para a manutenção dos mesmos. 
 
 
7. RECEITAS DE DOAÇÕES 
 

 2018  2017 
Contribuições e Doações Voluntárias   (Reapresentado) 
Receitas de Doações - Sem restrição    
Doações em espécie 1.079.929  633.682 
Doações em serviços 1.079.905  538.417 
Doações em utilização de espaço físico 6.520  6.000 
Doações em bens e direitos 37.280  - 
Doação de famílias do instituto ponte 1.702  2.392 
Doações por Meio de Pagamento Eletrônico/Cartões 178.433  89.390 
Campanha/Eventos 8.380  - 
Convênios Privados 57.604  - 
Trabalho voluntário 107.613  118.601 

 2.557.367  1.388.482 
Receitas de Doações - Com restrição    
Programa Bom Aluno    
Doações em espécie 26.675  198.366 
Doações em serviços 4.500  41.211 
Doações por Meio de Pagamento Eletrônico/Cartões -  1.336 
Mensalidades Escolares - Parcerias 1.427.464  967.712 
Patrocínio (Convênios privados) 61.385  56.322 
Patrocínio (Convênios órgãos públicos) -  19.693 
Doações em Material Didático e Paradidático 200  21.925 
Trabalho voluntário 44.199  29.411 

 1.564.423  1.335.976 
Projeto Primeira Chance    
Doações em espécie 200  4.297 
Mensalidades Escolares - Parcerias 203.974  100.601 
 204.174  104.898 
Projeto Arredondar    
Doações Movimento Arredondar 2.901  - 

 2.901  - 

 1.771.498  1.440.874 
Total de Receitas de Doações  4.328.865  2.829.356 
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8. CUSTOS OPERACIONAIS 

 

 
2018 

 
2017 

Educação 
  (Reapresentado) 

Programa Bom Aluno 
   

  Manutenção e investimentos (i) 73.570 
 

102.149 

  Coordenação e instrutores (ii) 241.446 
 

135.285 

  Marketing, comunicação, treinamento e viagens 20.499 
 

7.565 

  Encargos sociais  78.806 
 

45.361 

  Alunos (iii) 1.601.251 
 

1.198.527 

  Despesas Financeiras - 
 

6.976 

  Trabalho voluntário 44.199 
 

29.411 

  Despesas Tributárias 49  - 

  Depreciação 941 
 

888 

 
2.060.761 

 
1.526.163 

Projeto Primeira Chance    
  Alunos 204.480 

 
101.988 

          

Projeto Arredondar    

  Marketing e Comunicação 1.579  - 

 
2.266.820 

 
1.628.151 

 

(i) Do total das despesas com manutenção e investimentos, 87% são referentes a aluguel, material de escritório 

e serviços eventuais prestados por pessoa jurídica. 

 

(ii) Despesas referentes à folha de pagamento e outras despesas com pessoal. 

 

(iii) Do total das despesas com Alunos, 93% são referentes à Bolsa e Mensalidades Escolares e Vale 

Transporte/Conduções e Material Didático de Apoio e 7% representados, basicamente, pelas despesas com 

alimentação, material didático / paradidático e serviços de atendimento psicológico. 
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9. DESPESAS OPERACIONAIS 
 

9.1 Despesas Administrativas 

 
 2018  2017 

        

Energia 4.691  5.044 
Aluguel 6.000  8.242 
Material de escritório 1.555  1.132 
Compras de pequeno porte (não duráveis) 2.753  4.047 
Manutenção e conservação de Imóveis de terceiros -  6.750 
Outras despesas administrativas 15.934  16.149 
 30.933  41.364 

 

9.2 Serviços prestados por terceiros 

 
 2018  2017 

       
Assessoria e Consultoria Contábil 39.354  25.349 
Assessoria e Consultoria Jurídica 27.600  25.800 
Assessoria de Comunicação/Imprensa 18.000  18.000 
Serviço de Apoio Administrativo 2.000  24.600 
Auditoria Independente 20.000  20.000 
Serviços Prestados Por Pessoas Físicas. 5.242  14.644 
 112.196  128.393 

 
9.3 Despesas com divulgação e captação 

 
 2018  2017 

       
Serviços gráficos 6.307  5.386 
Marketing e comunicação (i) 1.057.312  473.562 
Eventos 10.522  - 
Viagens e Estadias 17.899  14.060 
Outras despesas de divulgação e captação 9.122  6.466 
 1.101.162  499.473 

 
(i) Do total das despesas com Marketing e comunicação, R$ 703.411 (66%) são provenientes da parceria a 

Rede Vitória por intermédio do Instituto Américo Buaiz, R$ 151.400 (14%) da parceria com a agência de 
comunicação Resultate, R$ 120.105 (11%) da parceria coma Televisão Capixaba, e R$ 37.280 (3,5%) na 
forma pro-bono, ou seja, não havendo desembolso do Instituto Ponte. 
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10. DÉFICIT COM RESTRIÇÃO 
 
O saldo refere-se à parte ao déficit dos recursos recebidos para aplicação em projetos específicos. Não havendo 
constituição de reservas para o exercício de 2018 e de 2017, no qual o déficit com restrição pode ser assim 
demonstrado: 
 
 2018  2017 

Programa Bom Aluno    

Receitas Operacionais    

Contribuições/Doações Voluntárias 31.375  262.838 
Convênios Públicos -  19.693 
Parcerias e Convênios Privados 1.488.849  1.024.034 
Trabalho Voluntário 44.199  29.411 
 1.564.423  1.335.976 

Custos e Despesas Operacionais    

   (Reapresentado) 

Manutenção e Investimento (73.570)  (102.149) 
Equipe (Coordenação e Instrutores) (241.446)  (135.285) 
Marketing, Coordenação, Treinamentos e Viagens (20.499)  (7.565) 
Alunos (1.601.251)  (1.198.527) 
Encargos Sociais (78.806)  (45.361) 
Tributária (48)  (48) 
Trabalho Voluntário (44.199)  (29.411) 
Provisões e Depreciações (941)  (888) 
 (2.060.761)  (1.519.234) 

Despesas/Receitas Financeiras    

Despesas Financeiras (4.332)  (6.976) 
Receitas Financeiras 36  755 
 (4.296)  (6.221) 

Resultado - Bom Aluno (500.634)  (189.479) 

        

Programa Primeira Chance    

Receitas Operacionais    

Contribuições/Doações Voluntárias - Com Restrição 200  4.297 
Parcerias e Convênios Privados 203.974  100.601 
 204.174  104.898 
Custos e Despesas Operacionais    

Alunos (204.480)  (101.988) 
 (204.480)  (101.988) 

Resultado - Primeira Chance (306)  2.910 

Superávit/Déficit de Projetos (500.940)  (186.569) 
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11. IMUNIDADES E ISENÇÕES 
 

A Entidade não goza de isenção de Contribuições Previdenciárias. 
 
 
12. PASSIVO CONTINGENTE  
 
A Entidade não tem contingências passivas. 
 
 
13. EVENTOS SUBSEQUENTES À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 

 
Não há registro de eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que possa vir a ter efeitos 
relevantes sobre a situação financeira e os resultados futuros da Entidade.  
 
 
 
 
 
 

*        *       * 


