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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 2019, 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 2019, 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 dos Navegantes, 451 
Ed. Petro Tower, 19º andar, Sala 1901 
Enseada do Suá, Vitória, ES 
29050-335 
 

T: +55 (27) 3314 5610  
T: +55 (27) 3207-3370 
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, 13 de abril de 2020. 
 
 
 
Wladimir Firme Zanotti 
Contador CRC1ES007326/O-5 
BAKER TILLY BRASIL-ES 
Auditores Independentes 
CRC2ES000289/O-0 
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 Nota       Nota     

ATIVO Explicativa 
 

2019 
 

2018 
 

PASSIVO Explicativa 
 

2019 
 

2018 

        (Reapresentado)       (Reapresentado) 

                 
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 

Caixa e equivalentes de caixa  3 2.754.067  1.911.878  Fornecedores de Bens e Serviços 1.599  1.536  
Valores aplicados em projetos 5(b) 12.946  1.198  Obrigações Trabalhistas 10.796 3.923  
Créditos diversos 32.607    25.682  Obrigações Tributárias 62 -   

2.799.620 
 

1.938.758  
 

Convênios a executar 5(a) 38.420 1.198  
 Obrigações Trabalhistas - Com restrição 23.550  14.484  
 Outras contas a pagar - Com restrição 3.483  9.478  

ATIVO NÃO CIRCULANTE  77.910 
 

30.619  

Investimento 11.735   450   
Imobilizado 4 47.823 58.997  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6  

59.558 
 

59.447  
 

Patrimônio Social 2.781.268   1.967.586  

 2.781.268 
 

  1.967.586  
          

TOTAL 2.859.178 
 

1.998.205 
 

TOTAL 2.859.178 
 

1.998.205 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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 Nota     

 
Explicativa 

 
2019 

 
2018 

     (Reapresentado) 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 7 
Sem Restrição 
       Doações - Em espécie 1.408.457 1.079.929  
       Outras Doações 1.669.574 1.361.445  
       Campanhas 250 8.380  
       Trabalho voluntário 116.687 107.613  

3.194.968 
 

2.557.367 
Com Restrição  
      Programa Bom Aluno - Em espécie 68.053 31.375  
      Programa Bom Aluno - Trabalho voluntário 50.431 44.199  
      Programa Bom Aluno - Outras doações 2.133.779 1.488.849  
      Projeto Primeira Chance - Em serviços 409.473 204.174  
      Projeto Arredondar - Em espécie 40.519 2.901  

2.702.255 
 

1.771.498 

 
5.897.223 

 
4.328.865 

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS  
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) 8  
Educação  
       Programa Bom Aluno (2.962.248) (2.050.523)  
       Projeto Primeira Chance (422.108) (204.480)  
       Projeto Arredondar - (1.579)  
     (3.384.356) 

 
(2.256.582) 

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO 2.512.867 
 

2.072.283 
DESPESAS OPERACIONAIS  
       Despesas com pessoal (144.410)  (87.295)  
       Despesas Administrativas 9.1 (43.234)  (30.933)  
       Provisões e Depreciações (14.010)  (12.406)  
       Serviços Prestados Por Terceiros 9.2 (88.192)  (112.196)  
       Despesas com Divulgação e Captação 9.3 (1.430.951) (1.101.162)  
       Despesas Tributárias (92.410) (8.430)  
       Trabalho voluntário (19) (107.613)  
     (1.813.226) 

 
(1.460.035) 

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS  
Sem Restrição  
       Despesas Financeiras (10.349) (14.511)  
       Receitas Financeiras 129.103 82.350  
     118.754 

 
67.839 

Com Restrição  
       Despesas Financeiras (4.740) (4.332)  
       Receitas Financeiras 27 36 
     (4.713) 

 
(4.296)  

SUPERÁVIT DO PERÍODO 813.682 
 

675.791 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Total 

 
Patrimônio 

 
Outras 

 
Superávit/ 

 
Patrimônio 

 
Social 

 
Reservas 

 
Déficit 

 
Líquido 

    
EM 31 DE DEZEMBRO 2017 (Reapresentado) 1.291.795 

 
- 

 
- 

 
1.291.795 

    

Superávit do exercício - - 675.791 675.791 
Transferência para o Patrimônio Social 675.791    (675.791)   

           
EM 31 DE DEZEMBRO 2018 (Reapresentado) 1.967.586  -  -  1.967.586 

    

Superávit do exercício - - 813.682 813.682 
Transferência para o Patrimônio Social 813.682 - (813.682) - 

    
EM 31 DE DEZEMBRO 2019  2.781.268 

 
- 

 
- 

 
2.781.268 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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 2019 

 
2018 

   (Reapresentado) 

    
Atividades Operacionais 

Superávit do exercício 813.682 675.791 
     Aumento (diminuição) dos itens que não afetaram o caixa:  
        Depreciação e Amortização 14.911 12.406 
    
Acréscimos (decréscimo) em ativos:  
     Créditos diversos (6.925) 1.937 
     Valores aplicados em projetos (11.748) 52.327 
     
Acréscimos (decréscimo) em passivos:  
   Fornecedores 63 (984) 
   Obrigações trabalhistas 6.873 (2.224) 
   Obrigações tributárias 62 (60) 
   Convênios a executar 37.222 (50.392) 
   Obrigações trabalhistas e contas a pagar com restrição 3.071 (13.911) 

   Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 857.211 
 

674.890 

     
Atividades de Investimento  
        Aquisições de investimento (11.285)  (450) 
        Aquisições de ativo imobilizado - Programa Bom Aluno (3.737) (6.995) 

    Fluxo de Caixa das atividades de investimento (15.022) 
 

(7.445) 

     

Total de geração de caixa das atividades 842.189 
 

667.445 

     
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.911.878 1.244.433 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.754.067 1.911.878 

Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 842.189 
 

667.445 

 
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 

 
Durante o ano de 2019, a instituição manteve três programas ativos: Bom Aluno, Primeira Chance e um projeto 
em parceria com o Arredondar, movimento social do varejo. 
 
(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) parceria com bolsa de desconto de 
100% em 16 escolas particulares, entre elas, as que apresentam melhores resultados no ENEM no ES, e 18 
escolas de idiomas; (b) média final de 8,7 dos alunos bolsistas nas escolas particulares; (c) 64% dos alunos do 
Instituto Ponte são destaques em olimpíadas acadêmicas; (d) 100% de aprovação de vestibulandos em 
universidades federais ou em particulares como bolsistas; (e) 100% de satisfação de alunos e pais com o 
trabalho do 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 13 de abril de 2020. 
 
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 2018, originalmente aprovados em 24 de maio de 2019. 
As reapresentações efetuadas alteraram o total do passivo, patrimônio líquido e o superávit líquido do exercício e 
foram tratadas no exercício de 2019 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      2018 

 
(Apresentado) 

 
(Ajustes) 

 
(Reapresentado) 

Ativo circulante 
 Ativos circulantes não impactados 1.938.758 - 1.938.758 

Total do circulante 1.938.758 - 1.938.758 
Não circulante 

 
     

Ativos não circulantes não impactados 
 

59.477 - 59.477 

Total do não circulante 59.477 - 59.477 

Total do ativo 
 

1.998.205 
 

- 
 

1.998.205 

     
Passivo circulante 

 Passivos circulantes não impactados 11.014  -  11.014 
Obrigações trabalhistas – Sem Restrição 

 
(a) 9.030  (5.107)  3.923 

Convênios a executar 
 

(b) 6.491 (5.293) 1.198 
Obrigações trabalhistas – Com Restrição (a) 19.429  (4.945)  14.484 

Total do circulante 
 

45.964  (15.345)  30.619 

Patrimônio líquido 
 

     

Patrimônio social    1.952.241  15.345  1.967.586 

Total do patrimônio líquido    1.952.241  15.345  1.967.586 

Total do passivo e patrimônio líquido    1.998.205  -  1.998.205 
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Demonstração do resultado do exercício  Referência      2018 

 
(Apresentado) 

 
(Ajustes) 

 
(Reapresentado) 

            
Receita operacional bruta sem restrição 2.557.367 -  2.557.367 
Receita operacional bruta com restrição 1.771.498 -  1.771.498 
Custos e despesas operacionais (atividades) (a) (b) (2.060.761) 10.238  (2.050.523) 
Custos e despesas (atividades) não impactadas    (206.059)    (206.059) 
Despesas operacionais (administrativas) (a) (92.402) 5.107  (87.295) 
Despesas (administrativas) não impactadas    (1.372.740)    (1.372.740) 
Resultado financeiro sem restrição 67.839 -  67.839 
Resultado financeiro com restrição (4.296) -  (4.296) 

Lucro líquido do exercício 
 

660.446  15.345  675.791 

 

 
 Demonstração dos fluxos de caixa Referência 

    
2018 

    (Apresentado)  (Ajustes)  (Reapresentado) 

            
Superávit do período   660.446  15.345  675.791 

Demais ajustes não impactados   12.406  -  12.406 
             
Variações no ativo não impactadas   54.264  -  54.264 
            
Acréscimos (decréscimos) nos passivos:             
     Fornecedores       (984)  -  (984) 
     Obrigações trabalhistas – Sem Restrição (a)   2.883  (5.107)  (2.224) 
     Obrigações tributárias    (60)  -  (60) 
     Convênios a executar  (b)  (45.099)  (5.293)  (50.392) 
     Obrigações trabalhistas e contas a         

pagar – Com Restrição  (a)  (8.966)  (4.945)  (13.911) 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais   674.890  (15.345)  (674.890) 

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

Total de geração de caixa das atividades   667.445  -  667.445 

             
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 

  
  667.445  -  667.445 

 

(a) Ajuste do saldo de Provisões Trabalhistas, incorretamente informado, devido à falha de processamento 
dos dados pelo sistema ERP utilizado na manutenção da Folha de Pagamento da Instituição. 

 
(b) Ajuste do saldo de Convênios a Executar, provenientes da realização da quarta parcela do contrato de 

Patrocínio ao Programa Bom Aluno Capixaba, firmado com a empresa Arcelor Mittal em 01 de janeiro de 
2018. Lançamentos de despesa referente ao salário de pedagogo, das competências 10 e 11 de 2018, 
pagos nos meses 11 e 12 de 2018, sem a devida contrapartida de receita. 
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3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 
2019 2018 

     
Sem restrição 

Caixa 871 268 
Bancos  32.665 82.240 
Aplicações financeiras (i) 2.695.565 1.771.687 

2.729.101 1.854.195 

Com restrição  
Caixa 295 810 
Bancos  14.454 48.193 
Aplicações financeiras 10.217 8.680 

24.966 57.683 

2.754.067 1.911.878 

 
(i)  Em 2019 o Instituto Ponte comemorou o seu aniversário de 05 (cinco) anos. Tal data foi marcada por um 

grande evento, contando com a presença do apresentador nacional de televisão Luciano Huck. Esse 
evento refletiu de forma positiva para o Instituto, e através dele foi possível firmar novas parcerias. As 
doações realizadas pelos novos parceiros colaboraram para o aumento do saldo das Aplicações 
Financeiras Sem Restrições durante o ano de 2019. 

 

 

4. IMOBILIZADO 

 

 
Taxas 

 
        2019 

 
2018 

 
Anuais de 

   
 

    Depreciação    Depreciação     

 
% 

 
Custo 

 
acumulada Líquido 

 
Líquido 

    
Sem restrição 

Móveis e utensílios 10 12.822  (6.274)  6.548 7.848 
Equipamentos de processamentos      
    de dados 10 6.300  (2.978)  3.322 3.961 
          
Com restrição (Instituto ponte)      
Equipamentos - Laboratório de Informática 25 46.740  (20.869)  25.871 33.370 
Mobiliário - Laboratório de Informática 10 8.346  (1.609)  6.737 7.572 
         
Com restrição (Bom aluno)      
Móveis e utensílios 10 6.750  (2.636)  4.114 4.799 
Equipamentos de som e vídeo 10 2.128  (897)  1.231 1.447 

83.086  (35.263)  47.823 58.997 
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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 (déficit) 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 

 
          

          

 Total do  Saldo em  Recursos  Recursos  Saldo em 

 
Convênio 

 
2018 

 
liberados Utilizados 2019 

      (Reapresentado)       

ArcelorMittal – Patrocínio          

   Programa Bom Aluno 100.000 - 100.000  63.953  36.047 

Comprocard – Parceria          

   Programa Bom Aluno 9.600 1.198 9.600  8.425  2.373 

109.600 1.198 109.600  72.378  38.420 

 

(i) Ocorreram procedimentos efetuados pelo Instituto que geraram inconsistências nas prestações de contas 
junto a Arcelor e consequentemente sobras dos recursos do patrocínio recebidos das 1ªe 2ª parcelas. 
Estas sobras, mais a 3ª e última parcela do patrocínio, a princípio foram utilizadas no 4º trimestre, contudo, 
como a prestação de contas deste trimestre não ocorreu dentro do exercício, o saldo deste convênio “a 
executar”, com despesas e receitas a serem reconhecidas mediante aprovação da Arcelor, apresenta uma 
diferença de R$ 25.474, contra sua contrapartida no ativo, de recursos utilizados até 31 de dezembro de 
2019. 

 
(b) Conciliação do saldo dos convênios 

 
2019 2018 

      (Reapresentado) 

Saldos dos convênios em 31 de dezembro (i) 

ArcelorMittal 10.573 - 

Comprocard 2.373 1.198 

12.946 1.198 

 
(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 2019 foi apurado Superávit no valor de R$ 
813.682, integralmente incorporado ao patrimônio social (R$ 675.791 em 31 de dezembro de 2018). 
 
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 de cada um deles. 
 
 
7. RECEITAS DE DOAÇÕES 
 

2019 2018 
Contribuições e Doações Voluntárias 

 Receitas de Doações - Sem restrição 
Doações em espécie 1.408.457 1.079.929 
Doações em serviços 1.421.241 1.079.905 
Doações em utilização de espaço físico 6.000 6.520 
Doações em bens e direitos -  37.280 
Doação de famílias do instituto ponte 1.405 1.702 
Doações por Meio de Pagamento Eletrônico/Cartões 240.098 178.433 
Campanha/Eventos 1.080 8.380 
Convênios Privados -  57.604 
Trabalho voluntário 116.687 107.613 

3.194.968 2.557.367 
Receitas de Doações - Com restrição 
Programa Bom Aluno 

Doações em espécie - 26.675 
Doações em serviços 3.596 4.500 
Doações em fornecimento de tecnologia 1.306 - 
Mensalidades Escolares - Parcerias 2.061.401 1.427.464 
Patrocínio (Convênios privados) 72.378 61.385 
Doações em Material Didático e Paradidático 63.151 200 
Trabalho voluntário 50.431 44.199 

2.252.263 1.564.423 
Projeto Primeira Chance  

Doações em espécie - 200 
Doações em Material Didático e Paradidático 2.399 - 
Mensalidades Escolares – Parcerias 400.824  203.974 
Trabalho voluntário 6.250  - 

 409.473  204.174 
Projeto Arredondar    

Doações Movimento Arredondar 40.519 2.901 
40.519 2.901 

2.702.255 1.771.498 
Total de Receitas de Doações  5.897.223 4.328.865 
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8. CUSTOS OPERACIONAIS 

 

2019 2018 

Educação (Reapresentado) 

Programa Bom Aluno 

  Manutenção e investimentos (i) 108.622 73.570 

  Coordenação e instrutores (ii) 307.009 231.208 

  Marketing, comunicação, treinamento e viagens 31.430 20.499 

  Encargos sociais  93.334 78.806 

  Alunos (iii) 2.370.405 1.601.251 

  Trabalho voluntário 50.431 44.199 

  Despesas Tributárias 116  49 

  Depreciação 901 941 

2.962.248 2.050.523 

Projeto Primeira Chance  

  Alunos 422.108 204.480 

       422.108  204.480 

Projeto Arredondar    

  Marketing e Comunicação -  1.579 

 -  1.579 

3.384.356 2.256.582 

 
(i) Do total das despesas com manutenção e investimentos, 70% são referentes a aluguel, telefonia e internet 

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, 98% são referentes à Bolsa e Mensalidades Escolares e Vale 

Transporte/Conduções e Material Didático/Paradidático. Os outros 2% são representados, basicamente, 
pelas despesas com Alimentação, Material Escolar e Palestras/Seminários. 
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9. DESPESAS OPERACIONAIS 

 

9.1 Despesas Administrativas 
 

 
2019 

 
2018 

     
   

Energia 5.116 
 

4.691 
Aluguel 6.000 

 
6.000 

Material de escritório 1.094 
 

1.555 
Compras de pequeno porte (não duráveis) - 

 
2.753 

Outras despesas administrativas 31.024 
 

15.934 

 
43.234 

 
30.933 

 

9.2 Serviços prestados por terceiros 

 

 
2019 

 
2018 

       
Assessoria e Consultoria Contábil 38.922 

 
39.354 

Assessoria e Consultoria Jurídica 27.600 
 

27.600 
Assessoria de Comunicação/Imprensa 1.500 

 
18.000 

Serviço de Apoio Administrativo 20 
 

2.000 
Auditoria Independente 20.000 

 
20.000 

Serviços Prestados Por Pessoas Físicas. 150 
 

5.242 

 
88.192 

 
112.196 

 
9.3 Despesas com divulgação e captação 

 

 
2019 

 
2018 

       
Serviços gráficos 3.107 

 
6.307 

Marketing e comunicação (i) 1.331.333 
 

1.057.312 
Eventos 61.801  10.522 
Viagens e Estadias 19.447 

 
17.899 

Outras despesas de divulgação e captação 15.263 
 

9.122 

 
1.430.951 

 
1.101.162 

 
(i) Do total das despesas com Marketing e Comunicação, 87% foram com realizadas por parcerias, não 

havendo desembolso do Instituto Ponte: (a) R$ 880.012 (66%) são provenientes do Termo de 
Compromisso e de Apoio Social firmado com a TV Tribuna; (b) R$ 166.253 (12%) da parceria com a 
agência de comunicação Resultate; (c) R$ 125.223 (9%) da parceria com a Televisão Capixaba. 
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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 2019 e de 2018, no qual o déficit com restrição pode ser 
assim demonstrado: 
 
 2019 2018 

   (Reapresentado) 
Programa Bom Aluno  
Receitas Operacionais 

Contribuições/Doações Voluntárias 92.331 31.375 
Parcerias e Convênios Privados 2.133.779 1.488.849 
Trabalho Voluntário 50.431 44.199 

2.276.541 1.564.423 

Custos e Despesas Operacionais 

Manutenção e Investimento (108.622) (73.570) 
Equipe (Coordenação e Instrutores) (307.009) (231.208) 
Marketing, Coordenação, Treinamentos e Viagens (31.430) (20.499) 
Alunos (2.370.405) (1.601.251) 
Encargos Sociais (93.334) (78.806) 
Tributária (116)  (48) 
Trabalho Voluntário (50.431) (44.199) 
Provisões e Depreciações (901) (941) 

(2.962.248) (2.050.432) 

Despesas/Receitas Financeiras  
Despesas Financeiras (4.740) (4.332) 
Receitas Financeiras 27 36 

(4.713) (4.296) 

Resultado - Bom Aluno (690.420) (490.395) 

      
Programa Primeira Chance  
Receitas Operacionais  

Contribuições/Doações Voluntárias - Com Restrição 2.399 200 
Parcerias e Convênios Privados 400.824 203.974 
Trabalho voluntário 6.250  - 

409.473 
 

204.174 

Custos e Despesas Operacionais  
Alunos (415.823) (204.480) 
Trabalho voluntário (6.250)  - 
Despesas Financeiras (35)  - 

(422.108) (204.480) 

Resultado - Primeira Chance (12.635) (306) 
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 2019 2018 

   (Reapresentado) 
Projeto Arredondar    
Receitas Operacionais    

Contribuições/Doações Voluntárias 40.519  2.901 

 40.519  2.901 

Custos e Despesas Operacionais    

Marketing e Comunicação -  (1.579) 

 -  (1.579) 

Resultado Arredondar 40.519  1.322 

    

Superávit/Déficit de Projetos (622.536) (489.379) 

 

 

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 

 
� COVID-19 

 
"Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) 
é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do 
setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes 
econômicos e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidas nas demonstrações 
contábeis. 
  
Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos que a nossa projeção de receitas e dos 
fluxos de caixa operacionais para o ano de 2020 deverá ser revisada. 
  
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é atualmente praticável fazer 
uma estimativa do efeito financeiro do surto nas receitas e fluxos de caixa operacionais estimados. 
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A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e 
financeira da Entidade, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto 
nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas 
demonstrações contábeis, as seguintes principais medidas foram tomadas: 
 
No dia 16 de março foi tomada a decisão de seguir as recomendações do Governo do Estado para a suspensão 
de aulas presenciais. As atividades laborais de nossos colaboradores passaram a ser home office, prevenindo 
assim a propagação em larga escala do COVID-19.    No dia 17 de março, a equipe pedagógica se reuniu para a 
tomada de medidas que visassem a continuação das atividades e o contato com os beneficiários. Desde o dia 18 
de março, todas as aulas programadas para a semana passaram a ocorrer virtualmente. Esse contato é vital não 
somente para manter os alunos em atividade, mas também para auxiliar no enfrentamento da situação, 
fortalecendo os aspectos socioemocionais.  
 
 
 
 
 
 

*        *       * 


