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São Paulo, 18 de abril de 2022.

Aos conselheiros e administradores do
INSTITUTO IGARAPÉ
Sra. Ilona Szabó
Rua Humaitá, nº 275 – 7º andar
Humaitá – Rio de Janeiro
Cep.: 22.261-005

Prezado (as) senhor (as),

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., o Relatório
do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020 do INSTITUTO IGARAPÉ.

Atenciosamente,

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP “S” “RJ” 024298/O-3
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INSTITUTO IGARAPÉ
CNPJ. : 14.051.935/0001-01
“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS”
Opinião sobre às Demonstrações Contábeis

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Entidade, em 31 de dezembro de 2021, 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 sobre às Demonstrações Contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
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Examinamos as demonstrações contábeis do INSTITUTO IGARAPÉ que compreendem
o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do
resultado do período, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, e
dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
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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 administração da Entidade são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração 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.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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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
uma 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.
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 administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 18 de abril de 2022.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP “S” “RJ” 024298/O-3
de forma digital por ALEXANDRE
ALEXANDRE CHIARATTI DO Assinado
CHIARATTI DO NASCIMENTO:14782348819
NASCIMENTO:14782348819 Dados: 2022.04.18 17:28:42 -03'00'

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP “S” “RJ” 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620
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INSTITUTO IGARAPÉ
Rua Humaitá, 275/7º andar - Humaitá - RJ - Cep.: 22.261-005
Associação sem fins lucrativos, que realiza ações de defesa de direitos sociais

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de:
( Em reais)

Ativo

Nota Explicativa

2021

2020
Reapresentado

2020

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Recursos de projetos a receber
Outros ativos circulantes

Não Circulante
Imobilizado

5
6

7

Total do ativo

3.846.364
5.864.390
16.689

3.217.574
2.750.307
157.055

3.217.574
2.750.307
157.055

9.727.443

6.124.936

6.124.936

64.371

87.002

64.514

64.371

87.002

64.514

9.791.814

6.211.938

6.189.449

935
43
6.974.975
314.321
7.290.274

36.741
27.295
127.369
4.594.061
272.181
5.057.647

36.741
127.369
4.594.061
272.181
5.030.352

1.159.098

765.562

765.562

Passivo
Circulante
Obrigações tributárias e sociais
Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Recursos de projetos
Provisões

8
9
9
10
11

Patrimônio Líquido
Patrimônio social
Ajuste de exercicios anteriores

13

Superávit do período
12

Total do passivo e patrimônio líquido

(4.807)

-

-

1.347.248

388.729

393.536

2.501.539

1.154.291

1.159.098

9.791.813

6.211.938

6.189.449

INSTITUTO IGARAPE

GISELE DE OLIVEIRA

ILONA SZABÓ DE CARVALHO

CRC-RJ 119178/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

7

DocuSign Envelope ID: DF9879FA-6B6C-4CD7-AAA2-C396DF0D783E

INSTITUTO IGARAPÉ
Rua Humaitá, 275/7º andar - Humaitá - RJ - Cep.: 22.261-005
Associação sem fins lucrativos, que realiza ações de defesa de direitos sociais.

Demonstração do Resultado do Período em 31 de dezembro de:
(Em reais)
Nota Explicativa

2021

2020
Reapresentado

2020

RECEITAS OPERACIONAIS
Com restrições
Receita de Projetos
Receita de Serviços Prestados

7.219.806

5.653.258

268.987

46.031

5.653.258
46.031

7.488.793

5.699.289

5.699.289

1.072.810

601.970

601.970

RECEITAS OPERACIONAIS
Sem restrições
Receitas de Doações
Deduções das receitas operacionais

(135.560)

Receita Líquida de Atividades Operacionais

-

-

937.250

601.970

601.970

8.426.043

6.301.259

6.301.259

(7.165.196)

(5.703.150)

(5.703.150)

(156.621)

(151.814)

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Custos gerais projetos
Gerais e administrativas

22.406

Impostos e taxas

(5.546)

(7.221)

(7.221)

Despesas financeiras

(6.599)

(42.107)

(42.107)

Depreciação e amortização

Superávit Operacional

(23.609)

(23.609)

(5.932.709)

(5.927.902)

1.248.477

Receita de Trabalho Voluntário
Receitas financeiras
Receita Bruta Não Operacional
Superávit do Período

(22.632)
(7.177.566)

13

368.551

373.358

7.333

5.333

5.333

91.437

14.845

14.845

98.771

20.179

20.179

1.347.248

388.729

393.536

Demonstração do Resultado Abrangente em 31 de Dezembro de:
(Em reais)
2021

2020
Reapresentado

2020

Superávit do Período

1.347.248

388.729

393.536

Resultado abrangente total

1.347.248

388.729

393.536

INSTITUTO IGARAPE
ILONA SZABÓ DE CARVALHO

GISELE DE OLIVEIRA
CRC-RJ 119178/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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INSTITUTO IGARAPÉ
Rua Humaitá, 275/7º andar - Humaitá - RJ - Cep.: 22.261-005
Associação sem fins lucrativos, que realização ações de defesa dos direitos sociais.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de:
(Em reais)

PATRIMÔNIO
SOCIAL
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Incorporação do Déficit em 2019
Superávit em 2020 reapresentado
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Incorporação do Superávit em 2020
Superávit em 2021
Saldo em 31 de dezembro de 2021

INSTITUTO IGARAPE
ILONA SZABÓ DE CARVALHO

1.113.608
(348.047)
765.562
388.729
1.154.291

AJUSTES DE
EXERCÍCIO
ANTERIORES
-

SUPERÁVIT DO
PERÍODO
(348.047)

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
765.562

-

348.047
388.729
388.729

388.729
1.154.291

-

(388.729)
1.347.248
1.347.248

1.347.248
2.501.539

GISELE DE OLIVEIRA
CRC-RJ 119178/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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INSTITUTO IGARAPÉ
Rua Humaitá, 275/7º andar - Humaitá - RJ - Cep.: 22.261-005
Associação sem fins lucrativos que realiza ações de defesa de direitos sociais.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de:
(Em reais)
Nota
Explicativa

2020
Reapresentado

2021

2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
1.347.248

388.729

393.536

Depreciação e Amortização

22.632

23.609

23.609

Provisões

42.141

2.680

2.680

Ajustes de Exercícios Anteriores

(4.807)
1.407.213

415.019

419.826

(3.114.084)

39.023

39.023

140.366

160.126

160.126

43

27.295

-

(1.898)

(1.898)

Superavit do Período
Ajustes por:

Redução (aumento) nos ativos operacionais
Recursos de projetos a receber
Outros ativos circulantes
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
Obrigações Tributárias e Sociais
Adiantamentos de Clientes
Recursos de projetos a realizar

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

(35.807)
(127.369)
2.380.914

127.369

127.369

28.288

28.287

(755.935)

380.203

352.907

651.278

795.222

772.733

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado

-

(15.263)

(15.263)

(22.489)

(22.489)

-

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(22.489)

(37.751)

(15.263)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

628.789

757.471

757.470

3.217.574
3.846.364

2.460.104
3.217.574

2.460.104
3.217.574

Baixa de imobilizado

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO

INSTITUTO IGARAPE
ILONA SZABÓ DE CARVALHO

GISELE DE OLIVEIRA
CRC-RJ 119178/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2021
Valores em reais
1

Contexto Operacional

INSTITUTO IGARAPÉ é uma “ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS”, pessoa jurídica de
direito privado, com atividades nas áreas sociais. O Instituto foi criado em 2011, com o objetivo
de melhorar a eficácia das políticas públicas e da ação social, através da criação de sinergias
entre diversos temas, setores e atores envolvidos na elaboração de pesquisas e implementação
de políticas públicas e projetos de desenvolvimento local.
Com foco na dedicação à integração das agendas da segurança e do desenvolvimento, o
Instituto propõe soluções alternativas à desafios sociais complexos, através de pesquisas,
formação de políticas públicas e articulação.
A abordagem do Instituto ocorre através do diagnóstico de desafios por pesquisas de ponta,
incentivo ao debate visando a formulação de políticas pública e articulação nas esferas pública
e privada, e o desenho de soluções individualizadas e com enfoque humano. O Instituto Igarapé
atualmente trabalha com três macro-temas: áreas de segurança pública, climática e digital e suas
consequências para a democracia.
O Instituto é referência para governos, setor privado, agências internacionais e não
governamentais e para a mídia. Com sede no Rio de Janeiro e com representação em Brasília e
São Paulo, possui parcerias e projetos no Brasil, Colômbia, Haiti, México, Guatemala, Estados
Unidos e na África e Europa.
Em conformidade com seu Estatuto Social e como demonstrado pelas suas despesas e
investimentos patrimoniais, a Entidade aplicou todos os seus recursos em suas finalidades
institucionais.
2

Apresentação das demonstrações contábeis

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2021, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007,
Lei n° 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei n° 6.404/1976 em relação aos aspectos relativos
à elaboração e divulgação das Demonstrações Contábeis.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas
no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/2011
(NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/2011 (NBC TG 26), que trata da
Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a
Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de
Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos
componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as
informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de
lucros.
3

Formalidade da escrituração contábil – Resolução CFC Nº 1330/2011 (ITG2000)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos,
por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos
lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2021
Valores em reais
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais
e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade.
A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis,
registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas
essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A
Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.
4

Principais práticas contábeis adotados

As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade são:
Moeda funcional e de apresentação:
Os itens incluídos nas Demonstrações Contábeis são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Entidade atua (“moeda funcional”). As Demonstrações Contábeis
estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e, também, a sua moeda de
apresentação.
Caixa e Equivalentes de Caixa:
Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/2010 (NBC –TG 03) – Demonstração do
Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/2011 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações
Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo compreendem o numerário em espécie e
depósitos bancários disponíveis. Os equivalentes de caixa são aplicações financeiras com prazo
inferior a 90 dias contados da data da aplicação. Estes são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
Os equivalentes de caixa são mantidos, com a finalidade de atender compromissos de caixa de
curto prazo e não para investimento ou outros propósitos.
Aplicações de Liquidez Imediata:
As aplicações financeiras, de acordo com a política de investimentos aprovada pelo Conselho
Fiscal, estão demonstradas pelos valores aplicados em CDB acrescidos dos rendimentos prórata até a data do balanço.
Recursos de Projetos:
O Instituto recebe recursos financeiros provenientes de Doações, Convênios ou Termos de
Parcerias, mantidos com Entidades Privadas Nacionais e Estrangeiras, com objetivo de
operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas, de acordo com o instrumento jurídico
celebrado.
Os valores contratados de projetos e atividades são inicialmente registrados na rubrica
“Recursos de Projetos a Receber” em contrapartida a rubrica “Recursos de Projetos a Realizar”.
A medida que os recursos são recebidos é registrada a baixa contábil do valor a receber. Ainda,
a medida que os projetos e atividades para os quais foram contratados são executados é
registrada a baixa do valor a realizar em contrapartida a rubrica de Receita de Projetos na
demonstração de resultado.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2021
Valores em reais
Periodicamente, a Entidade presta conta aos interessados de todo o fluxo financeiro e
operacional dos projetos e atividades para qual foi contratada, ficando a respectiva
documentação à disposição para qualquer fiscalização.
Quando existe a possibilidade de não recebimento dos valores contratualmente devidos dos
Termos de Parceria e/ou Convênios, uma provisão para perdas estimadas (Provisão para
Créditos de Liquidação Duvidosa) é constituída.

Imobilizado:
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da
depreciação e do valor de perda não recuperável, se aplicável.
A depreciação é calculada usando o método linear sobre o valor de custo menos o valor residual
do bem durante a vida útil, que é estimada como segue:
Máquinas e equipamentos – 10 anos
Veículos – 5 anos
Móveis e utensílios – 10 anos
Computadores e periféricos – 5 anos.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico
futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo
imobilizado (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil
do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.
Em 2021 foi realizado ajuste referente a baixas de imobilizado ocorrida em 2018, no total de R$
22.488,56, cujos registros de depreciação acumulada não foram devidamente baixados a época.
Vide nota explicativa 12 referente ao Patrimônio Líquido.
A Entidade, com o objetivo de avaliar as consequências de eventuais mudanças nas
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou
perda do valor recuperável dos seus ativos, realiza periodicamente a revisão dos respectivos
valores contábeis líquidos em relação ao seu valor justo.
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Entidade não verificou a
existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor
recuperável, e consequentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos
imobilizados foi necessária.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento
de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.

13

DocuSign Envelope ID: DF9879FA-6B6C-4CD7-AAA2-C396DF0D783E

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2021
Valores em reais
Passivo Circulante:
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.
Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que
refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Provisões:
Uma provisão é reconhecida quando possui uma obrigação legal ou presumida que possa ser
estimada de maneira confiável como resultado de um evento passado e é provável que um
recurso econômico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido e dos fluxos de caixa futuros esperados.
Uma provisão para riscos é constituída mediante avaliação e quantificação de contingências
atuais ou futuras, ajuizadas ou não, cuja probabilidade de perda é considerada provável na
opinião da administração do Instituto e de seus assessores legais.
Apuração do Resultado:
As receitas, despesas e custos que compõem o resultado foram apurados segundo o regime de
competência. As receitas de projetos são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos
futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos
e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidas no
resultado.
Estimativas contábeis:
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis descritas na
Nota 2 requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro
de estimativas contábeis.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade
revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.
5

Caixa e equivalentes de caixa
2021
Recursos em caixa
Banco Conta Movimento
Aplicações Financeiras
Total

0
294
3.846.070
3.846.364

2020
5
230
3.217.339
3.217.574
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Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2021
Valores em reais
6

Recursos de projetos a receber
2021

Projeto Global Innovation Fund
Projeto FCO Cyber
Projeto Noruega Amazônia
Projeto Holanda Espaço Cívico
Projeto PNUD
Projeto ICS
Projeto Democracia Não Se Faz
Com Armas
Projeto Tinker
Projeto Luminate
Projeto FCDO
Projeto ICS Segurança
Projeto República 2021
Total

7

446.718
328.860
1.301.139
72.600
325.990
125.000

-

150.000

684.858
88.116
3.599.568
900.000
39.762
5.864.390

2.750.307

Imobilizado e Intangível

IMOBILIZADO
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Equipamentos de Informática
Total

8

2020
80.773
471.313
-

Taxa

Custo

10%
10%
20%

41.173
55.936
112.018
209.127

Depreciação
Acumulada
-16.872
-35.799
-92.085
-144.756

2021

Valor Líquido
2020
Reapresentado

24.300
20.137
19.933
64.371

2020

27.328
25.731
33.943
87.002

27.328
25.731
11.454
64.513

Obrigações sociais e tributárias

Correspondem aos registros de valores relativos aos encargos sociais e impostos sobre a folha
de pagamento e de serviços de terceiros, e que a Entidade apenas repassa aos Órgãos
Governamentais.
2021
INSS a Recolher
INSS de Terceiros a Recolher
FGTS a Recolher
ISS S/ Receita Própria a Recolher
IRRF a Recolher (COD 1708)
PIS/COFINS/CSLL – LEI 10.833
IRRF S/ Folha a Recolher (COD 0561)
COFINS S/ Receita Própria a Recolher
PIS/ Folha a Recolher
ISS Terceiros
Total

935
935

2020
12.521
781
7.075
521
1.630
10.589
114
728
2.782
36.741
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Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2021
Valores em reais
9

Obrigações em curto prazo

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de
fornecedores em geral, e outras obrigações.
2021
Fornecedores
Adiantamento de Clientes
Total

10

43
43

2020
Reapresentado
27.295
127.369
154.664

2020
127.369
127.369

Recursos de projetos a realizar
2021
Projeto Porticus
Projeto Global Innovation Fund
Projeto FCO Cyber
Projeto Republica
Projeto Noruega Amazônia
Projeto Holanda Espaço Cívico
Projeto PNUD
Projeto ICS
Projeto Porticus Breaking Cycles Of Violence
Projeto Democracia Não Se Faz Com Armas
Projeto Luminate
Projeto OSPC
Projeto Uber 2021
Projeto Tinker
Projeto FCDO
Projeto Holanda Sistema Penitenciário
Projeto ICS Segurança
Projeto Republica 2021
Projeto Uber
Projeto RFN
Total

8.106
689.384
410.274
185.513
382.692
750
74.393
760.434
3.392.167
100.000
900.000
71.225
37
6.974.975

2020
1.700
374.538
356.953
5.000
1.437.869
139.441
265.579
185.833
1.035.802
259.628
202.141
202.171
37
127.369
4.594.061
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Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2021
Valores em reais
11

Provisões
2021
77.449
236.873
314.322

Provisões de Férias e Encargos
Provisão para rescisão contratual
Total

12

2020
35.308
236.873
272.181

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido está apresentado em valores atualizados e compreende o resultado
superavitário do período, o patrimônio social e o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021.

Patrimônio Social
Ajuste de Exercícios Anteriores
Superávit do Período

1.159.098
4.807
1.347.248

2020
Reapresentado
765.562
388.729

Total

2.501.539

1.154.291

2021

2020
765.562
393.536
1.159.098

Ajustes de Exercícios Anteriores
Os valores correspondentes relativo ao balanço patrimonial do exercício de 2020, originalmente
apresentado nas demonstrações contábeis deste exercício, está sendo reapresentado no
presente exercício em conformidade com o CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa (IAS 8) e Retificação de Erro e CPC 26(R1) – Apresentação das Demonstrações
Contábeis (IAS 1).
No exercício de 2021 ocorreram ajustes nos saldos das seguintes contas, a saber:
2020
Reapresentado

Ajuste

2020

Ativo Não Circulante
Depreciação Acumulada

-78.075

22.489

-100.564

Fornecedores

-27.295

-27.295

-

Superávit do Período

388.729

-4.807

393.536

Passivo Circulante

13

Aplicação de recursos

A Entidade aplicou todos os seus recursos em suas finalidades institucionais, em conformidade
com seu Estatuto Social demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2021
Valores em reais

14

Resultado do período

O superávit do período de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as
exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 409/2012 que aprovou a ITG 2002, em
especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio
Social, Entidades sem Finalidade de Lucro.
15

Demonstração do fluxo de caixa (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº
1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/2010 que
aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo
de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.
16

Imunidade Tributária

O INSTITUTO IGARAPÉ “é imune à incidência de tributação sobre seus resultados e operações
por força do art. 150, Inciso VI, alínea ”C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da
Constituição Federal de 05 de outubro de 1988”. Em conformidade com a legislação pertinente,
o Instituto cumpre com todos os requisitos para o gozo da imunidade tributária.
A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código
Tributário Nacional (CTN).
O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade
tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento
(operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações
Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

17

•

Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título
(art.4º- parágrafo Primeiro do Estatuto Social);

•

Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais (art. 30º - parágrafo Segundo do Estatuto Social);

•

Mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão (Art. 35 do Estatuto Social).
Cobertura de Seguros

O Instituto Igarapé não possui mais sede própria, por este motivo não procedeu com a renovação
da contratação de seguro para o exercício de 2021.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2021
Valores em reais

18

Voluntários

Durante o exercício de 2012, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou a ITG 2002 que
menciona necessidade de contabilização dos “serviços voluntários” utilizando o critério de
reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso
financeiro.
Durante o exercício de 2021, a entidade mensurou o custo do trabalho voluntariado dos
pesquisadores com base no salário praticado pela entidade e Conselheiros de forma a considerar
o que efetivamente seria desembolso financeiro com base nas atas das reuniões, contabilizados
em conta de receitas/despesas compensatória.
19

Projetos e Impactos:

Segurança Pública
O Instituto Igarapé esteve na vanguarda do debate público sobre o controle de armas e
munições. Divulgamos uma série de notas técnicas explicando por que o Congresso e o
Supremo devem resistir às constantes investidas para enfraquecer as políticas de controle de
armas de fogo no país com o maior número de homícidios do mundo. O Igarapé também
destacou, em uma série de vídeos, o escopo da violência contra as mulheres no México,
na Colômbia e no Brasil e atualizou seu Monitor de Políticas de Drogas nas Américas. Além
disso, o Instituto lançou uma nova agenda para mudar a forma como se reconhece o trabalho
policial bem feito; contribuiu para a Science, revista científica de maior prestígio do mundo,
tratando do policiamento comunitário; e mapeou redes que apoiam a inserção social de pessoas
egressas do sistema prisional.
Segurança Climática
Com a Floresta Amazônica atingindo as maiores taxas de desmatamento em mais de uma
década, o Instituto Igarapé focou sua atenção no nexo entre crimes ambientais e as mudanças
climáticas. Lançamos um estudo de caso sobre crime ambiental na Colômbia, classificado como
uma das melhores publicações de 2021 pela Rede Global de Jornalismo Investigativo. Durante
a COP26, o Instituto apresentou novas métricas ESG para a agricultura brasileira e incluiu dez
novas histórias na plataforma EcoCrime. O Igarapé chamou atenção para a mineração ilegal,
lançando um artigo estratégico, um vídeo e um guia, com parceiros como a INTERPOL. Também
revelou como as mudanças climáticas estão contribuindo para os conflitos no Sahel e no Chifre
da África, em parceria com membros do Conselho de Segurança da ONU e do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha.
Segurança Digital
O debate sobre direitos digitais e ataques on-line vem crescendo no Brasil e no mundo. Como
parte de seu trabalho contínuo em prol de maior segurança digital, incluindo consultas a grupos
públicos, privados e sem fins lucrativos sobre o futuro da governança cibernética, o Instituto
Igarapé lançou o Portal Brasileiro da Cibersegurança. O Instituto também publicou um grande
número de artigos nos principais veículos de comunicação do mundo, além de uma nova
publicação intitulada Cibersegurança no Brasil: uma análise da Estratégia Nacional. O Instituto
continuou analisando questões relacionadas ao uso de novas tecnologias na segurança. Por
exemplo, o Igarapé divulgou novas descobertas associadas a reduções no uso excessivo da
força, obtidas com a implantação de projeto com a instalação de de câmeras corporais no
uniforme de policiais militares.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2021
Valores em reais

Cooperação Internacional
A cooperação global é essencial para enfrentar os desafios interligados de nosso tempo. Ao
longo de 2021, o Instituto apoiou o Secretário-Geral da ONU em uma ambiciosa consulta digital
global. Com parceiros como UNF e Swae, o Igarapé coletou mais de 500 propostas de 147
países sobre como acelerar a cooperação global inclusiva e cumprir os compromissos descritos
no relatório Nossa Agenda Comum da ONU. Em uma série de publicações em veículos
como Devex, Foreign Policy e World Economic Forum, avaliou medidas globais de vacinação
contra a COVID-19, oportunidades de desenvolver um novo contrato social para trabalhadores e
o potencial do multilateralismo em rede, incluindo uma análise sobre hubs contra a proliferação
de armas nucleares e como a economia verde pode eliminar o desmatamento.
Espaço Cívico
O Igarapé lançou uma ação coletiva para frear o fechamento do espaço cívico no Brasil. O
Instituto sistematizou e classificou as ameaças e os ataques destinados a silenciar os críticos do
governo e minar a democracia, baseado na tipologia para mapear estratégias e táticas de ataque
ao espaço cívico. Junto com dezenas de organizações e influenciadores, liderou o lançamento
da agenda e da campanha “O Espaço Cívico é o Nosso Espaço”. O Instituto também publicou
três edições do GPS do Espaço Cívico para monitorar ameaças e respostas a cada trimestre. O
Instituto também está produzindo a série ABCívico e a terceira temporada do podcast Você Pode
Mudar o Mundo, que hoje está entre os podcasts de maior audiência do país.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

INSTITUTO IGARAPE
ILONA SAZABÓ DE CARVALHO

GISELE DE OLIVEIRA
CRC – RJ119178/O-8

20

