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COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DA FUNDAÇÃO PRÓ-CORAÇÃO 

INSTITUIDORES 

Em 1996 alguns cidadãos expoentes dos meios 

econômico, empresarial e político do país 

interessados em dar a suas contribuições ao 

desenvolvimento em uma entidade de apoio ao 

Instituto Nacional de Cardiologia (então Hospital 

de Cardiologia de Laranjeiras), resolveram 

instituir a Fundação Pro-Coração, relacionados a 

seguir: 

 Raphael de Almeida Magalhães, 

 Jorge Raimundo Filho, 

 Ronaldo Cezar Coelho, 

 Miro Teixeira, 

 Pedro Ramos de Carvalho, 

 Antonio Alberto Gouveia Vieira, 

 Carlos Scherr, 

 Wilson Mirza Abraham, 

 Mauro Ribeiro Viegas Filho, 

 Antonio Dias Leite Neto, 

 Márcio João de Andrade Fortes, 

 Carlos Augusto Montenegro e 

 Moisés Glat 

 

Infelizmente dois membros do conselho dos 

Instituidores vieram a falecer, deixando um 

enorme vazio nos nossos quadros (Moisés Glat 

e Raphael de Almeida Magalhães).  

 

CONSELHO CURADOR 

Órgão de orientação superior da Fundação Pró-

Coração, competindo nomear e dar posse aos 

integrantes do Conselho Diretor e Conselho 

Fiscal. Deliberar anualmente sobre as 

demonstrações financeiras, a prestação do 

Conselho Diretor, ouvindo o Conselho Fiscal, 

manter auditoria externa em caráter permanente, 

fiscalizar a gestão do Conselho Diretor e 

Conselho Fiscal. 

 

COMPOSIÇÃO ATUAL  

 José Manoel, Médico, Membro Nato na 

condição de Diretor Geral do Instituto 

Nacional de Cardiologia (Membro Nato); 

 Aurora Felice, Médica, Membro Nato na 

condição de Coordenadora Hospitalar do 

Instituto Nacional de Cardiologia; 

 Representante da Divisão de Cirurgia 

Cardíaca:  Dr. Luiz Henrique Pamplona 

 Representante da Divisão de Terapia 

Intensiva: Drª. Helena Cramer 

 Representante da Divisão de 

Enfermagem: Lourdes Alexandrina de 

Castro Neves, Enfermeira. 

 Representante do SUS: Marcus Vinicius 

Fernandes Dias, Diretor do Departamento 

de Gestão Hospitalar no Rio de Janeiro, 

representante do Sistema Único de Saúde 

 Secretária: Ludmila Talita Pinheiro da 

Silva 

 

CONSELHO DIRETOR 

 

 O Conselho Diretor é o órgão executivo 

da FUNDACOR composto de integrantes 

nomeados pelo Conselho Curador. Compete ao 

Conselho Diretor cumprir e fazer cumprir as 

decisões do Conselho Curador; elaborar os 

programas e projetos relativos às atividades da 

Fundação, o orçamento anual, as demonstrações, 

a prestação de contas e os relatórios 

circunstanciados das atividades das atividades e 

da situação econômico-financeira da fundação, a 

serem submetidos ao Conselho Curador; celebrar 

os contratos, acordos e convênios de interesse da 

fundação; adquirir bens, contratar serviços de 

terceiros, admitir empregados  ou demiti-los, e 

realizar outros atos imprescindíveis  à 

manutenção das atividades da fundação , 

conforme dispuser de seu regimento interno; 

fazer publicar, quando necessário demonstrações 

financeiras.     
                PRESIDENTE 

- MARCELO HEITOR VIEIRA ASSAD, Médico,  

 DIRETOR TESOUREIRO 

- Clécio Maria Gouvêa Médico; 

DIRETOR SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
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Mandato da atual diretoria: 

 

 

Início: 

01/07/2016 
 

Término:  

01/07/2018 

 

 

 

A. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 

 

Informe os dados relativos a eventuais alterações estatutárias da Entidade ocorridas no último 

exercício: 

Cartório: 

17º Ofício de Notas 

 Data do Registro: 

 30-04-2002 

Município/ UF: 

 Rio de Janeiro-RJ 

 

Finalidade da alteração: 

 

Adaptar o estatuto às finalidades do objeto e alteração do nome do órgão apoiado de Hospital de 

Cardiologia Laranjeiras para Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras, do Ministério da Saúde 

 

 

 

B- RECURSOS HUMANOS 

 

Colaboradores da entidade: 

 

 

 

Colaboradores 

 
Quantidade 

Funcionários 4 

Estagiários remunerados 0 

Total de pessoal ocupado assalariado 4 

Voluntários permanentes 3 

Voluntários eventuais 1 

Estagiários não remunerados 0 

Total de pessoal ocupado não remunerado 4 

Nº de trabalhadores autônomos que prestaram serviços no exercício 

anterior 

5 

Quantidade de diretores remunerados 0 

Quantidade de diretores não remunerados 3 
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C- RESPONSÁVEL  PELAS INFORMAÇÕES 

Nome: LUDMILA TALITA PINHEIRO DA SILVA 

 

Cargo: Assistente Social 

 

DDD/ Telefone: 021 -2265-5331 E-mail: talitaludmila@hotmail.com 
  

 

 

D- APRESENTAÇÃO  

 

 

A Fundação Pró-Coração – FUNDACOR é uma Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de 

natureza técnica, científica, cultural, assistencial, fundada no Município do Rio de Janeiro em 09 de 

fevereiro de 1996, com a finalidade colaborar com o Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e em suas 

parcerias com Universidades, instituições públicas e privadas no Brasil e no Exterior, em programas de 

desenvolvimento e intercâmbio tecnológico, ensino e pesquisas na área de ciências da saúde, 

especificamente aquelas ligadas às doenças do coração e correlatas, envolvendo a demanda da população 

no contexto do atendimento do INC. 

  Institui bolsas de estudos, estágios e remuneração condigna a técnicos, estudiosos e pesquisadores 

que possam contribuir para a consecução dos objetivos estatutários desde que assim permitam seus 

recursos e  colabora com as atividades de ensino na área de saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

Seu publico alvo são crianças, adolescentes e famílias, não constituindo uma comunidade própria, 

pois os usuários vêm de varias localidades devido a escassez da referencia dos serviços prestados. Daí a 

identificação dos conflitos e apelos vivenciados, pelos usuários diante da multiplicidade de valores e contra 

valores presentes na realidade em que vivem. 

Constata-se que a maioria das famílias atendidas encontra-se em situação de vulnerabilidade e risco 

social, cujos responsáveis estejam, ou não, inseridos no mercado de trabalho e renda, formal ou informal 

sem distinção étnica, gênero, orientação sexual ou religiosa, bem como a pessoa portadora de deficiência.   
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No ano de 2017 foram executados de 9 (nove) projetos: 

  

I. PROJETO DE REABILITAÇÃO CARDÍACA  

II. PROJETO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E PREVENÇÃO DE CARDIOPATIA 

INFANTIL 

III. CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA INTERVENÇÕES 

CARDIOVASCULARES HIBRIDAS DE ALTA COMPLEXIDADE. (FINEP) 

IV. PROJETOS DE PESQUISAS CLÍNICA  

V. PROJETO DE MESTRADO PROFISSIONAL FUNDACOR/ INC 

VI. PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA  

VII. AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE PARA CONITEC 

VIII. CARGA DAS DOENÇAS-TABACO RELACIONADAS PARA O BRASIL E IMPACTO 

ECONÔMICO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA SOBRE DESFECHOS DE SAÚDE E DE 

PRODUTIVIDADE - CUSTOS DIRETOS. 

IX. GERENCIAR AS PESQUISAS EM SAÚDE DO SISTEMA LOCOMOTOR DO 

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD 

– INTO 
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 ATIVIDADES 

 

 

 

I - Descrição: PROJETO DE REABILITAÇÃO CARDÍACA 

 

Objetivo: Implementar um programa de medicina preventiva através de uns programas de exercícios com 

a organização de um serviço de reabilitação cardíaca de baixo custo à um impacto na saúde dos indivíduos 

e qualidade de vida, junto com intervenções médicas, nutricionais e psicológicas. 

  

Público Alvo: Pacientes do SUS, encaminhados pelo Instituto Nacional de Cardiologia. 

  

Período de Realização: De segunda a sexta feira das 8H as 15H, pelo periodo de 12 meses, podendo ser 

prorrogado por igual periodo.  

Resultados Obtidos:  
 

- Controle e melhoria das doença cardiovascular, física, psíquica, auto-estima através de uma 

intervenção multidisciplinar; 

- Diminuição de eventos cardiológicos e mortalidade, 

- Abertura de um espaço para a prevenção primária e secundária dos quadros de profissionais do 

INC; 

- Criação de um centro de ensino e pesquisa na área de cardiologia do exercício; 

- Transformação do INC em centro de referência nessa área, possibilitando consultorias junto a 

instituições públicas e privadas. 

 

Período de Realização: Iniciada em 2009  estando em plena vigencia. 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2017: 32 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 32 / 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

 



                                                                                                                                

 
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2017 8 

 

 
 

II  - PROJETO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E PREVENÇÃO DE CARDIOPATIA INFANTIL 

Descrição: No campo do diagnóstico precoce e prevenção de cardiopatia infantil a Fundação Pro-Coração 

desenvolveu, um importante projeto para detectar precocemente a presença de cardiopatia estrutural nas 

escolas do município do rio de janeiro seja esta congênita ou adquirida, com destaque para a cardiopatia 

reumática por sua alta prevalência em nosso meio. 

 

Objetivo: Determinar a prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares nas crianças 

avaliadas, afim de, instituir medidas específicas de prevenção. 

 

Público Alvo: Equipe de gestão e administração da instituição; bem como a equipe da área assistencial, 

propiciando ferramentas de gestão de pessoal e financeira; Adolescentes de Escolas Municipais do Rio de 

Janeiro e a família. 

Período de Realização: Iniciada em 2012 estando em plena vigencia. 

Resultados Obtidos: Implantar um modelo de detecção mais precoce de risco para doenças 

cardiovasculares e definir incidência atual de crianças portadoras de cardiopatia, diminuindo desta forma a 

incidência de complicações desta patologia, através de medidas preventivas a serem instituídas nas fases 

iniciais da doença. 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2017: 20 

 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 20/100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: FUNDACOR / Instituto Nacional de Cardiologia 

 

 

 

    CONVÊNIOS COM A FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 

 

III- Descrição: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA INTERVENÇÕES 

CARDIOVASCULARES HIBRIDAS DE ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIO FINEP Nº 

01.12.03.23.00. 

Objetivo: Centralizar as ações estratégicas, logísticas e políticas da rede.  

 

Público Alvo: Pesquisadores dos Centros de Tecnologia Celular, grupo de pesquisas em terapia celular e 

Usuário do Sistema Único de Saúde. 

Período de Realização: Iniciado em  2012. 
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Resultados Obtidos:  

- Potencializar as atividades dos grupos já existentes que realizam pesquisas com células tronco e fomentar 

a criação de novos grupos  

- Transformar em produtos os conhecimentos e as tecnologias adquiridos 

- Ferramenta para auxiliar a tomada de decisão em políticas de saúde, beneficiando tanto os usuários do 

sistema de saúde público quanto do  sistema de saúde suplementar. 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2017: 1.000 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 1.000 /100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

 

IV - PESQUISAS CLÍNICA 

Descrição: Requisitos Transfusionais em Cirurgia Cardíaca  

Objetivo: Abordar se um limiar de transfusão restritiva é não inferior a um limiar mais alto, avaliado 

através de um escore composto de qualquer um dos seguintes eventos que poderão ocorrer durante a 

hospitalização inicial do paciente: (1) mortalidade por todas as causas; (2) infarto do miocárdio; (3) novo 

evento de insuficiência renal requerendo diálise; ou (4) novo déficit neurológico focal. 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde, família, Comunidade Locais e Comunidade Cientifica.  

Período de Realização: Iniciada em 27 de setembro de 2016 estando em plena vigência.. 

Resultados Obtidos: 

 -Melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2017: 18 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 18/ 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2017: 18 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 18/ 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 
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Descrição: Elaboração do Banco de Dados dos Pacientes Tratados no Ambulatório de Doenças de Chagas 

do Instituto Nacional de Cardiologia. 

 

Objetivo: avaliação de custo efetividade. Criar um banco de dados da coorte de pacientes acompanhados 

no ambulatório de doenças de Chagas do Instituto Nacional de Cardiologia, para o registro das variáveis 

clinicas de forma precisa e padronizada ao longo do tempo. 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde Todos os pacientes acompanhados no ambulatório de 

doença de Chagas do INC que concordarem em participar e preencham o TCLE. 

Período de Realização: Iniciada em 02 de janeiro de 2016 a 01 de janeiro de 2017.  

Resultados Obtidos: 
 -Melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 

  

-Um melhor custo-efetividade para pacientes com Doença de Chagas. 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2017: 72 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 72/100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

 

 

 

IV . III - ESTUDO DICA 

Descrição: O presente Termo de Acordo se refere ao estudo clínico do tipo Efeito do Programa Alimentar 

Brasileiro Cardioprotetor na redução de eventos e fatores de risco na prevenção secundária para doença 

cardiovascular. 

Objetivo: Redução de eventos e fatores de risco na prevenção secundária para doença cardiovascular: Um 

Ensaio Clínico Randomizado, doravante denominado simplesmente ESTUDO. 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: Iniciada em 2008 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  

Controle e melhoria da doença cardiovascular, física, psíquica, autoestima através de uma intervenção 

multidisciplinar; Diminuição de eventos cardiológicos e mortalidade, Abertura de um espaço para a 

prevenção primária e secundária dos quadros de profissionais do INC; Criação de um centro de ensino e 

pesquisa na área de cardiologia do exercício; Transformação do INC em centro de referência nessa área, 

possibilitando consultorias junto a instituições públicas e privadas.  

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2017: 140 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: /100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 
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IV . IV - ESTUDO DO GLAUBER 

Descrição: Caracterização Fenotípica de Pacientes com Cardiomiopatia Hipertrófica 

Objetivo: Avaliar as características clínicas de indivíduos portadores de mutações gênicas causativas de 

cardiomiopatias hereditárias, correlacionando fenótipo de genótipo. 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: Iniciada em 10 de dezembro de 2015, encerrou em 2017. 

Resultados Obtidos: 
 -Melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 

  

-Um melhor custo-efetividade para pacientes portadores de mutações gênicas causativas de 

cardiomiopatias hereditárias 

  

  

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2017 : 32 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 32/100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

 

 

 

V - PROJETO DE MESTRADO PROFISSIONAL FUNDACOR/ INC 

 

Descrição: Formação profissional em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e Cardiologia, a fim de 

atender necessidade premente da gestão pública, nos seus diversos níveis (federal, estadual, municipal e 

local, dentro de unidade de saúde), considerando a difusão da prática clínica baseada em evidencias e a 

criação de profissionais habilitados, oferecendo suporte ao decisor, especialmente no campo de 

incorporação tecnológica, incluindo a criação de políticas públicas. 

 

Objetivo: Tem como objetivo principal formar profissionais para apoiar instituições públicas (hospitais, 

municípios, estados ou governo federal) ou na decisão baseada em evidencias sobre avaliação de 

tecnologias para incorporação, desincorporação e elaboração de diretrizes clínicas na área de prevenção, 

tratamento e controle de doenças cardiovasculares. 

Público Alvo: Profissionais de Saúde. Toda a população de pacientes usuários do serviço público de 

saúde, com a finalidade de controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de 

decisão prevenindo a ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2013 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  
- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

- Promover a agregação de profissionais, de toda e qualquer área do conhecimento, interessados em 

inovação na área da saúde. 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2017 :  
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Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita:  / 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

 

 

 

 

VI - PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA  

Descrição: Cooperação técnica-cientifica entre a FUNDACOR e a Universidade Estácio de Sá 

 

Objetivo: O presente convênio tem por objetivo instituir cooperação técnico-científica entre as 

convenentes com vistas a proporcionar aos alunos regularmente matriculados em disciplinas de estágio 

curricular dos curso de graduação acesso a cenários práticos no INC, visando à formação plena dos 

estudantes, além de eventuais projetos de pesquisa e extensão que contribuam para a maior qualidade do 

trabalho profissional. 

 

Público Alvo: Toda a população de pacientes usuários do serviço público de saúde, com a finalidade de 

controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de decisão prevenindo a 

ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2013 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  
- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

- Promover a agregação de profissionais, de toda e qualquer área do conhecimento, interessados em 

inovação na área da saúde. 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2017:  

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 874  

Percentual de Gratuidade Parcial: 93,78% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 58 

Executor: FUNDACOR/INC 

 

VII - AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE PARA CONITEC 

Descrição: ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE - BRA/MTS/87/117/15 
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Objetivo: Trocar experiências em relação a avaliação de tecnologias e saúde e subsidiar a ANS na tomada 

de decisão em relação ao Rol. 

Público Alvo: Toda a população de pacientes usuários do serviço público de saúde, com a finalidade de 

controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de decisão prevenindo a 

ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2014. Encerrou-se em 2017. 

Resultados Obtidos:  

 Realizar discussões técnicas acerca da metodologia para a avaliação de tecnologias em saúde; 

 Produzir pareceres de temas específicos utilizando a metodologia discutida para subsidiar a ANS na 

tomada de decisão em relação à gestão de tecnologias no Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde. O processo consiste em uma revisão rápida de artigos disponíveis no Medline, priorizando 

revisões sistemáticas. Após esse processo é elaborada uma tabela sumarizando as evidências e uma 

recomendação contra ou a favor da incorporação conforme descrito no Método GRADE 

(http://www.gradeworkinggroup.org/) 

Nº Total de Beneficiário em 2017: 20.000 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 20.000/ 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

 

 

VIII - CARGA DAS DOENÇAS-TABACO RELACIONADAS PARA O BRASIL E IMPACTO 

ECONÔMICO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA SOBRE DESFECHOS DE SAÚDE E DE 

PRODUTIVIDADE - CUSTOS DIRETOS 

Descrição: ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE - BR/LOA/1500034 

 

 

Objetivo: Calcular a carga das doenças tabaco-relacionadas e o impacto da aplicação de diferentes 

arranjos da política tributária do setor Tabaco sobre desfechos de saúde e econômicos para o Brasil em 

2014. 

 

Público Alvo: Toda a população de pacientes usuários do serviço público de saúde, com a finalidade de 

controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de decisão prevenindo a 

ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2013 . Encerrou-se em 2017. 
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Resultados Obtidos: 

  

- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

- Promover a agregação de profissionais, de toda e qualquer área do conhecimento, interessados em 

inovação na área da saúde. 

 

Nº Total de Beneficiários 2016: 20.000 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 20.000 / 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

 

 

 

IX - GERENCIAR AS PESQUISAS EM SAÚDE DO SISTEMA LOCOMOTOR DO 

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – INTO 

Descrição: Pregão eletrônico nº 133/2015, processo administrativo n°. 250057/2221/2015 sipar – 

25057/003803/2015-86 o objeto da licitação é a contratação de instituição especializada em pesquisa 

clínica para gerenciar o ensino e as pesquisas em saúde do sistema locomotor, a serem prestados ao 

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO. 

Objetivo: O Processo de consolidação da pesquisa no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 

tem como um dos principais pilares a ação integrada entre a pesquisa clinica e a pesquisa básica. O 

desenvolvimento e/ou aprimoramento dos protocolos terapêuticos em ortopedia em um instituto 

Nacional especializado em Traumatologia e Ortopedia tem como principais metas: aumentar a 

eficiência dos tratamentos e com isso reduzir os custos sociais para a rede publica; reduzir o tempo de 

internação dos pacientes; melhorar a qualidade de vida do paciente ortopédico, possibilitando o seu 

retorno para suas atividades físicas e laborais; introduzir no SUS procedimentos de alta complexidade 

sob ponto de vista científico e tecnológico. 

Público Alvo: Profissionais de Saúde. Toda a população de pacientes usuários do serviço público de 

saúde, com a finalidade de controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de 

decisão prevenindo a ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2016 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  
O desenvolvimento e/ou aprimoramento dos protocolos terapêuticos em ortopedia em um instituto 

Nacional especializado em Traumatologia e Ortopedia tem como principais metas: aumentar a 

eficiência dos tratamentos e com isso reduzir os custos sociais para a rede publica; reduzir o tempo de 

internação dos pacientes; melhorar a qualidade de vida do paciente ortopédico, possibilitando o seu 

retorno para suas atividades físicas e laborais; introduzir no SUS procedimentos de alta complexidade 

sob ponto de vista científico e tecnológico. 
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Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2016 : 800 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 800 /100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita:  

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL 

HADDAD – INTO 

 

 

 

 

 

E) Considerando as atividades detalhadas acima, o público alvo principal, em relação aos 

beneficiários das atividades.  

 

Idosos; 

Portadores de Deficiência; 

Estudantes; 

Família; 

Usuários de substâncias psicoativas; 

Comunidades locais; 

Comunidade científica, 

 

 

F) Finalidades Principais de acordo com o Estatuto: 

 

Estudos e Pesquisa 

Outras Formas de Educação/ Ensino 

Hospitais 

Desenvolvimento Institucional 

 

G) Atividades Principais de acordo com o Estatuto: 

 

Ações integradas de Reabilitação 

Pesquisas em Ciências Biológicas e Naturais 

Pesquisas Médicas 
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Educação e Ensino 

 

 

 

H) Origem das fontes de recursos que custeiam as atividades, serviços e projetos realizados:  

 

 Própria (recursos decorrentes da prestação de serviços da entidade) 20,82%  

 Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ doações dos membros ou associados) 13,51% 

 Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas) 10,00%  

 Privada (recursos de doações eventuais) 3,81%  

 Pública (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas) 

50,00%  

 Internacional Privada (recursos de entidades e organizações internacionais) 1,86% 

Internacional Pública (recursos de Países estrangeiros, ONU, etc.) 0,00% 

 

I)    Outras informações: 

 
 

A Fundação Pro-Coração foi criada com a finalidade de dar apoio ao Instituto Nacional de Cardiologia, 

primordialmente nos campos do ensino, da pesquisa e do desenvolvimento institucional. 

 

Independente dessas atividades colabora, também, em despesas emergenciais que necessitem da máxima 

urgência para a sua solução, como, por exemplo: exames médicos não processados pelo INC e que 

necessitam ser contratados em casos de emergência para atender a pacientes internados com problemas 

cardiológicos e acometidos com complicações de outras etiologias; aquisições emergenciais de materiais 

não constantes da grade do almoxarifado do Instituto. Etc.      
 

 

J) CONVENIOS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS 

 

Resumo do objetivo da parceria: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA 

INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES HIBRIDAS DE ALTA COMPLEXIDADE - 

CONVÊNIO FINEP Nº 01.12.03.23.00. As parcerias públicas da entidade referem se a todos os recursos 

recebidos para a realização de atividades de interesse público.  

Nome do órgão ou entidade parceira: MINISTERIO DA SAUDE  

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Ministério Público Posição do  

órgão na estrutura federativa: Federal  

Origem dos recursos repassados: Federal  

Natureza do instrumento de parceria: Contrato Administrativo 

Data de publicação na imprensa oficial: 05/08/2013  

Total de recursos financeiros previstos: 2.851.500,00  

Recursos financeiros já repassados: 2.851.500,00 

 

Resumo do objetivo da parceria GERENCIAR AS PESQUISAS EM SAÚDE DO SISTEMA 

LOCOMOTOR DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA 
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JAMIL HADDAD – INTO. As parcerias públicas da entidade referem se a todos os recursos 

recebidos para a realização de atividades de interesse público.  

 

Nome do órgão ou entidade parceira: MINISTERIO DA SAUDE  

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Ministério Público 

órgão na estrutura federativa: Federal  

Origem dos recursos repassados: Federal  

Natureza do instrumento de parceria: Contrato Administrativo 

Data de publicação na imprensa oficial: 25/02/2016  

Total de recursos financeiros previstos: 1.997.432,51 

Recursos financeiros já repassados: 1.616.378,06 

 
 

Resumo do objetivo da parceria: CARGA DAS DOENÇAS-TABACO RELACIONADAS PARA O 

BRASIL E IMPACTO ECONÔMICO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA SOBRE DESFECHOS DE 

SAÚDE E DE PRODUTIVIDADE - CUSTOS DIRETOS. 

As parcerias públicas da entidade referem se a todos os recursos recebidos para a realização de 

atividades de interesse público.  

Nome do órgão ou entidade parceira: MINISTERIO DA SAUDE E ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE - OPAS 

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Ministério Público 

órgão na estrutura federativa: Federal  

Origem dos recursos repassados: Federal  

Natureza do instrumento de parceria: CARTA ACORDO 

Data de publicação na imprensa oficial:  13/08/15 

Total de recursos financeiros previstos: 163.449,00 

Recursos financeiros já repassados: 163.449,00 

 

Resumo do objetivo da parceria: AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE PARA 

CONITEC As parcerias públicas da entidade referem se a todos os recursos recebidos para a 

realização de atividades de interesse público.  

Nome do órgão ou entidade parceira: MINISTERIO DA SAUDE E ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE - OPAS 

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Ministério Público 

órgão na estrutura federativa: Federal  

Origem dos recursos repassados: Federal  

Natureza do instrumento de parceria: CARTA ACORDO 

Data de publicação na imprensa oficial:  14/08/2015 

Total de recursos financeiros previstos: 294.000,00 

Recursos financeiros já repassados: 245.000,00 
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K) Documentos e Títulos Título/Qualificação/Certificação Federais que possui: 

 

TÍTULO DA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL  (LEI Nº 91/35)  CREDENCIADO EM 2015 

CONDIÇÃO DE ENTIDADE DE APOIO (LEI Nº 8.958/94)   CREDENCIADO EM 2008 

REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES AMBIENTAIS (DEC Nº99.274) 

CNEA  CERTIDÃO DE ISENÇÃO EM 2015 

CREDENCIAMENTO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E NO MINISTÉRIO DA CIENCIA E 

TECNOLOGIA LEI Nº 8.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994. CREDENCIADO NO ANO DE 

2017 

CREDENCIAMENTO DO CNPQ ART 6 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MCT/MF Nº 445 

E LEI Nº 8010. CREDENCIADO EM 2015. 

 

 

 
 

 

 

 

 

L) DEMONSTRATIVO CONTÁBIL  

 

Receita anual em R$ 5.061.858,95 

 

Acima de 5 milhões (especificar):   

VIDE DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2016 MAIS ABAIXO, SENDO QUE O ISS 

S/MOVIMENTO ECONOMICO E IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTÃO SENDO INFORMADO COMO 

DEDUÇÃO DA RECEITA . 

 

 
Razão Social: FUNDAÇÃO PRÓ-CORAÇÃO 

CNPJ Nº 01.236.254/0001-76 
  

 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 
 

 

 

ATIVO CIRCULANTE 

 

 

PASSIVO CIRCULANTE 

Caixa e Equivalentes 3.699.391,28 Fornecedores                                                          6.792,23 

Contas Vinculadas 3.656.502,62 Obrigações trabalhistas                                                 7.860,35 

Convênios, Acordos e Ajustes 42.888,66 Obrigações Sociais                                                        29.927,81 

 

Valores a receber de terceiros 

 

692.067,31 
Obrigações Fiscais                                             31.550,59 

 

Adiantamento Terceiros 

 

152.954,80 
Empréstimos e financiamentos  - FINEP 315.247,97 
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Convênios e Contratos a Receber  

1.165.472,79 
Aluguéis a Pagar                                                              - 

Valores a Compensar/Recuperar 7.308,36 Outras Obrigações  67.451,42 

 Estoques -   

 Despesas antecipadas -   

Outras Contas do Ativo Circulante -633.666,64 Recursos de Leis de Incentivo Fiscal                             - 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 

(-) Rec. Leis de Incentivo Fiscal utilizados        - 

 

 

Valores a receber a longo prazo 

 

 

- 

  

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

 

 

 

Bens e Direitos em Uso                                                  175.381,20 Provisão para IRenda e CSLL                                        - 

Imobilizado                                                     880.624,61 Provisão para Contingencia                         30.000,00 

(-) Depreciação / amortização acumulada        -675.243,41 Sentenças judiciais a pagar – exceto trabalhista             - 

Intangível                                                           - Outros Passivos Circulantes - 

Outros Ativos Não Circulante                               

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empréstimos e financiamentos a pagar a longo 

prazo   

- 

Contas a pagar                                                                - 

Provisão para Contingencia                         198.000,00 

Outros passivos exigíveis a longo prazo                         - 

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 

 

 

Resultados de exercícios futuros 

  

 

- 

PATRIMÕNIO LÍQUIDO 

 

Patrimônio Social  3.880.009,42 

Dotação Institucional                                                      26.000,00 

Doações patrimoniais                                                      6.358,46 

Superávits / Déficits acumulados                                    3.735.783,40 

Superávits / Déficits do exercício                                    111.867,56 

Outras Contas do Patrimônio Social                                - 

TOTAL  ATIVO  

 

4.566.839,79 

 

TOTAL PASSIVO  

 

4.566.839,79 
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Razão Social: FUNDAÇÃO PRÓ CORAÇÃO 

CNPJ Nº 01.236.254/0001-76 

 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2017 
 

 

RECEITAS OPERACIONAIS 
 

 
 

DESPESAS COM PESSOAL 

Prestação de serviços (Exceto 

Saúde/Educação) 

3.731.646,45 Salários de Funcionários(c/vínculo 

empregatício)                

149.090,48 

Recursos - subvenções públicas      Encargos Sociais com Pessoal 
 

42.835,90 

Recursos - contribuições públicas  
 

 Despesas Diversas com Pessoal                      19.595,45 

Recursos - convênios públicos     Remuneração de Dirigentes - 

Recursos - auxílios públicos          
 

 Encargos Sociais com dirigentes - 

Recursos - Termo de Parceria         Outros Encargos Sociais Compulsórios - 
 

Doações e contribuições para 

custeio            

 Outras despesas com Pessoal                    360.000,00 

Receita de convênios de saúde 

privados 

 
 

Prest. Serviços de saúde não-

conveniados  

 Recursos Humanos Externos – Pessoa 

Física   
233.893,57 

SUS – Sistema Único de Saúde 
                          

 Recursos Humanos Externos – Pessoa 

Jurídica  

330.923,32 

Cursos/Pesquisas e Eventos 501.819,24 INSS sobre serviços prestados por terceiros       46.896,77 

Serviços Educacionais   Outras despesas com  serviços contratados           

Taxa,  mensalidades e 

contribuições                    

 
 

CUSTOS DE PROJETOS 
 

Contribuição de empresas 

mantenedoras  

 Custos de Projetos                                                

Doações, Campanhas e patrocínios   
 

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

Recursos Internacionais 
 
 

 Águas, gás e energia elétrica                               

 

DEDUÇÕES DAS RECEITAS 
 

Aluguéis pagos                                               22.431,76 

(-) Bolsas de estudo concedidas                         
 

 Despesas com veículos               

(-) Atendimento gratuito                                    Diárias/viagens e Passagens Aéreas                                        149.687,12 

(-) Descontos Comerciais Obtidos                     Hospedagem                                                

(-) PIS sobre receitas                                         
 

 Material Hospitalar                   39.446,76 

(-) COFINS sobre receitas                                 Material de 

Consumo/Escritório/Expediente  
8.792,58 

(-) ICMS sobre vendas                                     Telefone, Fax e outras desp. 

c/comunicações         

11.782,80 

(-) ISS sobre serviços                                         
 

-191.587,36 Anúncios/Assinaturas e Publicações                              9.075,92 

(-) Vendas Canceladas                                       Serviços Técnicos e Especializados   

(-) Outras deduções                                            Despesas com Informática                                                     2.669,59 
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OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Prêmios de seguros contratados                                             1.691,90 

Outras receitas operacionais                              
 

2.000,00 Despesas com atividades sociais e culturais                           

 

RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS 
 

Outras despesas administrativas                                             740.289,86 

Descontos Obtidos                                              DESPESAS COM  BOLSAS DE ESTUDO A TERCEIROS 
 

Renda de aluguéis e arrendamentos                    Ensino Fundamental                                                              

Rendimentos de Títulos e 

Aplicações no Mercado Financeiro                                                                         

376.373,16 Iniciação Científica                                                                              38.668,17 

(-) Impostos s/aplicações 

financeiras 

-75.915,01 Bolsa de Pesquisa 2.421.494,82 

Outras Receitas Financeiras                                Mestrados, Doutorados e Pós-Doutorados                              

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS 
 

Outras Despesas com Bolsas de Estudo                                  

Venda de Ativo Permanente                              - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (não-lançados em 

Receitas) 
Doações receb. em bens ou 

mercadorias      

90.020,10 Impostos federais                                                                    

Outras Receitas Não-Operacionais                    - Impostos estaduais                                                                  

OUTRAS RECEITAS 
Impostos municipais                                                               

Outras receitas não classificadas 

anteriormente 
360.000,00 CMPF   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COFINS   

IOF  74,15 

Outros tributos, taxas e contribuições                                    

 

DESPESAS FILANTRÓPICAS 
 

 Doação de Alimentos                                                             

Doação de Roupas e Agasalhos                                             

Doação de Medicamentos                                                      

Outras despesas filantrópicas                                                 

DESPESAS FINANCEIRAS 

Descontos concedidos                                                             

Despesas Bancárias                                                                22.345,27 

Outras despesas financeiras                                                   17.194,19 

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E LEASING 

Despesas com Depreciação                                                   13.608,64 

Despesas com Amortização                                                  - 

Despesas com Leasing                                                          - 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
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(-) Recuperação de despesas                                               - 

Outras despesas operacionais                                                - 

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

 

Custo de ativo permanente vendido                                      - 

Custo de ativo permanente baixado                                      - 

Outras despesas não-operacionais                                         - 

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 

Participações e Contribuições - 

OUTRAS DESPESAS E CUSTOS 
 

Outras despesas não classificadas 

anteriormente                   
- 

PROVISÕES CONSTITUÍDAS  

Provisão para Imposto de Renda e CSLL                             - 

Outras provisões constituídas                              - 
TOTAL DE RECEITAS 4.794.356,58  TOTAL DE DESPESAS           4.682.489,02 

 
 
 
NOTAS EXPLICATIVAS 

 

I - CONTEXTO DAS ATIVIDADES 

 

A Fundação Pró-Coração - FUNDACOR é pessoa jurídica de direito privado, dotada de autonomia 

patrimonial, administrativa e financeira, sem fins lucrativos, regendo-se pelo seu Estatuto Social, cuja 

alteração encontra-se registrada no 17º Ofício de Notas da Capital, Livro nº 6.091, Folhas 195 / 200, Ato 

nº 176 em 30/04/2002, encontrando-se registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob 

a Matrícula nº 147.415, Protocolo nº 200710041536252, em 15/10/07, por seu Regimento Interno, pelas 

disposições legais que lhe forem aplicáveis e pela Resolução nº 68/79 da Procuradoria Geral de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. 

A Fundação tem por finalidades exercitar as seguintes atividades: I - colaborar com o Instituto Nacional 

de Cardiologia Laranjeiras, com as Universidades, instituições públicas e privadas no Brasil e no exterior, 

em programas de desenvolvimento e intercâmbio tecnológico, ensino e pesquisas na área de ciências da 

saúde, especificamente aquelas ligadas às doenças do coração e correlatas, inclusive visando a divulgação 

científica dos resultados obtidos através da pesquisa conjunta; II - colaborar na manutenção do Instituto 

Nacional de Cardiologia Laranjeiras, seus ambulatórios, laboratórios de pesquisas, clínicas, dispensários e 

órgãos de natureza correlata, de cujas atividades resultem, ainda que indiretamente, proveitos de ordem 

científica, didática ou assistencial; III - manter leitos e serviços hospitalares gratuitos, para uso público, 

sem distinção de etnia, gênero, orientação sexual e religiosa, na forma de lei, privilegiando a saúde da 

população do Estado do Rio de Janeiro; IV - patrocinar o desenvolvimento de novos produtos, 

equipamentos, sistemas e processos, assim como pesquisar produtos para indústrias que trabalham com 

bioengenharia; V -  promover e estimular a divulgação de conhecimento científico, através de cursos - 
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inclusive cursos de qualificação profissional, simpósios e congressos e da edição de publicações técnicas 

e científicas; VI - instituir bolsas de estudos, estágios e remuneração condigna a técnicos, estudiosos e 

pesquisadores que possam contribuir para a consecução dos objetivos estatutários, desde que assim 

permitam seus recursos; VII - colaborar com as atividades de ensino de graduação e pós-graduação das 

diversas unidades que compõem o sistema de ensino público e privado na área de saúde do Estado do Rio 

de Janeiro, celebrando convênios, acordos ou contratos com tais unidades para ministrar cursos de 

graduação,     pós-graduação, aperfeiçoamento, atualização e extensão, podendo, para estes fins, 

estabelecer simultaneamente parcerias com quaisquer outras instituições; VIII - celebrar convênios, 

acordos ou contratos com instituições públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, visando a 

dispensação de medicamentos para distribuição gratuita; IX - celebrar convênios, acordos ou contratos 

com instituições públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras e inclusive com o Instituto Nacional de 

Cardiologia Laranjeiras, para a prestação de serviços técnicos de consultoria e gerenciamento, visando a 

implantação e desenvolvimento de cirurgias cardíacas nas aludidas instituições; X - celebrar convênios 

com Prefeituras Municipais, através das Secretarias de Saúde das mesmas, para prestação de serviços 

médicos de cardiologia e de cirurgias cardiovasculares aos pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde 

dos respectivos municípios, que terão prioridade sobre quaisquer pacientes de outras origens, ouvida a 

comissão gestora bipartite; XI - celebrar convênios, acordos ou contratos junto a operadoras de planos 

privados de assistência à saúde, para a prestação de serviços médicos de cardiologia aos associados dos 

referidos planos; XII - celebrar convênios, acordos ou contratos com instituições públicas e privadas, 

nacionais ou estrangeiras, para a prestação de serviços médicos de cardiologia aos funcionários de tais 

instituições e outras organizações a elas vinculadas; XIII - celebrar convênios, acordos ou contratos com 

instituições públicas voltadas para a prevenção de doenças cardiovasculares, para a distribuição aos 

funcionários das mencionadas instituições; XIV - oferecer planos privados de assistência à saúde contra 

prestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios ou de terceiros - contratando ou 

credenciando, para tanto, pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas - compreendendo tal 

assistência todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à 

reabilitação da saúde, observados os termos da legislação vigente. 

 

Seu publico alvo são crianças, adolescentes e famílias, não constituindo uma comunidade própria, pois os 

usuários vêm de varias localidades devido a escassez da referencia dos serviços prestados. 

   

A maioria das famílias atendidas encontra-se em situação de vulnerabilidade e risco social, cujos 

responsáveis estejam, ou não, inseridos no mercado de trabalho e renda, formal ou informal sem distinção 

étnica, gênero, orientação sexual ou religiosa, bem como a pessoa portadora de deficiência.  II - 

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de 

acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, em consonância nas disposições aplicáveis às instituições sem finalidades 

lucrativas da ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros e aplicando também a NBC TG 1000 - 

Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas nos aspectos não abordados pela ITG 2002.III – 

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Caixa e equivalentes de caixa Caixa e 

equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de 

alta liquidez, quando houver, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e 

que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.b) Outros ativos e passivos circulantes e 

não circulantes. 

 

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

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivos). 
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c) Ativo e Passivo Não Circulante 

 

Ativo Não Circulante - o Imobilizado e o Intangível, estão registrados ao custo de aquisição, deduzido por 

depreciação ou amortização calculada pelo método linear, às taxas anuais que levam em consideração o 

tempo de vida útil estimada dos bens.Passivo Não Circulante – Refere-se ao processo nº 0000958-

31.2011.4.02.5101, que trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, onde em 

outubro de 2015 foi dada a sentença da 1ª instância e a Fundação provisionou o montante da 

contingência, considerando os riscos de condenação do item b):a) Ressarcimento ao dano Erário: 

Remoto;b) Pagamento de multa civil de três vezes o valor da remuneração recebida na época: Provável;c) 

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica a qual seja sócio majoritário pelo 

prazo de três anos: Provável.d) Receitas e Despesas As receitas e as despesas são registradas em 

conformidade com o regime contábil de competência de exercício, com exceção das doações e das 

receitas financeiras, que são registradas por ocasião do efetivo recebimento dos recursos. 
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Nome do contabilista responsável: VILMA VENAS RODRIGUES 
 

Nº do registro no CRC: 067.056/O-1 

 
UF: 

RJ 

CPF nº 

670.443.107-10 

Telefone para contato (021)         2544-4738                         e-mail: vilmavenasr@gmail.com 

 

         
         
 

 

 

 

 


