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Apresentação 
O Instituto Vital Brazil, viveu, em 2020, um ano muito diferente dos 
anteriores. Diante de um novo cenário mundial causado pelo surgimento 
da Covid-19, saúde, ciência e vida tornaram-se valores fundamentais. 
Empresa de ciência e tecnologia do Governo do Estado do Rio de Janeiro 
ligada à Secretaria de Estado de Saúde, o Instituto vestiu a camisa para 
agir em defesa desses valores, que são alicerces para a instituição.
O contexto de pandemia transformou a maneira de trabalhar e produzir em 
todo o planeta, e fez com que o Instituto usasse sua expertise para 
encontrar uma alternativa viável no combate ao novo vírus. A pesquisa do 
soro anticovid-19 foi o trabalho de maior destaque da instituição ao longo 
do ano, reforçando seu importante papel para o país.
O desenvolvimento do novo medicamento teve início em maio, na Fazenda 
Vital Brazil, em Cachoeiras de Macacu, quando cavalos foram inoculados 
com a proteína S recombinante do coronavírus, produzida na 
Coppe/UFRJ. Após sete semanas, o estudo revelou que os plasmas de 
quatro dos cinco animais apresentaram de 20 a 100 vezes mais anticorpos 
neutralizantes contra o novo vírus do que os plasmas de pessoas que 
tiveram a doença, tratamento também em estudo, chamado de “plasma de 
convalescente”. O novo soro passou por testes in vitro que comprovaram 
que o medicamento bloqueou a ação do vírus.
Em agosto de 2020, foi anunciado o depósito de patente e a submissão de 
publicação oriundos dos excelentes resultados dessa pesquisa para o 
tratamento da Covid-19, fruto da parceria entre o Instituto Vital Brazil, a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). O pedido de patente referiu-se ao processo de produção do 
soro anti-SARS-CoV-2, a partir da glicoproteína da espícula (spike) com 
todos os domínios, preparação do antígeno, hiperimunização dos equinos, 
produção do plasma hiperimune, produção do concentrado de anticorpos 
específicos e do produto finalizado, após a sua purificação por filtração 
esterilizante e clarificação, envase e formulação final. O trabalho foi 
depositado no MedRxiv, um repositório de resultados preprint (pré-
publicados).
Devido aos resultados divulgados, em outubro, o Instituto recebeu o Diretor 
do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e 
Desenvolvimento do Ministério da Saúde (Desid/MS), Cel. Pedro Pinheiro, 
demonstrando o interesse do Ministério em entender melhor o soro 
anticovid-19.
Em dezembro, o Instituto foi a Brasília para participar da 17ª Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia 2020, promovida pelo Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovações, marcando presença com um estande 
para explicar sobre o soro anticovid-19 e sua produção feita a partir do 
plasma de cavalos. No mesmo mês, foi publicado na revista International 
Immunopharmacology o artigo “Covid-19 and Hyperimmune sera: a 
feasible plan B to fight against coronavirus” envolvendo pesquisadores do 
Vital Brazil, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Swansea 
University. O estudo mostra as vantagens terapêuticas do soro para o 
tratamento da doença e quais estratégias e protocolos devem ser usados 
para a sua produção.
Desde o comunicado da Organização Mundial de Saúde, declarando a 
pandemia em março, o Instituto Vital Brazil realizou ações para levar dicas, 
orientações e informações educativas para ampliar os cuidados com a 
saúde de funcionários, colaboradores e seus familiares e alertar para o 
perigo do novo vírus. Com as medidas de isolamento social, alguns setores 
passaram a atuar em home office e foi necessário suspender as visitas do 
público externo.
A tecnologia veio para ajudar nesse novo contexto. Para facilitar a 
comunicação interna, o Vital Brazil criou seu grupo institucional de 
WhatsApp e lançou seu próprio aplicativo para uso de funcionários e 
colaboradores, oferecendo, em um único lugar, notícias, informações, 
documentos e outros materiais importantes. Além disso, em maio, foi 
elaborada uma plataforma de treinamento on-line para atender 
profissionais que trabalham com a captura de animais peçonhentos. O 
curso teve transmissão realizada ao vivo e foi voltado para bombeiros, 
guardas florestais e demais agentes que precisam lidar com cobras, 
aranhas e escorpiões em seus trabalhos.
Para manter a proximidade com a sociedade, o canal do YouTube do 
Instituto ganhou um programa chamado Vital Brazil Responde, trazendo 
especialistas da própria organização para responder perguntas dos 
internautas sobre diversos assuntos relacionados ao trabalho realizado na 
casa. Seguindo o formato, as Férias Científicas realizadas no meio do ano 
ganharam sua primeira edição on-line, em uma nova série de vídeos 
postada também no canal.
O ano de 2020, difícil para o mundo inteiro, também foi marcado por causas 
sociais solidárias. Desde mobilização para doações de sangue para ajudar 
familiares de funcionários e colaboradores até campanhas para colaborar 
com a comunidade local, o Instituto realizou diversas campanhas e 
arrecadou centenas de quilos de alimentos não perecíveis, produtos de 
higiene e limpeza, brinquedos, roupas e chocolates, amparando 
comunidades locais.
Enquanto isso, outras pesquisas do Instituto também tiveram continuidade. 
O Vital Brazil e a UFRJ depositaram o pedido de patente intitulado 
"Processo de detoxificação total ou parcial de venenos de animais 
peçonhentos por alta pressão hidrostática para uso na produção de soro 
hiperimune", referente ao processo de pressurização hidrostática sobre o 
veneno de animais peçonhentos. Com títulos de anticorpos mais altos, o 
Instituto pode produzir mais soros utilizando uma quantidade menor de 
cavalos.
Em agosto, o Instituto Vital Brazil recebeu seis lhamas, que participarão do 
desenvolvimento de uma nova linha de estudo que conta com esses 
animais para proporcionar a criação de um novo tipo de soro e revolucionar 
o trabalho que a instituição realiza há mais de 100 anos, que reduzirá ao 
mínimo o uso de animais no processo produtivo.
O Instituto Vital Brazil investiu em seu crescimento em 2020. Para a 
retomada da produção de soro em suas instalações acontecer, foi iniciada 
a obra em sua sede, no campus Niterói, na área de acondicionamento e 
envase. Outra iniciativa voltada para o desenvolvimento da instituição é o 
Projeto Básico Avançado, com a fábrica de sólidos, sólidos oncológicos e 
líquidos para o atendimento de parcerias de desenvolvimento produtivo 
(PDP) e a absorção de tecnologias pelo Instituto. Em março, houve a 
primeira reunião com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde para discutir estratégias relacionadas 
às PDPs. Posteriormente, ocorreram reuniões e visitas envolvendo o 
Laboratório Farmacêutico da Marinha, para um estudo de viabilidade de 
portabilidade tecnológica da fabricação de Rivastigmina, e o parceiro 
transferidor de tecnologia, para levantamento de requisitos técnicos de 
engenharia e arquitetura da planta fabril. Com a conclusão da primeira 
versão do Termo de Referência do Instituto, foi feita a solicitação de licença 
na Prefeitura Municipal de Niterói para a construção da planta fabril, assim 
como foi aberto o Processo Administrativo para a contratação do projeto de 
arquitetura para tal.
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Fechando 2020, o Instituto Vital Brazil foi contemplado em três editais: 
para realizar o simpósio de ciência, tecnologia e inovação em 
biotecnologia; concretizar um trabalho de editoração sobre o pioneirismo 
do Brasil contra a Covid-19; e para apoiar a produção do soro hiperimune 
no combate ao novo vírus.
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a 
seguir o balanço da empresa em 2020.

DMPL 2020

Discriminação 
Capital 

realizado 
Prejuízos 

acumulados 
Reserva de reavaliação 

Ajustes de avaliação 
patrimonial 

Total patrimônio 
líquido 

Saldo Em Reais   
(31/12/2019) 16.024.140,67  -53.590.146,99  16.085.234,59  43.453.283,78  21.972.512,05 
Lucro/Prejuízo Líquido Do 
Exercício

 

- -28.893.840,30  -57.810,92  -464.670,88  -29.416.322,10 
Ajustes Exercícios Anteriores

 
- -13.058.764,07  - - -13.058.764,07 

Subvenções De Investimento
 

- - - - 0,00 
Doações De Investimento

 
- - - - 0,00 

Realização De Reserva De 
Reavaliação/Ajuste Avaliação  - 522.481,80  - - 522.481,80 
Tributos S/ 
Reavaliação/Ajuste 
Patrimonial - - - - 0,00 
Reconhecimento De Receita 
Diferida - - - - 0,00 
Saldo Em Reais (31/12/2020)  

 
16.024.140,67 

 
95.020.269,56 

 
16.027.423,67 

 
42.988.612,90 

 
19.980.092,32 

  
31 de dezembro 

 

 
2019

 

2020

 

ATIVO CIRCULANTE 
  

   
Caixa e Bancos 

           
1.623.555  

           
2.206.456 

 

Aplicações Financeiras e Poupança 
           

3.409.552  
           

3.821.094 

 

Contas a Receber de Clientes 
             

408.415  
             

407.587 

 

Créditos de Tributos e Contribuições  
           

1.654.343  
           

2.988.404 

 

Diversos Responsáveis em Apuração                 84.392                 84.392  
Recursos do Governo Estadual 

         
29.711.825  

         
13.456.870 

 

Adiantamentos 
           

6.097.533  
           

5.524.457 

 

Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 
           

3.805.065  
           

4.568.268 

 

Estoques 
         

10.306.096  
         

11.109.795 

 

Despesa do Exercício Seguinte 
                    

549  
                    

549  

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  
       

57.101.324         44.167.872 

 

NÃO CIRCULANTE   
Realizável a longo prazo    
Recursos Vinculados

            

3.216.948 
            

1.708.260 
 

Invest. e Aplic. Longo Prazo  
             

149.669  
             
149.669  

Total do realizável a longo prazo
 

         3.366.617 
          

1.857.929 

 

INVESTIMENTOS 
           

2.688.306  
           

2.688.306  
IMOBILIZADO 

       
148.978.195  

       
127.739.890  

INTANGÍVEL 
           

3.603.496  
             
145.564  

TOTAL DO ATIVO NÃO 
CIRCULANTE 

     
158.636.614       132.431.689 

 

TOTAL DO ATIVO  

     
215.737.938       176.599.561 

 

  
31 de dezembro 

 

 
2019

 
2020

 
PASSIVO CIRCULANTE      

Fornecedores 
         

32.470.719  
         

17.439.311 

 

Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias 

           
6.938.991  

           
5.440.577 

 

Obrigações Fiscais e Tributárias  
           

3.266.543  
           

2.222.785 

 

Parcelamentos Fiscais e 
Previdenciários 

             
267.369  

             
218.768 

 

Convênios e Outros Adiantamentos a 
Comprovar 

         
23.862.480  

         
20.526.550 

 

Bens de Terceiros a Saldar  
         

10.119.884  
         

10.863.752 

 

Sentenças Judiciais a Pagar 
         

10.820.671  
         

18.274.812 

 

Outras Obrigações a Pagar 
               

77.689  
               

77.689  
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  

       
87.824.345         75.064.244 

 

NÃO CIRCULANTE   
Exigível a longo prazo    
Obrigações Fiscais e Tributárias

          
31.085.198 

          
30.746.345 

 

Obrigações a pagar 
         

17.324.733  
         

17.324.733  
Provisão para Sentenças Cíveis e 
Trabalhistas 

           
6.685.319  

         
22.242.672  

Total do exigível a longo prazo

 
       55.095.250 

        
70.313.750 

 
RECEITAS DIFERIDAS 

       
50.845.831         51.201.658  

TOTAL DO PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE 

     
105.941.081       121.515.408  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   

Capital Social 
         

16.024.141  
         

16.024.141  
Reserva de Reavaliação 

         
16.085.235  

         
16.027.424  

Ajuste de Avaliação Patrimonial  
         

43.453.284  
         

42.988.613  
Prejuízos Acumulados 

       
(62.135.690)  

       
(66.126.429) 

Resultado do Período 
           

8.545.543  
       

(28.893.840) 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

       
21.972.512       (19.980.091) 

TOTAL DO PASSIVO  
     

215.737.938       176.599.561  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 DRE 2020   EXERCÍCIOS ENCERRADOS 

    

  2019 2020 
Resultado Bruto de Vendas    
Receita Bruta de Vendas  

        
25.825.115          22.219.632  

Deduções sobre Vendas  
           

(234.795)         (2.669.966)  
Custo dos Produtos Vendidos  (23.220.558)  (18.964.805)  
Lucro Bruto de Vendas  

        
2.369.762             584.861  

Despesas e Receitas Operacionais    
Despesas Administrativas Gerais  (28.898.873)  (57.406.593)  
Despesas Comerciais (1.225.176)  (977.057)  
Despesas Industriais (12.888.156)  (20.969.248)  
Despesas Tributárias (5.951)  0 

 
Receitas e Despesas Financeiras 407.167  9.871  
Outras Receitas e Despesas 7.422.317  4.823.959  
Subvenções 41.364.453  45.040.367  
Resultado Operacional Líquido  

        
8.545.542      (28.893.840)  

Resultado Antes da Contribuição 

Resultado Antes da Contribuição Social

         

8.545.542 

     

(28.893.840)
 

Provisão para o Imposto de Renda 0  0  
         

8.545.542      (28.893.840)  
 Provisão para a Contribuição Social  0  0  
Resultado Líquido do Exercício  

        
8.545.542      (28.893.840)  

Social e IRPJ

    

    

Balanço Patrimonial 2020

NOTAS EXPLICATIVAS

II – CONTEXTO FINANCEIRO/CONTÁBIL

Principais Práticas Contábeis:
· A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis de 31/12/20 
seguiram as orientações das Leis 11.638/07 e 11.941/09. Os registros 
contábeis estão em consonância com a Lei 6.404/76 e legislação tributária 
vigente.
Os direitos consignados nas contas do Ativo Circulante e Não Circulante 
estão apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.
· O Passivo Circulante e o Não Circulante estão demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos 
correspondentes encargos e variações monetárias.
· As provisões para contingências foram devidamente atualizadas 
considerando-se a realização do passivo trabalhista e cível, no curto e 
longo prazos, conforme andamento dos processos avaliados pela 
Assessoria Especial Jurídica.

Ativo Circulante

O Ativo Circulante totaliza R$ 44.167.872, com a seguinte composição:
Caixa e Bancos – R$ 2.206.456 (5,00%): Saldo disponível em bancos 
conta movimento e limite de saque, sendo (63,6%) contrato nº 010/2017 - 
transferência de tecnologia do sistema de medição de glicemia 
(glicosímetro e tiras de teste de glicose sanguínea) com a HMD 
BIOMEDICAL INC. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, 
EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA.; (17,6%) contas para 
movimentação de recursos próprios da Caixa Econômica Federal, 
Bradesco e Itaú; (15,7%) convênios com o Ministério da Saúde; e (3,1%) 
Limite de saque.
Do saldo disponível em bancos, cerca de 33% são valores a serem 
regularizados.

Aplicações Financeiras e Poupança – R$ 3.821.094 (8,65%): contas 
para movimentação de recursos próprios no Banco do Brasil, Bradesco e 
Itaú.

Contas a Receber – R$ 407.587 (0,92%): (95,2%) comercialização de 
glicosímetro e tiras de teste de glicose referente ao Contrato 10/2017; e 
(4,8%) referente à Exportação de Soros ao Governo do Uruguai.  

Créditos de Tributos e Contribuições – R$ 2.988.404 (6,77%): (47,23%) 
constituição de COFINS e PIS/PASEP a recuperar realizada em 2020; 
(44,98%) Saldo de Imposto de Renda a Recuperar e Contribuição Social 
sobre lucro líquido de exercícios anteriores; e (7,79%) constituição de 
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar sobre lucro líquido em 
2020. 

Recursos do Governo Estadual – R$ 13.456.870 (30,47%): Repasses do 
Governo do Estado para despesas de custeio, serviços, obrigatórias e de 
investimentos liquidadas com a contrapartida em contas do Passivo 
Circulante, sendo (86,5%) referentes a exercícios anteriores a 2020; e 
(13,5%) referente a 2020.

Diversos Responsáveis Em Apuração – R$ 84.392 (0,19%): 
Pagamentos indevidos, responsáveis por danos, convênios e outras 
responsabilidades.

Adiantamentos – R$ 5.524.457 (12,51%): (51,9%) Adiantamentos de 
salários e férias concedidos a funcionários, correspondentes aos 
respectivos períodos aquisitivos; (38,4%) Aquisição de insumos para o 
Programa Farmácia Popular em processos de cobrança judicial; (8,1%) 
Benefícios de pessoal reconhecidas suas despesas em janeiro de 2020; e 
(1,6%) Repasses oriundos de Acordos de Cooperação Técnica, referente 
ao exercício de 2019.

Depósitos Realizáveis a Curto Prazo – R$ 4.568.268 (10,34%): 
Bloqueios bancários e depósitos recursais por Ordem Judicial em 
processos trabalhistas e cíveis correspondente a mais de um exercício, 
sendo (59,75%) Bloqueios Bancários; e (40,25%) Depósitos Recursais. 

Estoques – R$ 11.109.795 (25,15%): Avaliados ao custo médio de 
aquisição ou de produção, que não excede ao valor de mercado. Foi 
realizado inventário físico em 31/12/2020 referente aos estoques de 
Almoxarifado e Setoriais, distribuídos conforme quadro abaixo:

Estoques  Valor Percentual 

Materiais de Terceiros Beneficiados  *3.026.238  27,24% 

Estoques Para Beneficiamento *1.959.881  17,64% 

Matérias Primas e Materiais de 
Embalagem 

1.912.465  17,21% 

Mercadorias Em Consignação 1.732.965  15,60% 

Material de Consumo 1.029.518  9,27% 

Produtos em Processo 909.710  8,19% 

Animais 539.019  4,85% 

T o t a l  11.109.795  100,00% 
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* Na composição do estoque, (44,88%) trata-se de Industrialização por 
Encomenda (Beneficiamento), referente ao produto intermediário 
Mesilato de Imatinibe, em atendimento ao contrato de parceria entre o Vital 
Brazil, Laborvida e E.M.S. desde dezembro de 2012.
Permanecem os saldos de R$ 3.026.238 e R$ 1.959.881 que ainda 
requerem análise conclusiva a ser realizada pela Diretoria/Gerência 
Comercial para regularização da conta.
A conta Mercadorias Em Consignação representa empréstimos de 
insumos consignados entre Laboratórios Públicos a fim de atender 
necessidades de produção para fornecimento ao Sistema Único de Saúde 
– SUS. 
Teve seu valor atualizado, conforme Processo E-08/005/672/2019 de 
06/09/2019, entretanto requer regularização e controle, de 
responsabilidade da Diretoria Industrial, possibilitando assim a correta 
contabilização das atividades operacionais.
Com relação à conta de Matérias Primas, não foi realizada a contagem 
dos plasmas do IVB sede, na Câmara Fria, devido à temperatura da 
câmara estar fora dos limites ideais de armazenagem, o que adiou a 
contagem para 2021, conforme relatado no documento SEI 11766668 
“Relatório de Justificativa Estoque Plasma” da Coordenação de 
Almoxarifado e Relatório de Inventário, documento SEI 12805313, ambos 
no Processo SEI-080005/001388/2020.
As demais contas estão em consonância com o art. 12 do Decreto Estadual 
47.341/2020 de 03/11/2020 e tiveram seus saldos ajustados. 
Registra-se que a Contabilidade realizou lançamentos no exercício de 
2020 com base nos relatórios mensais do sistema AlterData, adaptados 
para esse fim, porém ainda em fase de validação.
Em prosseguimento, foi registrado o ajuste do Inventário Físico nas contas 
específicas de acordo o resultado apurado.
Despesas do Exercício Seguinte – R$ 549 (0,00%): Retenção de folha de 
pagamento em processo judicial de 2001 e 2002.
Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante totaliza R$ 132.431.689 e compreende:
Realizável a Longo Prazo – R$ 1.857.929 (1,40%): (65,8%) Depósitos 
Recursais; (26,1%) Penhoras Judiciais, ambos referentes a processos 
cíveis e trabalhistas em andamento referente a mais de um exercício; e 
(8,1%) ações em fundos de investimentos.
Investimentos – R$ 2.688.306 (2,03%): (97,8%) Aquisição de 
equipamentos e material permanente para “Fomento à Produção 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos”; e (2,2%) ações em fundos de 
investimentos. 
Imobilizado – R$ 127.739.890 (94,46%): (82,1%) Bens Imóveis; e (17,9%) 
Bens Móveis 
No exercício de 2010, a sociedade decidiu adotar o método do custo 
atribuído para avaliação dos bens imóveis. Em decorrência, foram também 
mensurados os tributos diferidos calculados sobre o montante do 
acréscimo dos seus ativos e sobre o Ajuste de Avaliação Patrimonial, 
realizada em 2010, e o saldo da Reserva de Reavaliação, realizada em 
1997. Os procedimentos adotados estão em conformidade com a 
Interpretação Técnica ICPC 10 e Leis n° 11.638/07 e 11.941/09.
Os itens do Imobilizado são contabilizados ao custo de aquisição ou 
construção, deduzidos da depreciação. A depreciação é calculada pelo 
método linear e leva em consideração a estimativa de vida útil econômica 
dos bens.
Em 2016 houve a implantação parcial de um sistema para controle do ativo 
imobilizado, por isso não foi possível sua validação integral.  Em 
consequência, os lançamentos referentes aos meses de novembro e 
dezembro de 2017 não foram considerados no resultado.
Em continuidade ao exercício de 2017, igualmente não foram feitos 
lançamentos referentes aos exercícios de 2018 e 2019 com reflexo no 
Resultado e no Passivo Não Circulante.
A empresa já adquiriu novo sistema (Alterdata) em 2019 que está em fase 
de conferência para validação e posterior regularização dos lançamentos 
inerentes à movimentação do imobilizado.
Os lançamentos foram feitos com base no último registro contábil (outubro 
de 2017), e após a validação do sistema, serão feitos os ajustes do período 
de novembro de 2017 a dezembro de 2020.
Intangível – R$ 145.564 (0,11%): (58,5%) Linhas telefônicas registradas a 
custo de aquisição ; e (41,5%) Solução informatizada de Business 
Intelligente B.I. para as áreas operacionais, administrativa, financeira e 
científica e amortizações, tendo sido atualizadas as de software referentes 
a exercícios anteriores com impacto de 96% com relação ao exercício de 
2019.

Passivo Circulante
O Passivo Circulante perfaz R$ 75.064.244, tendo a seguinte composição:
Fornecedores – R$ 17.439.311 (23,23%): Obrigações com fornecedores.  

Houve redução de cerca de 46% em relação ao exercício de 2019, dos 
quais 41,7% são relativos a prescrição do exercício de 2015 em 
observância ao Decreto de Encerramento do Exercício nº 47.341/2020 de 
03/11/2020.
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias – R$ 5.440.577 (7,25%): 
(66,1%) referente à pessoal a pagar e encargos de exercícios anteriores; 
(19,1%) referente a provisão de férias e 13º salário; (10,7%) INSS retido de 
Pessoa Jurídica em notas fiscais de serviço; (4,1%) pessoal a pagar e 
encargos do exercício de 2020; e .
Em 2020 foi regularizado por Notas Explicativas, 17% do saldo da conta 
referente a 2019 e  cancelado 4% do Restos a Pagar de 2015 por Nota de 
Sistema, em observância ao Decreto de Encerramento do Exercício nº 
47.341/2020 de 03/11/2020.    
Foi constatada necessidade de dar continuidade à análise para 
regularização do saldo das contas que compõem o grupo.
Obrigações Fiscais e Tributárias – R$ 2.222.785 (2,96%): (65,3%) 
Tributos retidos referentes à Lei 10.833/2003, IRRF, ISS e INSS sobre 
notas fiscais de serviço, sendo 38,0% relativo ao exercício de 2020; 
(31,7%) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
apurados mensalmente, sendo 32,6% relativos a 2020; (3,0%) 
Parcelamento FGTS, IPVA, IPTU e outros impostos e taxas, dos quais 
36,1% refere-se ao exercício de 2020.
No exercício houve baixa de 27,8% da conta por Nota Explicativa e 23,0% 
referente a cancelamento do Restos a Pagar de 2015 por Nota de Sistema, 
em observância ao Decreto de Encerramento do Exercício nº 47.341/2020 
de 03/11/2020.  É necessário a continuidade de análise.

Natureza dos Gastos Valor Part.% 

Fornecedores de mercadorias para revenda. 11.384.266 65,28% 

Materiais de consumo, insumos, serviços e 
outras despesas correntes. 

4.880.680 27,99% 

Fornecedores de equipamentos e 
maquinários. 

1.174.365 6,73%  

Total de Fornecedores  17.439.311 100% 

Parcelamentos Fiscais e Previdenciários – R$ 218.768 (0,29%): 
Parcelamentos em curso relativos à COFINS, PASEP, CSSL e IRPJ, 
referentes à Lei 11.941 de 2009.
Convênios e Outros Adiantamentos a Comprovar – R$ 20.526.550 
(27,35%): (56,2%) Convênio do Projeto Rio Tem Remédio, com processos 
de Tomadas de Contas nº 702/09, 703/09, 704/09 e 1467/09; (39,8%) 
Diversos convênios em execução; (2,1%) Benefícios de pessoal, a serem 
reconhecidas suas despesas em 2021; (1,3%) Saldo remanescente 
liquidado relativo aos Convênios do Ministério da Saúde nº 771246/2012, 
796182/2013, 787295/2013, 798380/2013 do Processo 149/2018, sendo 
99,9% inscrito em Restos a Pagar de 2019 e 0,1% do exercício de 2018, 
ambos a verificar; e (0,6%) Aquisição de insumos para o Programa 
Farmácia Popular em processos de cobrança judicial.
Em 2020 foi regularizado por Nota Explicativa, 14% do saldo da conta 
referente a 2019.
Bens de Terceiros a Saldar – R$ 10.863.752 (14,47%): (45,9%) 
Corresponde a remessas do produto intermediário Mesilato de Imatinibe 
recebidas para industrialização por encomenda (Beneficiamento) com 
impacto na conta “Estoques” no Ativo Circulante, que ainda requer análise 
conclusiva a ser realizada pela Diretoria/Gerência Comercial para 
regularização da conta; (32,4%) Empréstimos de insumos consignados de 
Laboratórios Públicos a fim de atender necessidades de produção para 
fornecimento ao Sistema Único de Saúde – SUS. Teve seu valor 
atualizado, conforme Processo E-08/005/672/2019 de 06/09/2019, 
entretanto requer regularização e controle, de responsabilidade da 
Diretoria Industrial, possibilitando assim a correta contabilização das 
atividades operacionais; e (21,5%) Importação por consignação do 
produto tira de teste da glicose sanguínea referente ao processo E-
08/005/128/2017, sujeita a variação cambial.  Este item é contrapartida da 
conta de Estoques “Mercadorias Para Revenda”; e (0,2%) corresponde à 
consignações sobre folha de pagamento de 2017 a 2020 a analisar.
Houve um acréscimo de 7,4% nesta conta decorrente de ajustes 
realizados em 2020, relativo ao Balanço de 2019.
Sentenças e Acordos Judiciais – R$ 18.274.812 (24,35%): (56,0%) 
processos trabalhistas; (22,0%) processos cíveis; e (22,0%) acordos de 
parcelamentos de dívidas judiciais cíveis, ambos analisados pela 
Assessoria Especial Jurídica, consideradas as possibilidades de êxito de 
execução e fases de cada processo. 
Houve aumento de 69% dessa conta em relação ao exercício de 2019, 
impactado pela  provisão de sentenças trabalhistas e cíveis no valor de R$ 
8.290.241,81.
Outras Obrigações a Pagar – R$ 77.689 (0,10%): (78,9%) Restituição ao 
Tesouro Estadual referente à cessão de funcionário que será pago por 
Ordem Bancária; e (21,1%) Restituição de Convênio, ambos a serem 
regularizados.

Passivo Não Circulante
O Passivo Não Circulante perfaz R$ 121.515.408, decomposto em:
Obrigações Fiscais e Tributárias – R$ 30.746.345 (43,73%): (99,9%) 
Provisão para o imposto de renda e contribuição social diferidos sobre 
ajuste de avaliação patrimonial ocorrido em 2010 e reserva de reavaliação 
em 1997, para refletir os efeitos fiscais nas demonstrações contábeis, 
conforme orientação do ICPC 10.  Esta conta encontra-se sem 
movimentação desde outubro de 2017 ocasionado pela falta de sistema 
conforme mencionado na conta “Ativo Imobilizado”; e (0,1%) 
Parcelamentos de imposto de renda sobre folha de pagamento e 
prestação de serviço em curso.
Obrigações a Pagar – R$ 17.324.733 (24,64%): (95,7%) Acordos de 
parcelamentos de dívidas judiciais cíveis; (4,3%) Parcelamento de INSS, 
absorvido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. 
Provisão Para Indenizações Cíveis e Trabalhistas – R$ 22.242.672 
(31,63%): (70,7%) Processos Cíveis; e (29,3%) Processos 
Trabalhistas10.  
Houve ação popular, de relevante valor, Processo nº 5038948-
53.2020.4.02.5101, proposta por João Pedro Accioly Teixeira, que visa 
ressarcir supostos prejuízos ao erário decorrentes de contratos. A ação 
não foi considerada no Balanço de 2020, com base no Relatório (SEI-
11740632), no Processo SEI-080005/001425/2020.
Consideradas as atualizações realizadas pela Assessoria Especial 
Jurídica, constatou-se um relevante acréscimo em comparação a 2019, 
contudo há possibilidade de êxito de execução de acordo com as fases em 
cada processo.
Resultado Diferido – R$ 51.201.658 (72,82%): (98,0%) Subvenções 
governamentais para investimentos; e (2,0%) doações, reconhecidas nos 
resultados dos exercícios, ambos na medida em que os respectivos ativos 
forem realizados, em conformidade com a Lei 11.638/07 e 11.941/09. 
Esta conta encontra-se sem movimentação desde outubro de 2017 e será 
regularizada no decorrer do exercício de 2021 com base no último registro 
contábil, conforme menção na conta “Imobilizado”.
Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido totaliza R$ (19.980.091), compreende:
Capital Social – R$ 16.024.141 (80,20%) representado por 200.000 
ações ordinárias nominativas.  O aumento do capital social ocorreu no 
Balanço de 2015 em Ata de Conselho de Administração e deverá ser 
submetido à Assembleia Geral Ordinária AGO.

 EXERCÍCIO 2020  % 
ACIONISTA  Nº DE AÇÕES R$ PARTIC. 
Governo do Estado do RJ 199.200 15.960.044 (99,6) 
Acionistas Minoritários  800 64.097 (0,4) 
TOTAL 200.000 16.024.141 (100%) 

Reservas de Reavaliação – R$ 16.027.424 (80,22%): Valor da reserva 
apurado conforme reavaliação registrada em dezembro de 1997.  Em 
consonância com a Interpretação Técnica ICPC 10 da Comissão de 
Pronunciamentos Contábeis, consta também reconhecida a provisão 
dos tributos diferidos calculados sobre o saldo da reavaliação em janeiro 
de 2010.
Esta conta foi atualizada com referência a realização da reserva de 
reavaliação relativa ao período de novembro de 2017 a dezembro de 
2020, representando menos de 1% do valor da conta.

Ajustes de Avaliação Patrimonial – R$ 42.988.613 (215,16%): 
Contrapartida de aumento no ativo em decorrência de avaliação a valor 
justo – custo atribuído, conforme Interpretação Técnica ICPC 10, 
registrado em janeiro de 2010 e o reconhecimento dos tributos diferidos 
pertinentes.

Esta conta foi atualizada com referência a realização do ajuste relativo 
ao período de novembro de 2017 a dezembro de 2020, representando 
menos de 1% do valor da conta.

Prejuízos Acumulados (-) R$ 66.126.429 (-330,96%), assim 
discriminados:

Contas 
Prejuízos 

Acumulados 

Resultados de 
Exercícios 
Anteriores 

Total em 

R$ 

Saldo Anterior - Ano 
2019 62.564.985

 
-429.296

 
62.135.689

 

Resultado de 2019 - 8.545.543 0 -8.545.543 
Ajustes e 
transferências em 
2020 13.058.764 0 13.058.764 

Realização Ajuste 
Avaliação Patrimonial 
e Reserva Patrimonial

 

-522.482 0 -522.482 
Saldo de 2020

 (Prejuízo Acumulado)

 

66.555.724

 

-429.296 66.126.428 
Resultado de 2020  

28.893.840 0 28.893.840 
Saldo 2020 95.449.565 -429.296 95.020.269  

· Ajustes de Exercícios Anteriores – R$ 13.058.764.
2012 -44.701,25  0,34% 
2014 - 111.153,41  0,85% 

2016 923.120,32  -7,07% 
2017 -945.204,77  7,24% 
2018 -8.279.166,30  63,40% 
2019 -4.601.658,66  35,24% 

Saldo em R$ 
(31/12/2020) -13.058.764,07  100% 

· Resultado Líquido do Período (-) R$ 28.893.840 (-144,61%).

Demonstração de Resultado
· As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime 
de competência em consonância com os princípios contábeis.
· As receitas, no exercício, totalizaram R$ 73.054.643 (Setenta e Três 
Milhões, Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais) com 
a seguinte composição:

Receitas - R$ Total das Receitas  % Participação

Receitas de Vendas 22.219.632 30,42% 

Receitas de Subvenções 45.040.367 61,65% 

Receitas Financeiras 9.871 0,01% 

Outras Receitas 8.454.739 11,57% 

Deduções das Receitas -2.669.966 -3,65% 

Total das Receitas  73.054.643 100,00% 
 

·Dos custos e despesas abaixo demonstrados, aproximadamente 25% 
referem-se a atualizações das provisões para indenizações cíveis e 
trabalhistas e representam cerca de 86,7% do resultado apurado.

Despesas - R$ Total das Despesas % Participação 
Custo dos Produtos 18.964.805 18,60% 
Despesas Operacionais  78.805.380 77,30% 
Despesas Financeiras 7.169 0,01% 
Despesas Tributárias 540.349 0,53% 
Outras Despesas 3.630.780 3,56% 
Totas das Despesas  101.948.483 100,00% 
Provisão IR e CSSL 0 0,00% 
Totas das Despesas  101.948.483 100,00% 
Resultado Líquido -28.893.840 

  
Ana Cláudia Brotto Lima - Contadora - CRC RJ 087.851/O-6
Ana Paula de Araujo Marques - Auditora Interna - CRC RJ 070.576/O-3
Adilson Antonio da Silva Stolet - Diretor Presidente

ESPECIFICAÇÃO  Exercício Atual
 

Exercício Anterior 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
 

  

   Ingressos  83.153.336,22 88.697.567,19 

      Impostos, Taxas e 
Contribuições de Melhorias 

0,00 0,00 

      Receita de Contribuições 0,00 0,00 

      Receita Patrimonial 82.627,63 83.750,23 

      Receita Agropecuária  0,00 0,00 

      Receita Industrial 22.220.459,76 33.437.767,99 

      Receita de Serviços 0,00 0,00 

      Remuneração das 
Disponibilidades 

607,27 195.894,27 

      Transferências recebidas  53.175.645,86 48.537.686,68 

      Outras Receitas  1.019.991,03 573.073,19 

      Outros ingressos 
operacionais 

6.654.004,67 5.869.394,83 

   Desembolsos  80.627.748,73 99.180.746,87 

      Pessoal e demais 
despesas 

74.064.120,55 92.123.116,14 

      Juros e encargos da dívida
 

36.600,43 229.545,40 

      Transferências concedidas 
 

63.441,59 38.208,38 

      Outros desembolsos operacionais
 

6.463.586,16 6.789.876,95 

   Fluxo de caixa líquido das 
atividades operacionais (I) 

2.525.587,49 -10.483.179,68 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE  INVESTIMENTO
 

 5.332.494.152,34  

   Ingressos  0,00 0,00 

      
Alienação de Bens 0,00 0,00 

      
Amortização de Empréstimos e 
Financiamentos Concedidos 

0,00 0,00 

      Outros ingressos de investimentos
 

0,00 0,00 

   Desembolsos  344.189,02 330.488,98 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de SaúdeCNPJ (M.F.) Nº 30.064.034/0001-00

Instituto Vital Brazil

)

PARECER DE AUDITORIA
1. Examinamos o Balanço Patrimonial do INSTITUTO VITAL BRAZIL S. 
A., levantado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações 
de resultado, das  mutações  do patrimônio líquido das origens e 
aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo nesta data. 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações contábeis.
2. Em conformidade com essas normas, nas demonstrações financeiras 
constam valores registrados pelo regime de competência. As análises 
foram conduzidas de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no 
Brasil, considerando:
 a) o planejamento dos trabalhos, a relevância dos saldos, o volume de 
transações, o sistema contábil e de controles internos da companhia;
 b) a constatação dos dados e registros que suportam os valores e as 
informações contábeis;
 c) a avaliação das práticas contábeis representativas adotadas pela 
administração, bem como a fidedignidade da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em seu conjunto.
3. As Notas Explicativas destacam: 
a) Conta de Caixa e Bancos – Do saldo disponível em banco, existem 
valores a serem regularizados, com um maior impacto no contrato de 
convênios n° 10/2017 Transferência de Tecnologia, havendo necessidade 
de priorizar sua regularização;
b) Contas a Receber - refere-se a comercialização do glicosimetro e 
exportação de soro ao governo do Uruguai, valores de exercícios 
anteriores a serem regularizados;
c) Cotas Financeiras e Subvenções - Repasse do Governo do Estado do 
RJ, sendo 86,5% do exercício anterior a 2020;
d) Adiantamentos – a referida conta permanece em analise para 
regularização; 
e) Estoques – realizado o inventário físico em 31/12/2020, constata-se a 
necessidade de: 
- Análise da diretoria Comercial nos saldos pendentes da conta 
Beneficiamento;
- Regularização da conta de Mercadorias em Consignação pela Diretoria 
Industrial;
- Conta de Matéria Prima - não foi realizada a contagem de plasmas do IVB 
sede, conforme “Relatório de Justificativa” da coordenação de 
Almoxarifado e “Relatório de Inventário”, sugerimos a contagem do Plasma 
para regularização do estoque em 2021;
- Validação do sistema Alterdata.
f) Imobilizado - requer atualização, a partir de novembro de 2017 até a 

Aquisição de Ativo Não Circulante 344.189,02 330.488,98 
      Concessão de Empréstimos e 
Financiamentos 

0,00 0,00 

      Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00 
   Fluxo de caixa líquido das 
atividades de investimento (II)

 
-344.189,02 -330.488,98 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
   Ingressos 0,00 0,00
      Operações  de Crédito  

0,00 0,00       Integralização do Capital 
Social de Empresas Dependentes 

 
0,00 0,00 

      
Transferências de capital recebidas 

 
0,00 0,00 

   Desembolsos  1.186.956,21 810.583,06       
Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00

 
0,00

 

      Constituição ou Aumento 
de Capital de Empresas 0,00

 

0,00

       Outros Desembolsos de 
Financiamento 1.186.956,21 810.583,06 
   Fluxo de caixa líquido das 
atividades de financiamento (III) 

- 1.186.956,21 -810.583,06 

GERAÇÃO LÍQUIDA DE 
CAIXA E EQUIVALENTE DE 
CAIXA (I+II+III) 

994.442,26 -11.624.251,72 

Caixa e Equivalentes de 
caixa inicial 

5.033.106,94 16.657.358,66 

Caixa e Equivalente 
de caixa final

6.027.549,20 5.033.106,94

presente data, sendo iniciada a implantação do novo sistema, em fase de 
validação para posterior regularização dos lançamentos;
g) Provisão para Indenizações Cíveis e Trabalhistas – Observamos que 
houve um aumento significativo nesta conta, decorrente de uma ação 
popular gerando impacto na conta de Sentenças e Acordos Judiciais por 
falta de provisão no período devido;
 h) Capital Social – Houve um aumento de capital no exercício de 2015 
autorizado em Ata de Conselho de Administração, porém para a devida 
regularização no aguardo de ser submetido à Assembleia Geral Ordinária 
AGO.
i) Prejuízos Acumulados - Resultado do Exercício de 2020 em relação ao 
Exercício de 2019 houve redução da Receita Operacional Bruta (13,96%) 
e um aumento significativo nas Despesas Operacionais (-577,32%), com 
um impacto negativo no Resultado Liquido Final.

4. Cumpre destacar, em atendimento às recomendações do Conselho 
Fiscal:
4.1- Atividades em Andamento – conforme informações do setor 
responsável, as  negociações estão em andamento, ressaltamos a 
necessidade de uma solução, pois os processos em questão venceram 
em 10/05/2015 e 10/03/2016 das empresas SEA Point Com. Ltda e Gás 
Natural Serv. Ltda, respectivamente;

4.2- Ativo Imobilizado – em fase de validação da implantação do sistema 
Alterdata para regularização;

4.3- Conciliação Bancária – análise concluída e em processo de 
regularização;

4.4- Clientes – Faturas/Duplicatas a Receber – acordos fechados no 
exercício em questão, as demais pendências em negociação;

4.5- Cancelamento de RPP – lançamentos realizados por Notas 
Explicativas (Ajustes de Exercícios Anteriores).

5. Análise Final
Em nossa opinião, os registros contábeis estão em consonância com a Lei 
6.404/76 e Legislação vigente, as Demonstrações Contábeis do Instituto 
Vital Brazil, relativa ao exercício findo 31/12/2020 representam, regime de 
competência, a posição patrimonial e financeira, resultados de suas 
operações, as mutações de seu patrimônio líquido, o fluxo de caixa de 
seus recursos e as evidências mencionadas nas Notas Explicativas, 
consideramos a situação REGULAR.

Niterói, 07 de abril de 2021.
Ana Paula Marques de Araujo
Auditora Interna
ID. 5113740-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Parecer do Conselho Fiscal sobre a análise do Balanço Patrimonial e 
Relatório da Auditoria Interna referente ao exercício financeiro de 2020.
O Conselho Fiscal do Instituto Vital Brazil - IVB (Centro de Pesquisas, 
Produtos Químicos e Biológicos), no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, após haver procedido ao exame do Balanço Patrimonial da 
Empresa, em conjunto com as Demonstrações do Resultado do Exercício, 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrativo do 
Fluxo de Caixa, e em especial das Notas Explicativas sobre as 
Demonstrações Financeiras do IVB relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, encaminhados aos Membros do Conselho, a vista das 
verificações realizadas mensalmente nos balancetes do IVB e 
consubstanciado no Relatório e Parecer da Auditoria Interna concluiu, 
exceto quanto aos possíveis efeitos decorrentes das pendências 
registradas nas atas das reuniões regulares deste Conselho Fiscal e nas 
Notas Explicativas do Balanço Patrimonial, que as Demonstrações 
Contábeis representam adequadamente, em seus aspectos relevantes a 
posição financeira e patrimonial do Instituto Vital Brazil – IVB, razão pela 
qual se manifesta FAVORÁVEL com RESSALVAS pela sua aprovação, 
recomendando que sejam adotadas providências a fim de equacionar as 
pendências.

Niterói, 31 de março de 2021.

Eglon Brazil
Presidente do Conselho Fiscal 
Representante dos Acionistas Minoritários

Berenice Leite de Souza
Membro do Conselho Fiscal
Representante da SES

Andréa de Lima Abrantes Mainieri
Membro do Conselho Fiscal
Representante da SEFAZ

Rose Ramos do Nascimento
Membro do Conselho Fiscal
Representante da SEFAZ

INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A.
CNPJ/MF  nº 30.064.034-0001-00
JUCERJA/NIRE nº 3330013950-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A (Centro de Pesquisas, Produtos 
Químicos e Biológicos) REALIZADA ÀS 10 HORAS DO DIA VINTE E 
OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez horas, 
reuniu-se o Conselho de Administração do INSTITUTO VITAL BRAZIL 
S/A (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos), na sede da 
empresa, sito na Rua Maestro José Botelho nº 64, Vital Brazil, Niterói-RJ,  
a fim de: 1) Emitir parecer sobre as contas referentes ao exercício 
financeiro de 2020,  2) Realizar  leitura do Parecer de Auditoria Interna  e  
3) Aprovar o modelo de negócios do Instituto Vital Brazil ofertando cursos 
pagos. Presentes as Dras. CHRISTIANI MARIA LIMA DA SILVEIRA, 
Conselheira; RAFAELLA THAIS SOUZA CARVALHO Conselheira; 
ISABELA ANDRADE VIDAL, Conselheira; e DINAH PROTASIO 
FROTTÉ, Conselheira, membras do conselho de administração a partir de 
17/05/2021. Dando início à reunião, as Conselheiras, atendendo ao que 
estabelece o disposto no artigo 142, inciso V, da Lei 6.404, de 15/12/1976, 
e o que determina o art. 13, inciso VII, do Estatuto Social do Instituto Vital 
Brazil S/A, procederam à leitura do relatório da Diretoria Executiva, do 
Balanço Patrimonial, das Demonstrações do resultado e das Notas 
Explicativas bem como do Relatório da Auditoria Interna. Após análise dos 
documentos em referência, que refletem adequadamente a situação 
patrimonial e a posição financeira da empresa, e baseado no Parecer do 
Conselho Fiscal, que concluiu pela regularidade com ressalva, julgou-os 
aptos e regulares, seguindos os termos das ressalvas descritas no Parecer 
do Conselho Fiscal constantes no anexo Nº 17080194 do processo SEI nº: 
SEI-080005/000033/2021, deliberando o Conselho, também opinar pela 
aprovação com ressalvas dos citados documentos, conforme Nota Técnica 
Explicativa emitida pela Assessoria de Controle Interno do IVB, baseado 
na consulta realizada ao CGE/RJ em 23 de junho de 2021, considerando-
os em condições de serem submetidos à apreciação da Assembléia Geral, 
a ser realizada nos termos da legislação vigente. As Conselheiras 
recomendam que sejam adotadas providências à fim de equacionar as 
pendências descritas nas ressalvas apontados pelo Conselho Fiscal no 
que tange as pendências apontadas nas notas explicativas da Auditoria 
Interna do processo SEI nº: SEI-080005/000033/2021 constantes no 
anexo Nº 15921083 e parecer da Auditoria Interna SEI nº: SEI-
080005/000033/2021 constantes no anexo Nº 17079148 e o devido 
atendimento das pendências registrados nos atas da reuniões regulares do 
Conselho Fiscal no ano de 2020. Em prosseguimento a Diretora 
Presidente, Priscilla Viana Palhano Lima, expôs aos presentes o item III  
da pauta e ficou acordado que será apresentada proposta de projeto pela 
Diretora Presidente para o Conselho de Administração deliberar 
posteriormente. Submeditas as matérias à deliberação das Conselheiras, 
foram aprovadas por unanimidade. Nada havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião e lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai por 
todos assinada. Niterói, 28 de Junho de 2021. 
Christiani Maria Lima da Silveira   
Raffaela Thais Souza Carvalho
Isabela  Andrade Vidal                
Dinah Protasio Frotté
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