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‘EUA DO MAR’ SERIA 
CRIME DE LESA-PÁTRIA
Na terra de Biden, entregar navegação  
a estrangeiros é impensável.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

SINDILOJASRIO:
89 ANOS
Luta contra o comércio ilegal, o  
aumento de tributos e leis onerosas.  
Por Aldo Gonçalves, página 2

A ENERGIA QUE VEM 
DO TRÂNSITO
Turbina eólica gerará energia limpa 
usando os ventos criados pelo tráfego. 
Por Edoardo Pacelli, página 2

País tinha 7,3 mi 
com ganho  
per capita
de até R$ 89

O Brasil não tem uma linha de 
pobreza oficial. A Síntese dos In-
dicadores Sociais, divulgada nesta 
sexta-feira, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), analisa as condições de 
vida da população brasileira con-
siderando as linhas sugeridas pelo 
Banco Mundial (Bird) e, ainda, os 
critérios adotados em programas 
sociais do Governo Federal.

Segundo a Síntese, em 2020, o 
país tinha 7,3 milhões de pessoas 
(3,5% da população) com rendi-
mento mensal per capita de até 
R$ 89, abaixo da linha de pobreza 
extrema do Bolsa Família. Con-
siderando-se a linha de extrema 
pobreza do Banco Mundial (ren-
da de US$ 1,90/dia, ou R$ 155 
mensais per capita), encontramos 
12 milhões de pessoas (5,7% da 
população). Já abaixo da linha do 
BPC (R$ 261 per capita), havia 22 
milhões de pessoas (10,5%).

Para o critério de pobreza, há a 
linha de elegibilidade do Bolsa Fa-
mília (R$ 178 per capita), que con-
centrava 13,6 milhões de pessoas 
(6,5%); a linha do Banco Mundial 
de US$ 5,50/dia, que estava em 
R$ 450 mensais per capita e reunia 
50,9 milhões de pessoas (24,1%), 
e a linha de meio salário mínimo 
utilizada para o Cadastro Único 
do Governo Federal, que estava 
em R$ 523 per capita e incluía 
61,4 milhões de pessoas (29,1%).

Segundo a Síntese, a Pesquisa de 
Orgamento Familiar (POF) 2017-
2018 mostrou que para 51,4% da 
população que residia em domicí-
lios alugados, o contrato de locação 
era apenas verbal. Página 3

Brasileiro teria renda 6 vezes 
maior com indústria forte
Entre 1950–70, PIB do País foi multiplicado por 10

A produção da indústria 
caiu mais uma vez: 0,6% 
em outubro ante setem-

bro. Em relação a outubro do ano 
passado, o tombo foi de 7,8%, 
segundo os dados divulgados pe-
lo IBGE nesta sexta-feira. “Com 
o avançar do ano, está claro que 
2021 não é um ano de recupera-
ção para a indústria brasileira. Ba-
ses de comparação baixas ainda 
encobrem parcialmente a involu-
ção do setor”, analisa o Instituto 
de Estudos para o Desenvolvi-
mento Industrial (Iedi).

Oito dos dez meses deste ano já 
cobertos por estatísticas do IBGE 
ficaram no vermelho, na compa-
ração com o mês antecedente, 
levando a indústria a um patamar 
de produção 4,1% inferior a antes 
da pandemia (fevereiro de 2020). 
A perda no setor representa um 
passo atrás do País.

“Industrialização e crescimento 
econômico caminham juntos, e 
no Brasil não é diferente”, expli-
ca o Iedi. “Uma análise de longo 
prazo mostra que, no período de 
forte industrialização do país, em 
1950–1970, o PIB do Brasil cres-
cia a um ritmo quase quatro vezes 
maior do que na fase seguinte, de 
1980–2020, quando a participação 
da indústria em nossa estrutura 
produtiva caiu pela metade. No 
primeiro período, multiplicamos 
nosso PIB por dez; já no segundo 
conseguimos apenas dobrá-lo.”

Hoje, o Brasil teria uma renda 
per capita 6 vezes maior se tivesse 
mantido o desempenho da década 
de 50 nos últimos quarenta anos. 
Dessa forma, a renda do brasileiro 
seria superior à de alemães, fran-
ceses e britânicos.

“Entre 1948 e 1980, a partici-
pação da manufatura no PIB do 

Brasil aumentou de 14,3% para 
20,1%, enquanto o PIB total do 
país cresceu 7,4% ao ano. Entre 
1981 e 2020, a parcela da manufa-
tura caiu seguidamente até atingir 
11,3% do PIB, e a taxa média de 
crescimento do PIB nesse perío-
do desacelerou para 2% ao ano.”

Mais grave é que a queda recen-
te se dá em setores de alta tecnolo-
gia. A Carta Iedi analisa o trimestre 
jul-set/21 a partir da metodologia 
empregada pela OCDE, que agre-
ga os distintos ramos da indústria 
de transformação segundo sua in-
tensidade tecnológica.

Houve perda generalizada de 
dinamismo, mas os ramos de al-
ta e de média-baixa foram os que 
mais contribuíram para que a in-
dústria tenha ficado no vermelho. 
A indústria de maior tecnologia 
foi a que mais declinou (7,5%). 
Página 3

Lucros dos bancos comerciais chineses  
deverá ter um crescimento de  10% este ano

Criação de 
empregos  
nos EUA 
decepciona

O Departamento do Trabalho 
dos EUA informou que os Estados 
Unidos criaram 210 mil empregos 
em novembro, abaixo das expecta-
tivas do mercado de um aumento 
de 573 mil e também inferior ao 
aumento de 531.000 em outubro.

Com os dados decepcionan-
tes, os contratos futuros de ou-
ro na divisão Comex da Bolsa 
Mercantil de Nova York subi-
ram 1,2%, para fechar em US$ 
1.783,90 por onça.

Outros dados econômicos di-
vulgados nesta sexta-feira tiveram 
efeito inverso. O IHS Markit U.S. 
Services PMI foi revisado para 
58 em novembro, de uma leitura 
preliminar de 57, mostrando que 
a atividade de negócios e os novos 
pedidos continuaram a crescer em 
ritmo acelerado, informa a agên-
cia de notícias Xinhua.

O Departamento de Comércio 
dos EUA informou que os pedi-
dos às fábricas aumentaram 1% 
em outubro, depois de subir 0,5%, 
revisado, em setembro. O cresci-
mento é superior ao esperado pe-
los economistas.

Biden assina 
lei que mantém 
governo até 
fevereiro

O presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, assinou projeto 
de lei de financiamento de curto 
prazo que manterá o Governo Fe-
deral em funcionamento até 18 de 
fevereiro de 2022, evitando uma 
paralisação parcial iminente.

“Financiar o governo não é 
uma grande conquista. É o mí-
nimo do que precisamos fazer”, 
disse Biden na Casa Branca. “Mas, 
nestes tempos, uma cooperação 
bipartidária vale o reconhecimen-
to”, instando o Congresso a usar 
o tempo que este projeto oferece 
para trabalhar em um acordo so-
bre um projeto de lei de financia-
mento anual.

As duas câmaras do Congresso 
aprovaram na quinta-feira o pro-
jeto de lei para manter o Gover-
no Federal aberto até meados de 
fevereiro, apenas um dia antes de 
o financiamento expirar. Nos últi-
mos anos, os legisladores têm lu-
tado constantemente para chegar 
a um acordo sobre os gastos do 
governo e tem sido quase uma ro-
tina aprovar esse tipo de medida.

Os bancos comerciais 
chineses deverão ver 
seus lucros crescerem 

cerca de 10% em 2021, previu um 
relatório do Instituto de Pesquisa 
do Banco da China. Até 2021, o 
setor bancário da China acelerou 
sua recuperação, fornecendo um 

suporte mais sólido para a econo-
mia real, disse o relatório.

O lucro líquido dos bancos co-
merciais chineses nos três primei-
ros trimestres aumentou 11,5% 
em termos anuais, chegando a 
1,7 trilhão de iuans (cerca de US$ 
266,8 bilhões), mostram dados 

anteriores da Comissão Regulado-
ra de Bancos e Seguros da China.

O Instituto de Pesquisa também 
previu que o setor registrará um 
crescimento de lucro de cerca de 
6% em 2022, apresentando quali-
dade de ativos estáveis e alta capa-
cidade de compensação de risco.

Manufatura vem declinando desde a década de 1980

Miguel Ângelo/CNI
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A energia que vem do trânsito

SindilojasRio: há 89 anos  
defendendo o comércio lojista

Bem de família e 
violação da boa-fé
Por Anderson 
Albuquerque

A proteção da família 
é um dos pilares do 
Direito. O bem de 

família é o imóvel onde um 
casal ou uma entidade fami-
liar reside, é o porto seguro 
da família, que garante o di-
reito constitucional à mora-
dia, portanto sua impenho-
rabilidade é assegurada por 
lei.

Deste modo, se um 
dos cônjuges ou um dos 
membros da família tiver 
uma dívida, o imóvel não 
pode ser penhorado para 
que ela seja quitada. A Lei 
8.009/1990 dispõe sobre 
a impenhorabilidade do 
bem de família:

“Art. 1º O imóvel resi-
dencial próprio do casal, ou 
da entidade familiar, é im-
penhorável e não responde-
rá por qualquer tipo de dí-
vida civil, comercial, fiscal, 
previdenciária ou de outra 
natureza, contraída pelos 
cônjuges ou pelos pais ou 
filhos que sejam seus pro-
prietários e nele residam, 
salvo nas hipóteses previs-
tas nesta lei.

Parágrafo único. A impe-
nhorabilidade compreende 
o imóvel sobre o qual se 
assentam a construção, as 
plantações, as benfeitorias 
de qualquer natureza e to-
dos os equipamentos, inclu-
sive os de uso profissional, 
ou móveis que guarnecem 
a casa, desde que quitados. 
(...)”

A impenhorabilidade do 
bem de família, no entanto, 
não é absoluta. Há exceções, 
como quando há a violação 
do princípio da boa-fé. Mas 
o que estabelece o princípio 
da boa-fé objetiva?

O princípio da boa-
-fé é aquele que deve ser 
base de toda transação 
jurídica, estabelecido pe-
lo Código Civil no artigo 
422: “Os contratantes são 
obrigados a guardar, assim 
na conclusão do contrato, 
como em sua execução, os 
princípios de probidade e 
boa-fé.”

A jurisprudência vem, 
assim, decidindo pela possi-
bilidade da penhora do bem 
de família quando fica cla-
ro o abuso do devedor, que 
muitas vezes indica o bem 

de família como garantia fi-
duciária em financiamentos 
e empréstimos.

Em 2019, a Terceira Tur-
ma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) manteve acór-
dão do Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR) que uti-
lizou o entendimento da 
impenhorabilidade do bem 
de família nos casos de vio-
lação do princípio da boa-fé 
objetiva.

Um empresário ofereceu 
seu imóvel para quitar R$ 
650 mil em dívidas e mais 
tarde alegou sua impenho-
rabilidade por ser bem de 
família. A credora afirmou 
que o mesmo violou o prin-
cípio da boa-fé objetiva, ao 
declarar que o bem era de 
família somente após a pe-
nhora ter sido formalizada.

A relatora, a ministra 
Nancy Andrighi, ressaltou 
que existem dois tipos de 
bem de família: o legal, já 
aqui citado, e o voluntário:

“Com relação ao bem de 
família voluntário, o CC/02 
permite que qualquer bem 
seja gravado como bem de 
família, até mesmo aque-
le que seja de maior valor, 
desde que não ultrapasse o 
valor de um terço do pa-
trimônio líquido existente 
no momento da afetação. 
Diferentemente daquele 
previsto na lei especial, o 
bem de família voluntário 
somente pode ser instituído 
por intermédio de escritura 
pública ou testamento do 
próprio integrante da famí-
lia ou de terceiro.”

O empresário recorreu, 
mas a relatora salientou que 
ele não fez nada para que 
o imóvel fosse designado 
como bem de família, logo 
não podia ofertá-lo. Deste 
modo, admitiu a possibi-
lidade do bem de família 
ser dado como garantia no 
acordo que foi celebrado 
com a autora da ação.

Conclui-se, de tal modo, 
que a proteção do bem de 
família não é indiscrimina-
da, ou seja, sua impenho-
rabilidade não é garantida 
quando o princípio da boa-
-fé objetiva, da ética nas re-
lações de negócio, for vio-
lado.

Anderson Albuquerque é sócio 
do Albuquerque & Alvarenga 

Advogados.

Por Edoardo 
Pacelli

A visão do tráfego 
diário da cidade 
logo poderia ser 

transformada e vista com 
outros olhos. O tráfego po-
de produzir energia?

A resposta vem da Tur-
quia com o projeto Enlil. 
Enlil é um projeto de turbi-
na eólica “inteligente” de ei-
xo vertical, que transforma 
ruas em fontes de energia 
renováveis, usando a dinâ-
mica da cidade. Ao mesmo 
tempo, oferece conforto e 
segurança, graças aos sen-
sores embutidos e a uma 
plataforma inteligente.

Enlil irá gerar energia 
limpa usando os ventos 
criados pela passagem de 
veículos, bem como acon-
tece com as turbinas eóli-
cas com ventos naturais. 
Ele também medirá a tem-

peratura, umidade, vento 
e CO2 da cidade, usando 
os sensores integrados e a 
plataforma IOT (Internet 
Of  Things, internet das 
coisas).

A turbina eólica híbrida 
de eixo vertical (incluindo 
um painel solar acima dela) 
será instalada em estradas, 
rodovias, linhas de metrô e 
outras linhas de transporte 
(bem como em prédios al-
tos).

Os painéis solares, loca-
lizados na parte superior 
da turbina, fornecem ele-
tricidade extra. Gerando, 
aproximadamente, 1 kW/h, 
cada turbina Enlil pode 
atender facilmente às ne-
cessidades médias diárias 
de eletricidade de duas resi-
dências. As medições feitas 
serão utilizadas no mapa da 
taxa de carbono no ar, pa-
ra proporcionar conforto à 
cidade e contribuirão para 

a segurança das urbes ao 
fornecer informações sobre 
possíveis terremotos, graças 
à presença de uma estação 
de monitoramento. Além 
disso, um aplicativo móvel 
fornecerá informações e 
dados sobre a energia pro-
duzida e as medições feitas 
pelo Enlil, para quem pre-
cisar.

O “pai” da turbina é o 
empresário Kerem Deveci, 
que começou a trabalhar 
no projeto há muitos anos, 
quando estava se formando 
em Engenharia. Aplausos, 
então, para os pesquisado-
res da Universidade Téc-
nica de Istambul, que tra-
balharam com uma equipe 
da empresa de tecnologia 
Devecitech para criar o me-
canismo. O vento produ-
zido pelos carros que pas-
sam pode não parecer tão 
poderoso, mas as lâminas 
verticais e longas de Enlil 

são tão sofisticadas que são 
capazes de produzir, como 
mencionado, um quilowatt 
de energia por hora.

Entre 1.500 ideias apre-
sentadas por 45 países, 
Enlil conseguiu ganhar o 
prêmio de transição urba-
na, na Grande Final Global. 
As turbinas eólicas padrão 
modernas e bem projetadas 
têm uma expectativa de vi-
da média de 20 anos, mas 
Enlil pode até ultrapassar 
essa duração, graças aos no-
vos materiais e à simplici-
dade: cada turbina tem um 
design simples que facilita 
a montagem e o reparo em 
caso de falha. Em suma, 
a visão do trânsito diário 
da cidade logo poderia ser 
transformada e vista com 
outros olhos.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-
diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.

Por Aldo 
Gonçalves

Marco da história 
sindical e reco-
nhecido como 

um dos mais importantes 
representantes do comér-
cio do País, o SindilojasRio 
– Sindicato dos Lojistas do 
Comércio do Município do 
Rio de Janeiro – foi fun-
dado em 6 de dezembro 
de 1932 por um grupo de 
empreendedores idealistas 
que se empenharam em 
organizar e fortalecer o co-
mércio lojista. Em seus 89 
anos, completados nesta 
segunda-feira, 6 de dezem-
bro, o SindilojasRio jamais 
se afastou desse objetivo 
primordial.

Como representante le-
gal dos lojistas do Rio – de 
microempreendimentos 
às grandes redes de vare-
jo, são cerca de 10 mil em-
presas lojistas associadas, 
que abrangem mais de 30 
mil estabelecimentos – pe-
rante os poderes da União, 
do Estado e do Município 
do Rio de Janeiro, cabe ao 
SindilojasRio acompanhar e 
decidir as negociações com 
o Sindicato dos Emprega-

dos do Comércio do Rio de 
Janeiro, como as relativas às 
convenções coletivas de re-
ajuste salarial e de trabalho 
aos domingos e feriados. 
No entanto, nossa atuação 
institucional vai muito além 
das negociações trabalhis-
tas.

Em seus quase 90 anos 
de trabalho ininterrupto, o 
SindilojasRio luta contra o 
comércio ilegal, o aumento 
de tributos, as leis onerosas 
e restritivas e tantos ou-
tros temas que prejudicam 
o setor, sempre buscando 
fortalecer o diálogo com as 
diferentes esferas do poder 
público para oferecer solu-
ções alternativas visando à 
proteção das empresas lo-
jistas do Rio de Janeiro.

Nesses tempos conturba-
dos por causa da pandemia 
de Covid-19, desde o pri-
meiro momento, o Sindi-
lojasRio assumiu posições, 
por vezes difíceis, para ten-
tar evitar que o comércio 
– que gera milhares de em-
pregos e renda, e responde 
por uma grande fatia da 
arrecadação – fosse ainda 
mais prejudicado.

Sempre à frente do seu 
tempo, o SindilojasRio foi 

responsável por várias ini-
ciativas pioneiras, como a 
participação na criação do 
antigo Instituto de Aposen-
tadoria e Pensões dos Co-
merciários (IAPC) – o atual 
INSS – garantindo a inclu-
são de todos os comercian-
tes, e a criação da primeira 
Federação do Comércio Va-
rejista no Rio de Janeiro, em 
1934; o apoio à fundação do 
CDLRio, em 1955; o apoio 
à criação da Sociedade de 
Amigos da Rua da Carioca 
e Adjacências – Sarca, em 
1978; a criação da primeira 
agência de empregos para o 
comércio, em 1942; a cria-
ção e a promoção de datas 
comemorativas, como os 
Dias das Mães, dos Pais, 
das Crianças etc., a partir 
de 1953; e a implantação 
das comissões de Concilia-
ção Prévia e do serviço de 
Homologações (junto com 
o Sindicato dos Emprega-
dos do Comércio do Rio 
de Janeiro e o Ministério do 
Trabalho e Emprego), entre 
tantas outras.

Além de sua forte atu-
ação institucional, o Sin-
dilojasRio atua em outras 
frentes, como na interposi-
ção de ações judiciais que 

objetivam benefícios fiscais 
e tributários, e disponibili-
za às empresas associadas 
atendimento e serviços de 
excelência, realizados por 
especialistas em suas áreas 
de atuação; convênios em 
instituições de ensino e inú-
meros outros benefícios.

Representamos mais de 
30 categorias do comércio 
varejista, sempre atentos às 
particularidades e deman-
das de cada uma. De vestu-
ário, calçados, bolsas e todo 
tipo de acessórios a equipa-
mentos e materiais de cirur-
gia e hospitalares, passando 
por produtos esportivos, de 
pet shops, de escritório e de 
informática, de livraria e pa-
pelaria, entre tantos outros.

Ao completar 89 anos, o 
SindilojasRio reafirma seu 
comprometimento com 
os mesmos ideais que mo-
tivaram seus fundadores: 
defender, com coragem e 
firmeza, os interesses do 
comércio e auxiliar as em-
presas lojistas associadas 
a se desenvolverem plena-
mente.

Aldo Gonçalves é presidente  
do SindilojasRio e do  

CDLRio e diretor da CNC.
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‘EUA do Mar’ seria 
considerado crime  
de lesa-pátria

Imagine Joe Biden enviando ao Congresso dos EUA 
um projeto de lei que abre a cabotagem (navegação 
entre portos locais) a estrangeiros, que poderão fretar 

navios no exterior e contratar para a tripulação 2/3 de 
estrangeiros. Impensável. No país que se acha o farol do 
liberalismo mundial, a cabotagem é exclusiva para empre-
sas estadunidenses, com frota 100% nacional, e 3 em cada 
3 membros da tripulação são compatriotas do Tio Sam.

Pois no Brasil acima de tudo, é exatamente o que o 
Governo Bolsonaro pretende aprovar no Congresso, re-
correndo aos métodos nem tão secretos. O projeto BR do 
Mar poderia ser melhor apelidado de “BR ao mar” (e sem 
boia de salvação).

A desculpa é aumentar o transporte marítimo. Mas o 
projeto parte de premissas falsas, como demonstra o juris-
ta Nilson de Mello, integrante da Comissão de Infraestru-
tura do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). “De 
forma implícita, o PL considera que o principal entrave ao 
setor é uma pequena disponibilidade de navios. Pressupõe, 
também, que o modal está estagnado, registrando baixo 
crescimento, dentro da matriz de transportes do Brasil. 
Ambas as premissas são falsas”, explica.

O PL estabelece medidas para que empresas estrangei-
ras possam ampliar a operação na cabotagem, como se 
essa participação hoje fosse reduzida, o que também não é 
verdadeiro, pois 95% já são feitos por empresas sob con-
trole estrangeiro. O texto original do projeto ainda abre 
indiretamente a possibilidade de financiamento a estalei-
ros estrangeiros”, denuncia Nilson de Mello.

Duas dessas empresas movimentam mais de 70% dos 
contêineres na costa brasileira e são controladas por dois 
grandes conglomerados da navegação sediados na Euro-
pa, integrantes de duas das maiores alianças internacionais 
do transporte marítimo. Lembrando: o setor internacional 
é controlado por 10 empresas que respondem por mais de 
80% do transporte marítimo mundial.

Se isso não é entreguismo, então só pode ser coisa pior.

Incentivo à contratação

Após uma queda em 2020, o número de vagas para 
empregados domésticos voltou a crescer, porém ainda 
timidamente. Uma das formas de incentivar a contratação 
com carteira assinada é o PL 2058/2021, que aguarda 
aprovação no Senado para que o INSS assuma o pagamento 
das empregadas grávidas que ainda não completaram as 
duas doses da vacina, afirma o presidente do Instituto 
Doméstica Legal, Mario Avelino. “O patrão deixa de ser 
prejudicado, e a trabalhadora gestante, que ainda não 
recebeu as vacinas, fica resguardada.”

Entre a cadeira e o notebook

Após a confirmação de recessão, Paulo Guedes falou 
que a queda no terceiro trimestre é um problema localiza-
do. Tem razão: localizado no Ministério da Economia.

Rápidas

A Fundação Joaquim Nabuco (Funaj) celebra nesta se-
gunda, às 18h, “As 7 vidas de Edson Nery da Fonseca”, 
com concertos, depoimentos e exposição fotográfica em 
comemoração ao centenário do bibliotecário. Mais em 
youtube.com/playlist?list=PLcCUdXUN2h6naaSJSqqjvt-
Jy9WK_m5YBZ *** Yvonne Bezerra de Melo, fundadora 
do projeto Uerê, fala sobre “Mulheres e Políticas” nesta se-
gunda, às 19h, via Instagram @yvonnefarmor *** O labo-
ratório Lach já tem disponível o exame de PCR que detecta 
a nova variante ômicron. O resultado sai no mesmo dia.

Sem auxílio e Bolsa Família 32,1% 
da população estariam na pobreza

O Instituto Brasilei-
ro de Geografia 
e Estatísticas (IB-

GE) divulgou, nesta sexta-
-feira, a Síntese dos Indi-
cadores Sociais, que revela 
que, considerando os indi-
cadores de pobreza (US$ 
5,50/dia) e extrema pobreza 
(US$ 1,90/dia) pelas linhas 
do Banco Mundial, houve 
redução da incidência de 
extrema pobreza e pobreza 
no Brasil entre 2019 e 2020: 
as proporções recuaram, 
respectivamente, de 6,8% 
para 5,7% e de 25,9% para 
24,1% da população.

No entanto, em um ce-
nário hipotético sem os 
benefícios dos programas 
sociais, a proporção de pes-
soas em extrema pobreza 
teria aumentado de 5,7% 
para 12,9% e, em situação 
de pobreza, de 25,9% para 
32,1%. Segundo o estudo, 
de 2012 a 2019, a diferen-
ça entre as taxas de pobreza 
e extrema pobreza, com e 
sem benefícios de progra-
mas sociais, oscilou entre 
2 e 3 pontos percentuais. 
Em 2020, porém, na ausên-
cia simulada dos benefícios 
sociais, a diferença seria de 

7,2 pontos percentuais para 
extrema pobreza e 8 pontos 
percentuais para pobreza.

Em 2020, o Maranhão 
era o estado com a maior 
proporção da sua popula-
ção (14,4%) em situação 
de extrema pobreza (linha 
de US$ 1,90), com Ama-
zonas (12,5%) e Alagoas e 
Pernambuco (ambos com 
11,8%) a seguir. Houve 
queda acentuada da extre-
ma pobreza nesses estados 
em relação a 2019, quan-
do os percentuais da po-
pulação abaixo dessa linha 
eram: Maranhão (21,3%), 
Amazonas (15%), Pernam-
buco (13,6%) e Alagoas 
(15,7%). No outro extremo, 
os estados com os meno-
res percentuais de sua po-
pulação abaixo da linha de 
extrema pobreza em 2020 
eram Santa Catarina (1,9%) 
e Rio Grande do Sul (2,4%), 
com Mato Grosso do Sul 
e Distrito Federal (ambos 
com 2,6%) a seguir.

De acordo com a Síntese, 
as taxas de extrema pobre-
za e pobreza entre pretos e 
pardos eram de 7,4% e 31%, 
mais que o dobro das taxas 
observadas entre os bran-

cos: 3,5% e 15,1%. Mulhe-
res pretas e pardas tinham 
as maiores incidências de 
pobreza (31,9%) e extrema 
pobreza (7,5%). Por idade, 
8,9% das crianças com até 
14 anos de idade eram ex-
tremamente pobres e 38,6% 
pobres. Entre os idosos, as 
taxas eram de 2,5% e 8,8%, 
respectivamente. O arran-
jo domiciliar chefiado por 
mulheres pretas ou pardas, 
sem cônjuge e com filhos 
menores de 14 anos con-
centrou a maior incidên-
cia de pobreza: 17,3% dos 
moradores desses arranjos 
tinham rendimento domi-
ciliar per capita inferior a 
US$ 1,90 e 57,9%, inferior a 
US$ 5,50. Na ausência dos 
benefícios, por cor ou raça, 
as taxas mais que dobram. 
Para pretos e pardos, a taxa 
de extrema pobreza sem os 
programas seria 17% e, pa-
ra brancos, de 7,6%. A dife-
rença passaria, então, de 3,9 
pontos percentuais para 9,4 
pontos percentuais. Mulhe-
res pretas e pardas alcança-
riam a taxa de pobreza mais 
elevada entre os grupos 
(42,4%).

O rendimento médio do-

miciliar per capita de 2020 
foi de R$ 1,34 mil, com 
crescimento de 2,6% em 
relação a 2012 (R$ 1,31mil) 
e queda de 4,3% ante 2019 
(R$ 1,41mil). Em 2020, ca-
so não houvesse programas 
sociais, esse rendimento 
teria sido 6,0% menor (R$ 
1,26 mil), diferença mais in-
tensa do que as observadas 
em 2012 (1,6% menor) e em 
2019 (1,7% menor). Sem os 
benefícios, o rendimento 
médio domiciliar per capi-
ta de 2020 teria caído 8,4% 
em relação a 2019 (R$ 1,38 
mil) e mantido estabilidade 
frente a 2012 (R$ 1,29 mil). 
Sem os benefícios, o pri-
meiro décimo (de menores 
rendimentos) da população 
teria queda de 75,9% no seu 
rendimento, e o rendimento 
do segundo décimo cairia 
23,4%. Já nos dois últimos 
décimos (de maiores rendi-
mentos), quase não haveria 
variação, com ou sem bene-
fícios. Com ou sem os bene-
fícios de programas sociais, 
o índice de Gini manteria, 
em diferentes patamares, a 
redução até 2015 e o cres-
cimento até 2018, com re-
lativa estabilidade em 2019.

Produção industrial cai 7,8% em outubro

Em outubro de 2021, 
a produção indus-
trial nacional caiu 

7,8% na comparação com 
mesmo período de 2020, 
na série sem ajuste sazonal, 
intensificando as reduções 
de setembro (menos 4%) 
e agosto (menos 0,6%). Já 
em relação com setembro, a 
indústria caiu 0,6%, na série 
com ajuste sazonal, quinto 
resultado negativo conse-
cutivo, acumulando nesse 
período perda de 3,7%.

No ano, a indústria acu-
mula altas de 5,7%, no ano 
e, igualmente, de 5,7%, 
em doze meses. Os dados 
são da Pesquisa Industrial 
Mensal e foram divulga-
dos nesta sexta-feira pe-
lo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). Segundo a pes-
quisa, na comparação com 
outubro de 2020, a que-
da aconteceu em três das 
quatro grandes categorias 
econômicas, 19 dos 26 ra-
mos, 56 dos 79 grupos e 
60,7% dos 805 produtos 
pesquisados. Outubro de 
2021 (20 dias) teve um dia 
útil a menos do que igual 
mês do ano anterior (21).

De acordo com o es-
tudo, entre as atividades, 
as principais influências 
negativas na indústria vie-
ram de produtos alimen-
tícios (-menos 7,1%) e 
veículos automotores, re-
boques e carrocerias (me-
nos 14,5%). Vale destacar 
também as contribuições 
negativas de equipamen-
tos de informática, produ-
tos eletrônicos e ópticos 
(menos 23,4%), indústrias 
extrativas (menos 4,7%), 
produtos de metal (menos 
12,5%), máquinas, apare-

lhos e materiais elétricos 
(menos 16,7%), bebidas 
(menos 9,2%), couro, arti-
gos para viagem e calçados 
(menosn19%), produtos 
de borracha e de material 
plástico (menos 9,5%), 
confecção de artigos do 
vestuário e acessórios 
(menos 16,0%), produtos 
têxteis (menos 18,7%), 
produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (menos 
12,6%), móveis (menos 
23,2%), manutenção, re-
paração e instalação de 
máquinas e equipamentos 
(menos 22,8%) e de pro-
dutos de minerais não-me-
tálicos (menos 4,7%).

Entretanto, de acordo 
com a pesquisa, ainda fren-
te a outubro de 2020, entre 
as sete atividades em alta, 
outros produtos químicos 
(4,2%) e máquinas e equi-
pamentos (4,1%) exerceram 
as maiores influências sobre 
a indústria. Outros impac-
tos positivos importantes 
foram os de coque, produ-
tos derivados do petróleo 
e biocombustíveis (1,4%) e 
de metalurgia (2,9%). Entre 
as grandes categorias eco-
nômicas, frente a outubro 
de 2020, bens de consumo 
duráveis (menos 27,8%) 
assinalou, em outubro de 
2021, a queda mais acentu-
ada entre as grandes cate-
gorias econômicas. Os se-
tores de bens de consumo 
semi e não-duráveis (menos 
10,3%) e de bens interme-
diários (menos 6,3%) tam-
bém mostraram resultados 
negativos nesse mês. A 
única taxa positiva entre as 
grandes categorias econô-
micas foi a de bens de ca-
pital (8,4).

O setor de bens de 

consumo duráveis recuou 
27,8% em outubro de 
2021 frente a igual perí-
odo do ano anterior, in-
tensificando, dessa forma, 
as quedas de setembro 
(menos 23,2%), agosto 
(menos 17,9%) e julho 
(menos 9,7%) últimos, 
quando interrompeu qua-
tro meses de taxas posi-
tivas consecutivas nesse 
tipo de comparação. Nes-
se mês, o setor foi pres-
sionado pela redução na 
fabricação de automóveis 
(menos 32,5%) e de ele-
trodomésticos da “linha 
marrom” (menos 38,5%) e 
da “linha branca” (menos 
31,7%). Vale citar também 
os recuos registrados pe-
los grupamentos de outros 
eletrodomésticos (menos 
13,1%) e de móveis (me-
nos 22,8%). Entretanto, o 
principal impacto positivo 
veio da maior produção de 
motocicletas (18,4%).

Segundo a pesquisa, a 
produção de bens de con-
sumo semi e não-duráveis 
apontou redução de 10,3% 
no índice mensal de outu-
bro de 2021, após também 
recuar em setembro (me-
nos 5,6%), agosto (menos 
1,2%) e julho (menos 1,9%), 
quando interrompeu quatro 
meses de taxas positivas 
consecutivas nesse tipo de 
comparação. O desempe-
nho negativo nesse mês foi 
explicado, principalmente, 
pela redução observada nos 
grupamentos de semidu-
ráveis (menos 21,5%) e de 
alimentos e bebidas elabo-
rados para consumo do-
méstico (menos 7,9%). Vale 
citar também os resultados 
negativos assinalados pelos 
grupamentos de não-durá-

veis (menos 8,3%) e de car-
burantes (menos 5,9%).

O setor de bens de in-
termediários mostrou que-
da de 6,3% em outubro de 
2021, intensificando, dessa 
forma, as reduções de se-
tembro (menos 3,5%) e 
de agosto (menos 1,9%). 
O resultado desse mês foi 
explicado, principalmente, 
pelos recuos nos produtos 
associados às atividades de 
produtos alimentícios (me-
nos 26,6%), de veículos 
automotores, reboques e 
carrocerias (menos 20,3%), 
de indústrias extrativas (me-
nos 4,7%), de produtos de 
metal (menos 11,4%), de 
produtos de borracha e de 
material plástico (menos 
7,7%), de produtos têxteis 
(menos 18,4%), de produ-
tos de minerais não-me-
tálicos (menos 4,8%) e de 
máquinas e equipamentos 
(menos 1,5%). As pressões 
positivas foram registradas 
por coque, produtos deriva-
dos do petróleo e biocom-
bustíveis (4,3%), outros 
produtos químicos (4,2%), 
metalurgia (2,9%) e celulo-
se, papel e produtos de pa-
pel (2,6%).

A pesquisa também cita 
os resultados negativos as-
sinalados pelos grupamen-
tos de insumos típicos pa-
ra construção civil (menos 
9,7%), que intensificou a 
magnitude de perda regis-
trada no mês anterior (me-
nos 4,3%), quando inter-
rompeu quatorze meses de 
taxas positivas consecutivas 
nesse tipo de compara-
ção; e de embalagens (me-
nos 12,4%), que apontou 
o quinto recuo seguido na 
produção e o mais intenso 
dessa sequência.
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RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)
1 - Histórico e Contexto Operacional: A Riopar Participações S.A. ( “RioPar” 
ou “Companhia”) é uma Companhia de capital fechado, constituída em 18 de 
julho de 2012, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que têm por acionista 
majoritário a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Es-
tado do Rio de Janeiro (“Fetranspor”). Tem por objeto social a participação em 
outras Companhias, consórcios, ou outras entidades, como sócia, acionista ou 
cotista, majoritária ou minoritária, bem como a realização de investimentos em 
negócios ou empreendimentos, preferencialmente em atividades inerentes, li-
gados ou de suporte e apoio ao transporte de passageiro. A Companhia diver-
sifica seu portfólio de investimentos buscando sinergia com atividades de  
apoio ao transporte público de passageiros, motivo pelo qual possui investi-
mentos relacionados à outros modais de transportes, tais como transporte 
aquaviário e de veículo leve sobre trilhos; e, ainda, investe em tecnologias que 
apoiam o processamento de transações de mobilidade urbana, bem como em 
logística e comercialização de cartões de captação e registro das transações 
utilizados no Estado do Rio de Janeiro para processar as informações do Sis-
tema de Bilhetagem Eletrônica utilizado pelos diferentes modais de transporte 
, tais como o trem, metrô, veículo leve sobre trilhos, Bus Rapid Transit (“BRT”), 
linhas de ônibus intermunicipais, vans e barcas. A Lei nº 5.628/2009, com vi-
gência a partir de 1º de fevereiro de 2010, instituiu o Bilhete Único Intermuni-
cipal – BUI na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, estabele-
cendo o subsídio do Estado no transporte intermunicipal. Em 27 de Janeiro de 
2010, a RioCardTI, subsidiária da RioPar, celebrou o Termo de Convênio 
01/2010 (“Convênio/2010”) com a Secretaria de Estado de Transportes (“SE-
TRANS”), para operacionalização do Bilhete Único Intermunicipal - BUI com 
intuito de propiciar o repasse dos subsídios provenientes do Fundo Estadual 
de Transportes às concessionárias e permissionárias de transporte público. O 
Convênio 01/2010 estabelece que a RioCardTI realize o processamento das 
informações de utilização do BUI e o repasse dos subsídios as transportado-
ras, de acordo com as regras estabelecidas pela SETRANS. Em 31 de Janeiro 
de 2012, foi celebrado novo Termo de Convênio 01/2012 (“Convênio/2012”), 
que em 31 de Janeiro de 2013 foi substituído pelo Termo de Convênio 01/2013 
(“Convênio/2013”), mantendo as mesmas características operacionais. Com 
base na cláusula terceira do Convênio/2013, sua vigência foi prorrogada atra-
vés de três aditivos consecutivos de 01/10/2013 a 30/08/2015, permanecendo 
inalteradas as condições operacionais estabelecidas no Convênio/2013. O 
quarto aditivo do Convênio/2013, em vigor a partir de 01/09/2015 a 30/04/2016, 
estabeleceu um prazo de 15 dias úteis para a RioCardTI responder possíveis 
não conformidades no processamento de transações do BUI, caso seja identi-
ficado pela a auditoria da SETRANS. O Termo de Convênio 01/2013 teve sua 
prorrogação, através do décimo aditivo de 31/01/2019 a 31/12/2019 mantendo 
as mesmas obrigações operacionais do quarto aditivo. Em 23 de Dezembro de 
2019, o Município de Niterói, por intermédio de sua Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Mobilidade assinou o contrato nº 003/2019 com RioCard Tecno-
logia da Informação S.A “RiocardTI”, subsidiária da Riopar, que tem por finali-
dade a operacionalização do Bilhete Único Municipal do Município de Niterói 
“BUN”. Cabe a RiocardTI processar e repassar diariamente os valores dos 
subsídios, que fazem parte do Fundo Municipal de Transportes, às Concessio-
nárias. Atualmente o valor do subsídio é de R$ 4,00 (quatro reais) por viagem 
e o prazo de vigência do contrato nº 003/2019 é de 60 (sessenta meses) a 
partir de 19/12/2019. Por outro lado, a Companhia administra todas as etapas 
de gestão dos serviços relacionados aos produtos dos cartões da marca Rio-
Card, tais como comunicação, atendimento aos clientes via call center, admi-
nistração de canais de arrecadação, emissão, inicialização, personalização, 
distribuição de cartões pré-pagos e pós pagos, bem como atua em melhorias 
dos serviços relacionados aos cartões valorados ou não valorados utilizados 
no setor de transporte (ex. carga e recarga de vale transporte, loja virtual, BUI, 
entre outros), podendo, ainda, desenvolver outras atividades econômicas pre-
vistas. Dentre suas coligadas, destaca-se a participação de 9,20%, em 2019, 
na Concessionária do VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”), cujo o investimento é 
desde novembro de 2013 e a participação de 50% na SPTA Holding em Trans-
porte Aguaviário Ltda. (“SPTA”), desde novembro de 2012. Em 14 de junho de 
2013, a VLT Carioca, Sociedade Anônima de capital fechado, assinou o con-
trato de concessão em regime de parceria público privada, na modalidade de 
concessão patrocinada dos serviços, fornecimentos e obras de implantação, 
operação e manutenção de sistema de transporte de passageiros através de 
Veículo Leve sobre Trilhos (“VLT”), na região portuária, também, denominada 
de projeto Porto Maravilha. O VLT permitirá a integração dos usuários atendi-
dos pelos modais (rodoviário, aquaviário, metroviário, ferroviário e aeroportu-
ário), contribuindo para consolidação do conceito de rede de transporte inte-
grada. Esse empreendimento é financiado, em parceria com o Poder 
Concedente, através do compromisso de aporte público proveniente do Orça-
mento Geral da União, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento 
(“PAC”), Mobilidade Grandes Cidades, conforme Termo de Compromisso as-
sinado em 13 de junho de 2013 pela União Federal, representada pela Caixa 
Econômica Federal e pela Prefeitura do Rio de Janeiro e, também depende de 
aportes privados das Empresas listadas a seguir: Concessionária do VLT 
Carioca S.A.: Possui a concessão com um prazo de 25 anos, em fevereiro de 
2019, devido a reiteirados inadimplementos do Poder Conncedente. O VLT 
impretou um mandato de segurança, que vincula as receitas patrimoniais do 
Poder Concedente ao mecanismo de garantia subsidiária previsto na cláusula 
20 do Contrato de Concessão. No entanto o pedido foi indefirido. Por conta 
disso, em Julho de 2019, o VLT ajuizou uma ação visando a rescisão do Con-
trato de Concessão e pedindo o cumprimento da claúsula 20, para poder con-
tinuar com a prestação de serviço público. Em Outubro de 2019, as partes 
assinaram o Memorando de Entendimentos (MOU), que entre várias medidas 
destancam-se o ressarcimento das parcelas devidas e alinhamento para futu-
ros repasses possibilitando assim a inauduração da linha 3, que liga a Central 
do Brasil ao Aeroporto Santos Dumont. Em Dezembro de 2019, os acionistas 
através de uma AGE ratificaram o MOU e autorizaram a suspensão da ação 
de rescisão do Contrato de Concessão. SPTA Holding em Transporte Aqua-
viário Ltda.: Constituída em 26 de junho de 2012, com sede na cidade do Rio 
de Janeiro e tem por objetivo a participação em Sociedades do ramo de ativi-
dade de transporte aquaviário, além de poder participar em quaisquer outras 
sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista ou associar-
-se a outras Sociedades na constituição de consórcios para realização de ob-
jetivos e interesses comuns. A Sociedade desde sua constituição é uma hol-
ding com participação não controladora de 20% no capital da Barcas S.A. 
- Transportes Marítimos (“Barcas S.A.”), sendo este seu único investimento, 
enquanto 80% é controlado pelo Grupo CCR. A Barcas S.A., detém a explora-
ção do transporte aquaviário da Baía de Guanabara e da Baía da Ilha Grande, 
sob regulação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de 
Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado 
do Rio de Janeiro (“AGETRANSP”), com base em Contrato de Concessão 
(“Contrato de Concessão”) que prevê a realização de revisões quinquenais, 
para a definição de tarifas e o equacionamento dos desequilíbrios eventual-
mente apurados. Adicionalmente, a tarifa de equilíbrio contratual definida pela 
AGETRANSP para o quinquênio 2013/2018, conforme Deliberação nº 660, de 
28 de maio de 2015, publicada em 1º de junho de 2015, ainda não teve a sua 
cobrança autorizada, o que acarreta incremento do desequilíbrio contratual do 

atual quinquênio. Nesse contexto, a AGETRANSP e a Secretaria de Transpor-
tes têm analisado, em conjunto com a Barcas S.A., as possíveis formas de 
equacionamento do Contrato de Concessão. Dentre as possibilidades discuti-
das, além do reequilíbrio contratual ou da reformulação do atual Contrato de 
Concessão, encontra-se sob análise a possibilidade do distrato consensual 
entre as partes, para permitir uma nova estruturação jurídica para a conces-
são, visando manter a prestação de serviço público de qualidade sem a recor-
rência de desequilíbrios contratuais. A análise em curso sobre a situação do 
Contrato de Concessão deverá considerar o interesse público dos usuários do 
serviço, com a qualidade implantada pela Barcas S.A., bem como o equacio-
namento dos débitos já incorridos, em prol da regularidade contratual das par-
tes. Todavia, processos dessa natureza envolvem a realização de vários estu-
dos e atos, bem como etapas a serem necessariamente cumpridas, inclusive 
a oitiva de órgãos internos, antes de qualquer decisão final. Contudo, Barcas 
S.A., sem uma definição dos desequilíbrios reconhecidos e da garantia de 
equilíbrio futuro, poderá descontinuar a prestar o serviço público de transporte 
aquaviário de passageiros nos termos do atual Contrato de Concessão, urgin-
do que o Estado encontre uma solução tempestiva e adequada aos interesses 
das partes. 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: 2.1. Declaração de conformidade para as demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (“CPC”). As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação 
utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na 
preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram 
apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Admi-
nistração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demons-
trações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premis-
sas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua 
recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para determina-
ção da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos de-
mais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingên-
cias. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 
resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas devido ao tratamento pro-
babilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas esti-
mativas e premissas pelo menos anualmente. A emissão das demonstrações 
financeiras da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 
04 de agosto de 2020. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações finan-
ceiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto aqueles mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia. 2.4. Uso de estimativas: A 
preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas CPC 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afe-
tam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, pas-
sivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas são reconhecidas no exercício em que as estimati-
vas são revisadas e em quaisquer futuros afetados. 2.5. Base de consolida-
ção: As demonstrações financeiras consolidadas incluem a RioPar Participa-
ções S.A. e a Riocard Tecnologia da Inforamção S.A. nos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2019 e 2018.
Controladas % de participação
RioCard Tecnologia da Informação S.A. 85,25
SPTA Holding em Transporte Aquaviário LTDA 50,00
Concessionária do VLT Carioca S.A. 9,20
A Companhia não realiza a consolidação das empresas SPTA Holding em 
Transporte Aquaviário LTDA., e na Concessionária do VLT Carioca S.A. por 
não possuir controle e não gerenciar diretamente as Sociedades. As demons-
trações financeiras são elaboradas utilizando políticas contábeis consistentes. 
Todos os saldos correspondentes às transações realizadas entre ambas as 
Empresas, receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos 
de tais transações, são eliminados por completo. Controladas: São todas as 
entidades nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas fi-
nanceiras e operacionais, está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis 
decorrentes de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de usar 
esse poder para afetar seus retornos. As Controladas são totalmente consoli-
dadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. As 
políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para 
assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. Contro-
ladas em conjunto:  A Companhia que tenha negócios em conjunto (joint ven-
ture), onde o controlador é especificamente um empreendedor em conjunto, 
deve contabilizar seu investimento utilizando o método de equivalência patri-
monial, conforme determina CPC 19 - Negócios em conjunto. Descrição dos 
principais procedimentos de consolidação das controladas: Serão eliminados 
os saldos e transações entre as Empresas, por meio dos seguintes principais 
procedimentos: • Eliminação das transações realizadas entre as Empresas 
consolidadas no que concerne saldo das contas de ativos e passivos e resul-
tados entre Empresas consolidadas; • Eliminação dos saldos das contas de 
investimentos e correspondentes participações no capital, nas reservas e nos 
Lucros acumulados das Empresas consolidadas; • Destaque do valor da par-
ticipação dos acionistas não controladores nas demonstrações financeiras 
consolidadas, que representa a parcela do resultado do exercício e patrimônio 
líquido que não são detidos pela RioPar, logo deve ser apresentada separada-
mente da demonstração do resultado consolidada e dentro do patrimônio líqui-
do; e • Os saldos das transações intercompanhias das controladas foram eli-
minados e as participações que cabem aos demais acionistas foram 
destacadas como partes relacionadas terceiros no balanço patrimonial. 3 - 
Principais Práticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado e reconheci-
mento de receita: Receitas e despesas são reconhecidas nas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, de acordo com o período de 
competência em que incorrem. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem caixa, saldos positivos em contas bancárias e 
títulos e valores mobiliários de conversibilidade imediata em montante conhe-
cido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
As aplicações financeiras estão classificadas como ativos financeiros, mensu-
radas ao valor justo por meio do resultado. 3.3. Contas a receber de clientes: 
Referem-se, principalmente, aos valores a receber pela prestação de serviços 
faturados ou não nas datas de encerramento das demonstrações financeiras. 
É constituída provisão para créditos incobráveis em montante considerado su-
ficiente pela Administração, desde que, a recuperação desses créditos seja 
considerada duvidosa. 3.4. Partes relacionadas e terceiros: A Empresa re-
conhece como partes relacionadas as transações financeiras com as Empre-
sas ligadas e sócios de forma direta ou indireta. 3.5. Investimentos: Os inves-
timentos em participação de controladas estão registrados e avaliados com 
base no método de equivalência patrimonial, sendo reconhecidos no resultado 
do exercício como receita ou despesa operacional. Os dividendos, quando 

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 31.863 2.521 40.031 9.237
Aplicações financeiras - Bilhete 
 Único 5 - - 13.366 17.465
Contas a receber de clientes 7 2.700 2.677 2.736 2.704
Tributos a recuperar 8 5.832 3.626 9.174 6.671
Outras contas a receber 586 215 716 371

40.981 9.039 66.023 36.448
Não circulante
Tributos diferidos 22 10.657 6.124 12.407 7.683
Partes relacionadas e terceiros 17 172.883 146.437 178.090 148.733
Seguro garantia  - VLT 6 40.519 40.327 40.519 40.327
Depósitos judiciais 6.953 3.755 6.977 3.776

231.012 196.643 237.993 200.519
Investimentos 9 41.894 64.853 26.079 55.275
Imobilizado 10 6.704 3.545 8.252 4.587
Intangível 11 649 1.340 3.926 5.008

280.259 266.381 276.250 265.389
321.240 275.420 342.273 301.837

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Passivo
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 13 - 1.333 - 1.333
Fornecedores 12 6.341 4.213 6.746 6.163
Arrendamento mercantil 1.733 - 2.221 411
Contas a pagar - Bilhete Único 5 - - 13.366 17.465
Obrigações fiscais e trabalhistas    14 3.423 3.032 6.232 5.761
Tributos a recolher 15 1.313 1.162 1.740 1.984
Provisão para contingências - - - 41
Cartões em Comodato 16 13.095 10.333 13.095 10.333
Outras contas a pagar 3.848 - 3.848 222

29.753 20.073 47.248 43.713
Não circulante
Arrendamento mercantil 919 - 1.095 -
Provisões para contingências 18 1.414 1.426 2.095 2.439
Provisão para passivo a  
 descoberto 9 23.985 16.114 23.985 16.114
Partes relacionadas e terceiros 17 31.042 5.722 30.997 5.835

57.360 23.262 58.172 24.388
Patrimônio líquido 19
Capital social 205.026 205.026 205.026 205.026
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital 33.759 - 33.759 -
Reserva de lucros - 27.059 - 27.059
Prejuízo acumulado (4.658) - (4.658) -

234.127 232.085 234.127 232.085
Participação dos não controladores - - 2.726 1.651

234.127 232.085 236.853 233.736
321.240 275.420 342.273 301.837

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado)

Controladora Consolidado
 Notas 2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida 20 90.626 84.771 149.963 147.979
Custos dos serviços prestados 21 (85.463) (56.145) (125.574) (97.952)
Lucro bruto 5.163 28.626 24.389 50.027
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas     22 (28.682) (15.609) (37.442) (23.990)
Provisões para contingências 18 12 695 385 731
Equivalência patrimonial 9 (17.218) 9.973 (23.455) 2.501
Provisão para passivo a descoberto (7.872) (7.527) (7.872) (7.527)
Outras receitas/despesas operacionais 10 (14) 7 (255)

(53.750) (12.482) (68.377) (28.540)
Resultado antes do resultado financeiro (48.587) 16.144 (43.988) 21.487
Receita financeira 18.570 14.525 18.892 14.891
Despesa financeira (6.232) (6.343) (6.480) (6.787)
Resultado financeiro, líquido 23 12.338 8.182 12.412 8.104
Lucro líquido (Prejuízo) antes do  
 imposto de renda e contribuição social (36.249) 24.326 (31.576) 29.591
Imposto de renda e contribuição social
Corrente - (7.167) (3.789) (11.920)
Diferido 4.532 2.457 4.723 2.971

 4.532 (4.710) 934 (8.949)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (31.717) 19.616 (30.642) 20.642
Atribuível aos acionistas controladores (31.717) 19.616
Atribuível aos acionistas não controladores (1.075) (1.026)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (31.717) 19.616 (30.642) 20.642
Itens que serão reclassificados subsequentes  
 para a demonstração do resultado
Resultado Hegde fluxo de caixa - 352 - 352
Ativação de Hedge de fluxo de caixa - (79) - (79)
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos - (93) - (93)

- 180 - 180
(31.717) 19.796 (30.642) 20.822

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Reserva de lucros Lucros Participação
Capital 
social AFAC

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Reserva de re-
tenção de lucros

(prejuízos) 
acumulados

Resultados 
abrangentes Total

de não  
controladores Total

Em 31 de Dezembro de 2017 170.526 - 401 80 10.512 (3.550) (180) 177.789 401 178.190
Resultado abrangente - - - - - - 180 180 - 180
Aumento de capital - Em espécie 34.500 - - - - - 34.500 - 34.500
Lucro líquido do exercicio - - - - - 19.616 - 19.616 - 19.616
Destinação do lucro do exercício:
  Reserva legal - - 803 - - (803) - - - -
  Reserva de lucros - - - - 15.263 (15.263) - - - -
Participação dos não controladores - - - - - - - - 1.250 1.250
Em 31 de Dezembro de 2018 205.026 - 1.204 80 25.775 - - 232.085 1.651 233.736
Adiantamento para futuro aumento de capital 33.759 - - - - - 33.759 - 33.759
Prejuízo do exercicio - - - - - (31.717) - (31.717) - (31.717)
Destinação do resultado do exercício:
  Compensação de prejuízo - - (1.204) (80) (25.775) 27.059 - - - -
Participação dos não controladores - - - - - - - - 1.075 1.075
Em 31 de Dezembro de 2019 205.026 33.759 - - - (4.658) - 234.127 2.726 236.853

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais) Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos  
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (31.717) 19.616 (30.642) 20.642
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) 
 do exercício com recursos provenientes 
  (utilizados nas) atividades operacionais
 Depreciação e amortização 3.809 2.050 5.697 3.354
 Equivalência patrimonial 17.218 (9.973) 23.455 (2.501)
 Provisão passivo a descoberto 7.872 7.527 7.872 7.527
 Tributos diferidos (4.532) (2.457) (4.723) (2.971)
 Provisão para créditos incobráveis (11) 534 (11) 300
 Provisões para contingências (12) (420) (385) (455)

(7.373) 16.877 1.263 25.896
Aumento (Redução) nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (23) (1.018) (32) (803)
Tributos a recuperar (2.205) (110) (2.502) (777)
Outras contas a receber (370) (47) (345) (18)
Partes relacionadas 4.620 (36.897) 1.551 (36.912)
Seguro garantia  - VLT (192) (48) (192) (48)
Depósitos judiciais (3.198) (2.411) (3.201) (2.411)
Fornecedores 2.128 481 583 (1.173)
Obrigações sociais e trabalhistas 392 (222) 472 (222)
Tributos a recolher 152 109 (243) 481
Cartões em comodato 2.762 3.098 2.762 3.098
Outras obrigações a pagar 3.848 - 3.626 222

 7.914 (37.065) 2.479 (38.563)
Fluxo de caixa líquido nas atividades 
operacionais 541 (20.188) 3.742 (12.667)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado (4.676) (579) (5.689) (946)
Intangível (1.601) (7) (2.590) (1.430)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades 
 de investimento (6.277) (586) (8.279) (2.376)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Emprestimos e financiamentos (1.333) (18.114) (1.333) (18.114)
Aumento de capital - Em espécie - 34.500 - 34.500
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital 33.759 33.759
Arrendamento mercantil 2.652 - 2.905 73

Fluxo de caixa gerado nas atividades de 
 financiamento 35.078 16.386 35.331 16.459
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa 29.342 (4.388) 30.794 1.416
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 2.521 6.909 9.237 7.821
Caixa e equivalentes de caixa no final  
 do exercício 31.863 2.521 40.031 9.237
Aumento (redução) de caixa e  
 equivalentes de caixa 29.342 (4.388) 30.794 1.416

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
recebidos desta participação, quando aplicável, são registrados com uma re-
dução do valor dos investimentos. 3.6. Imobilizado: O imobilizado está regis-
trado ao custo histórico deduzido da depreciação acumulada, ajustados aos 
seus valores de recuperação, quando aplicável. A depreciação é calculada 
pelo método linear levando em consideração o tempo estimado de vida útil 
econômica dos bens e revisada anualmente, e ajustada de forma prospectiva, 
quando aplicável. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quan-
do nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. 
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo 
a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são inclu-
ídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 
3.7. Intangível: Os ativos intangíveis estão representados, substancialmente, 
por softwares. É mensurado no reconhecimento inicial ao custo de aquisição 
e, posteriormente, deduzido da amortização acumulada e perdas do valor re-
cuperável, quando aplicável. 3.8. Redução ao valor recuperável de ativos: 
Define procedimentos visando assegurar que os ativos da Companhia não 
estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de 
ser recuperado por uso ou por venda. Caso existam evidências claras de que 
os ativos estejam avaliados por valor não recuperável no futuro, a Companhia 
deverá, imediatamente, reconhecer a desvalorização por meio da constituição 
da Provisão para perdas. A avaliação é feita através do teste de “impairment”, 
que visa evidenciar e mensurar a perda de capacidade de recuperação do 
valor contábil dos ativos. 3.9. Imposto de renda e contribuição social sobre 
o lucro: O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são apura-
dos conforme a legislação vigente, tendo alíquotas de 15 % acrescido do adi-
cional de 10% para o lucro tributável excedente de R$240 mil para imposto de 
renda e 9% sobre lucro tributável para contribuição social sobre lucro líquido. 
Os ajustes ao resultado contábil decorrentes de despesas temporariamente 
não dedutíveis ou de receitas temporariamente não tributáveis geram ativos 
ou passivos fiscais diferidos. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. 3.10. Imposto de renda e contribuição 
social - diferido: O ativo fiscal diferido de IRPJ e CSLL, calculado sobre os 
saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de contribuição social sobre o lu-
cro da Companhia, compensáveis nos termos da Lei nº 9.065/95, que limitou 
a compensação destes créditos fiscais à razão de 30% dos lucros tributáveis 
apurados em cada período-base de pagamento dos tributos. 3.11. Provisões 
para contingências: A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamen-
to jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou expo-
sições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de 
tribunais. A Companhia registra provisões para contingências no passivo cir-
culante e no não circulante, de acordo com a estimativa de prazo de liquida-
ção. 3.12. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido nos balanços 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados 
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido nos balanços quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. 3.13. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis signifi-
cativas: (a) Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da 
Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e ado-
te premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ati-
vos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data 
base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas 
premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 
(b) Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fontes de in-
certeza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em 
estimativas nas datas dos balanços, envolvendo risco significativo de causar 
um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exer-
cício financeiro. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não finan-
ceiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor 
contábil de um ativo excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o 
valor justo menos custos de venda ou o seu valor em uso. (c) Valor justo de 
instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financei-
ros apresentados nos balanços patrimoniais não puder ser obtido de merca-
dos ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método 
de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam na-
queles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for 
viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o 
valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, 
por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas 
premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos 
instrumentos financeiros. 3.14. Pronunciamentos novos ou revisados apli-
cados pela primeira vez em 2019: a) CPC 06 (R2) – Arrendamentos: O CPC 
06 (R2), que substituiu o CPC 06 (R1) e as respectivas interpretações a partir 
de 1º de janeiro de 2019, estabelece os princípios para o reconhecimento de 
arrendamentos e introduz mudanças na contabilização de arrendamentos por 
arrendatários, pois elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e fi-
nanceiros. De acordo com a norma CPC 06 (R2), todos os arrendamentos 
devem ser apresentados nos balanços patrimoniais através do reconhecimen-
to de um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento corresponden-
te ao valor presente dos pagamentos do arrendamento devido durante o prazo 
razoavelmente certo do arrendamento. A Norma CPC 06 (R2) afeta, portanto, 
a apresentação de transações de arrendamento na demonstração do resulta-
do (com despesa de aluguel substituída por uma despesa de depreciação e 
despesa de juros) e na demonstração dos fluxos de caixa (os pagamentos de 
arrendamento, representando pagamento de juros e pagamento do passivo 
em aberto, impactam fluxo de caixa das atividades financeiras). A Companhia 
tomou a decisão de fazer a transação do CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro 
de 2019 utilizando a abordagem retrospectiva simplificada, sem reapresentar 
as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2018 (apresentação de acordo com o CPC 06 (R1) ) e sem reavaliar se o 
contrato contém ou não componente de arrendamento na data inicial do con-
trato. O impacto na Companhia foi basicamente na conta referente a aluguéis, 
as despesas foram revertidas e convertidas em direito de uso no imobilizado, 
conforme determinado em norma (vide nota 10)
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 4.150 756 4.167 782
Aplicações financeiras de liquidez imediata 27.713 1.765 35.864 8.455

31.863 2.521 40.031 9.237
Além de numerário disponível em fundo fixo e contas-corrente bancárias, há 
aplicações em fundo de investimento financeiro relacionados a títulos públicos 
compromissados, contratados junto a entidades financeiras de primeira linha 
que possuem liquidez imediata, e remuneração próxima do CDI. Estes títulos 
tem alta liquidez e são prontalmente conversíveis em um montante conferido 
de caixa, dentro do prazo de 90 dias, estando a um insignificante risco de 
mudança de valor. 
5 - Aplicação Financeira - Convênio Bilhete Único 2019 2018
Banco Itaú e Bradesco – SBE (i) 11.252 17.465
Banco Itaú – BUN SBE (ii) 2.114 -

13.366 17.465
(i) Os recursos provenientes desse convênio enquanto não forem utilizados 
para o repasse, são obrigatoriamente aplicados em entidades financeiras de 
primeira linha, com liquidez imediata, em operações de curto prazo lastreadas 
em títulos públicos - caso o repasse aconteça em até 30 dias - ou em Cader-
neta de Poupança caso a expectativa de repasse seja superior a 30 dias. As 
despesas ou receitas financeiras decorrentes desse investimento não impac-
tam o resultado financeiro da RiocardTI, uma vez que a Companhia opera 
como uma câmara de compensação, repassando os recursos recebidos para 
as concessionárias e permissionárias. As operações financeiras dos recur-
sos recebidos são disponibilizadas no site eletrônico Bilhete Único Backoffice 
(“BUBKF”) e quinzenalmente é enviada prestação de contas à SETRANS. O 
convênio está sujeito à fiscalização da SETRANS, Auditoria Geral do Estado 
e o Tribunal de Contas do Estado. Em 31 de dezembro de 2019 foram regis-
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trados R$11.252 (R$17.465 em 2018) no ativo em contrapartida do mesmo 
valor no passivo, circulante. (Vide nota 1). (ii) Os recursos provenientes desse 
convênio enquanto não forem utilizados para o repasse, são obrigatoriamente 
aplicados em entidades financeiras de primeira linha, com liquidez imediata, 
em operações de curto prazo lastreadas em títulos públicos - caso o repasse 
aconteça em até 30 dias - ou em Caderneta de Poupança caso a expectativa 
de repasse seja superior a 30 dias. As despesas ou receitas financeiras de-
correntes desse investimento não impactam o resultado financeiro da Riocar-
dTI, uma vez que a Companhia opera como uma câmara de compensação, 
repassando os recursos recebidos para as concessionárias e permissionárias. 
As operações financeiras dos recursos recebidos são disponibilizadas no site 
eletrônico Bilhete Único de Niterói Backoffice (“BUBKFN”) e quinzenalmente é 
enviada prestação de contas à Secretaria Municipal de Niteroi. O contrato está 
sujeito à fiscalização da Secretária Municipal de Niterói. Em 31 de dezembro 
de 2019 foram registrados R$2.114 no ativo em contrapartida do mesmo valor 
no passivo, circulante. (Vide nota 1). 6 - Seguro Garantia – VLT Carioca: 
Em razão da obrigação assumida com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES de garantir (garantia não solidária referente a 
25% do empréstimo) o financiamento contratado com a Concessionária do 
VLT Carioca S.A., a (RioPar) contratou com o Banco Itaú S/A (“Banco Itaú ou 
credor fiduciário”) um convênio de fiança, apresentado como garantia, entre 
outras, os recebíveis a que tem direito a RioPar e a sua controlada RioCard 
Tecnologia da Informação S.A. (em conjunto considerados “cedentes fidu-
ciantes”) em razão de contratos de prestação de serviços celebrados com a 
FETRANSPOR. Para tanto, foi celebrado com o Banco Itaú S.A. contrato de 
cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, podendo o banco exercer tal 
direito no limite de até R$ 2.000 por mês. Dinâmica da operação: Nos termos 
deste contrato de cessão fiduciária, a FETRANSPOR deposita valores devi-
dos em razão dos serviços prestados em uma conta vinculada para, então, 
serem transferidos aos cedentes fiduciantes em até 1 dia útil, exceto nos ca-
sos de inadimplemento contratual da RioPar Participações S.A. quando os 
recursos poderão ser retidos pelo Banco Itaú S/A., no valor limite de R$2.000 
por mês. A RioPar garante, nos termos do contrato de cessão fiduciária, que 
no mínimo R$ 7.000 passarão mensalmente na referida conta vinculada. Além 
da cessão fiduciária, o Banco Itaú S.A. conta com depósitos em garantia nos 
valores de R$ 40.519 (Riopar) e R$ 81.755 (Fetranspor), penhora de um imó-
vel de propriedade da FETRANSPOR localizado na Barra da Tijuca e aval da 
FETRANSPOR para incluir essas garantias.

7 - Contas a Receber de Clientes Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Contas a receber de clientes 3.383 3.212 4.367 4.178
(-) Provisão para créditos incobráveis (683) (535) (1.631) (1.474)

2.700 2.677 2.736 2.704
Em 31 de dezembro de 2019, foi constituída provisão para créditos incobrá-
veis, uma vez que os créditos em aberto estavam vencidos em períodos su-
periores a 90 dias. Segue abaixo a composição do saldo de contas a receber 
por faixa de vencimento:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

A vencer 2.700 2.677 2.736 2.704
De 1 a 89 dias - - - -
De 90 a 179 dias 52 62 58 64
A partir de 180 dias 631 471 1.573 1.410

3.383 3.212 4.367 4.178
8 - Tributos a Recuperar Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
PIS/COFINS - 10 142 103
IRPJ/CSLL 5.832 3.616 9.023 6.559
Outros - - 9 9

5.832 3.626 9.174 6.671
Os saldos são representados por créditos tributários referentes à retenção na 
fonte de aplicações financeiras e por saldos credores na apuração dos impos-
tos. Os mesmos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante os 
diferentes períodos prescricionais, prevista em legislação específica.
9 - Investimentos 2019 2018

Valor do Resultado Valor do Resultado

Empresas: %
Investi-
mento

de Equiva- 
lência

Investi-
mento

de Equi-
valência

RiocardTI (*) 85 15.781 6.203 9.578 7.472
VLT Carioca (**) 9,2 26.113 (23.421) 55.275 2.501
 (a) Investimentos em controladas 41.894 (17.218) 64.853 9.973
SPTA (*) 50 (23.985) (7.872) (16114) (7.527)
 (b) Provisão para passivo a 
  descoberto (23.985) (7.872) (16.114) (7.527)

(25.090) (2.446)
(*) Empresa auditada no exercício de 2019, por nós auditores. (**) Empresa 
auditada por outros auditores independentes.

10 - Imobilizado: 10.1. Controladora: Taxas médias anuais 
de depreciação 2017 Adição Baixa 2018 Adição Baixa 2019

Custo
Móveis e utensílios 10% a 20% 553 11 (2) 562 143 (11) 694
Máquinas e equipamentos de informática 20% 2.280 109 (17) 2.372 1.122 (90) 3.404
Benfeitorias imóveis de terceiros 4% 1.453 658 - 2.111 177 (59) 2.229
Direito de uso – imóveis (i) - - - - 4.836 - 4.836
Imobilizações em andamento 249 478 (658) 69 186 (124) 131

4.535 1.257 (677) 5.114 6.465 (285) 11.294
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (182) (62) - (244) (69) - (313)
Máquinas e equipamentos de informática (778) (384) - (1.162) (495) 4 (1.653)
Direito de uso – imóveis (i) - - - - (4.607) 2.353 (2.254)
Benfeitorias imóveis de terceiros (64) (99) - (163) (241) 34 (370)

(1.024) (545) - (1.569) (5.412) 2.391 (4.590)
3.511 711 (677) 3.545 1.053 2.106 6.704

(i) Adoção do CPC 06 (R2) – Arrendamentos. (vide nota 3.14)
10.2. Consolidado Taxas médias anuais 

 de depreciação 2017 Adição Baixa 2018 Adição Baixa 2019
Custo
Móveis e utensílios 10% 658 11 (2) 667 143 - 810
Máquinas e equipamentos de informática 20% 4.881 203 (17) 5.067 1.444 (102) 6.409
Equipamentos de informática - 
 arrendamento mercantil 33% 500 272 - 772 - (11) 761
Benfeitorias em imóveis de terceiros 4% 1.507 658 - 2.165 180 (59) 2.286
Instalações 10% 13 - - 13 - (13) -
Direito de uso - imóveis - - - - 5.656 - 5.656
Imobilizações em andamento 251 478 (658) 71 229 (124) 176

 7.810 1.622 (677) 8.755 7.652 (309) 16.098
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (48) (82) - (130) (79) - (209)
Máquinas e equipamentos de informática (2.990) (583) - (3.573) (655) 5 (4.223)
Equipamentos de informática - arrendamento mercantil (108) (113) - (221) (152) - (373)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (150) (99) - (249) (244) 34 (459)
Direito de uso - imóveis - - - - (4.935) 2.353 (2.582)
Instalações (3) (7) 15 5 - (5) -

(3.299) (884) (15) (4.168) (6.065) 2.387 (7.846)
4.511 738 (662) 4.587 1.595 2.069 8.252

11 - Intangível: 11.1. Controladora 
Taxa anual de 
amortização 2017 Adição 2018 Adição Baixa 2019

Custo
Sistemas e 
aplicativos 20% 7.682 7 7.689 219 (4) 7.904

7.682 7 7.689 219 (4) 7.904
Amortização acumulada
Sistemas e aplicativos (4.843) (1.506) (6.349) (906) - (7.255)

(4.843) (1.506) (6.349) (906) - (7.255)
2.839 (1.499) 1.340 (687) (4) 649

11.2. Consolidado 
Taxa anual de 
amortização

Bai-
xa

Bai-
xa2017 Adição 2018 Adição 2019

Custo
Sistemas e 
 aplicativos         20% 13.378 1.418 - 14.796 1.095 (47) 15.844

13.378 1.418 - 14.796 1.095 (47) 15.844
Amortização acumulada
Sistemas e aplicativos (7.314) (2.497) 23 (9.788) (2.130) - (11.918)

(7.314) (2.497) 23 (9.788) (2.130) - (11.918)
6.064 (1.079) 23 5.008 (1.035) (47) 3.926

12 - Fornecedores: 12.1. Controladora Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Rede R2X 1.091 908 1.091 908
Rede Tendência Ltda. 67 - 67 -
Perto S.A. 503 604 503 604
Liq Corp. As 867 747 867 747
Ticket Serviços S.A. 234 264 234 264
Maral Segurnaça e Vigilancia Ltda. 309 309 309 309
Rede Qiwi 1.388 669 1.388 669
JCM Niteroi Regrigeração Ltda 79 - 79 -
Jall Cards – Cartões e Seg. Ltda. 899 - 899 -
Evolution Smart Card Industria Ltda. 304 329 304 329
Deloitte Touche Tohmatsu 65 - 130 -
Telium Tecnologia da Inf. Ltda. 27 33 165 172
Telemar Norte Leste AS 12 - 34 50
IBM Máquinas 1 - 21 1.612
Fornecedores diversos 495 350 655 499

6.341 4.213 6.748 6.163
13 - Empréstimos e Financiamentos
Instituição financeira: Encargos anuais: 2019 2018
Banco Santander S.A. (Cédula Crédito) CDI+9,38 a.a - 1.333

- 1.333
2019 2018

Passivo Circulante - 1.333
Passivo não Circulante - -

- 1.333
Financiamento firmado entre o Banco Santander S.A. e Banco Guanabara 
S.A. com a Companhia tendo como garantia créditos cedidos conforme con-
trato de cessão fiduciária.
14 - Obrigações Fiscais e Trabalhistas Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
INSS 468 407 813 776
FGTS 163 141 288 276
IRRF 277 241 629 612
Pensão alimentícia 1 1 4 1
Empréstimos consignados 28 24 43 39
Contribuição sindical 2 1 2 -
Provisões para férias 2.484 2.217 4.453 4.057

3.423 3.032 6.232 5.761
15 - Tributos a Recolher Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
ISS 436 409 708 640
PIS/COFINS 608 536 706 631
IRRF 22 47 23 545
INSS - terceiros 51 10 54 12
CSLL 196 160 246 167
Tributos retidos - - 3 8

1.313 1.162 1.740 1.984
16 - Cartões em Comodato 2019 2018
Cartões em Comodato 13.095 10.333
Até o mês de agosto de 2016, toda a operação dos cartões em comodato 
era realizado pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros 
do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor, posteriormente a essa data a Rio-
Par Participações S.A. assumiu a cobrança e contabilização dos cartões em 
comodato por ter passado a adquirir em seu próprio nome os cartões eletrô-
nicos para o mesmo fim.  Através do contrato de Comodato dos cartões , a 
Fetranspor cedeu em comodato à Riopar S.A., por prazo indeterminado, o(s) 
“Cartão(ões)” para ser(em) utilizado(s) no Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
instituído no Estado do Rio de Janeiro, conforme previsto nos artigos 579 a 
585 do Código Civil.  A Administração da Companhia entende que os cartões 
adquiridos a partir de setembro de 2016, serão baixados a partir de setembro 
de 2021, após 5 anos de sua aquisição. 
17 - Partes Relacionadas e Terceiros Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Não circulante
Barcas S.A . (b) 1.619 1.438 1.648 1.465
SPTA Holding ou Transporte Aquaviário 
 Ltda. 21.564 21.564 21.564 21.564
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
 Cidade do Rio de Janeiro - Rioônibus 22 17 22 17
Federação das Empresas de Transporte 
 de Passageiros do Estado do Rio de 
  Janeiro – Fetranspor 4.161 4.089 9.260 8.251
Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 145.491 117.244 145.596 117.278
 RioCard Tecnologia da Informação S.A. 26 2.085 - -

172.883 146.437 178.090 148.733

Passivo Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Não Circulante
Federação das Empresas de Transporte de 
 Passageiros do Estado do Rio de Janeiro –  
  Fetranspor 30.933 5.633 30.963 5.663
RioCard Tecnologia da informação S.A. 79 79 - -
Rio Terminais Rodoviários de Passageiros S.A. - 1 - 1
HLQ Processamento de dados Ltda. (“HLQ”) - - 4 4
Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade 
do Rio de Janeiro - Rioonibus. 30 3 30 3
Oliveira Gonçalves - 6 - 3

31.042 5.722 30.997 5.835
Resultado Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Receitas
Federação das Empresas de Transporte de 
 Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – 
  Fetranspor 52.920 51.199 116.939 120.516
Sindicato das Empresas de Ônibus da  
 Cidade do Rio de Janeiro – Rioonibus. 233 438 438
Concessionária do VLT Carioca S.A. 1.322 972 1.385
Rioterp Rio Terminais S.A 441 -
Barcas S.A. - 462
RioCard Tecnologia da Informação S.A. 1.489 1.339 - -

56.405 53.948 149.004 122.801
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Custo
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
 Cidade do Rio de Janeiro – Rioonibus. (3) (38) (3) (38)
Federação das Empresas de Transporte de 
 Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – 
  Fetranspor (81) - (81) -
Rioterp Rio Terminais S.A (1) - (1) -

(85) (38) (85) (38)
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Despesa Administrativa e Gerais
Federação das Empresas de Transporte de 
 Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – 
  Fetranspor (24) - (385) (360)
HLQ Processamento de dados Ltda. – HLQ - - (243)
BGM Rodotec - (17) (12)
Rioterp Rio Terminais S.A -
RioCard Tecnologia da Informação S.A. (80) (1.142) - -
Sindicato das Empresas de Ônibus da Cida-
de do Rio de Janeiro – Rioonibus 

-
(30) (476) (30) (476)

Oliveira Gonçalves  (66) (26) (109)
(134) (1.684) (458) (1.200)

Controladora Consolidado
Resultado Financeiro 2019 2018 2019 2018
 Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 14.688 8.540 14.688 8.540
 Barcas S.A. (b) - 8 - 8
 RioCard Tecnologia da Informação S.A (c) 381 - - -

15.069 8.548 14.688 8.548
(a) Contratos de mútuo com a Concessionária VLT Carioca S.A., remunerado 
a variação acumulada do CDI + 5% a.a, com vencimentos entre 31 de dezem-
bro de 2019 e 2027. (b) Contrato de mútuo com a Companhia Barcas S.A., 
remunerado à variação do CDI em 127,9%, com vencimento em 03 de dezem-
bro de 2016. Naquela data, o prazo foi prorrogado para 07 de abril de 2017. 
E novamente prorrogado sem uma data para vencimento. (c) Contrato de mú-
tuo com a Companhia RioCard Tecnologia da Informação S.A., remunerado à 
1,0% a.m., com vencimento em parcela única, podendo ser prorrogado, com 
a necessidade de obter recursos para realização de investimentos e paga-
mento de despesas. Remuneração do pessoal chave da Administração da
Companhia: 2019 2018
Salários e encargos 2.100 2.286
18 - Provisões para Contingências: Os passivos contingentes da Companhia 
resultam de litígios ou autos de infração das autoridades fiscais e é mensurado 
pela Administração com apoio de assessores jurídicos da Companhia. A movi-
mentação dos saldos de contingências prováveis está demonstrada a seguir:
Controladora
Natureza 2019 2018
Cíveis 20 47
Trabalhistas 1.394 1.379

1.414 1.426
Consolidado
Natureza 2017

Adi-
ções

Rever-
sões 2018

Adi-
ções

Rever-
sões 2019

Trabalhistas 2.829 40.147 (40.585) 2.391 28.005 (28.760) 1.636
Cíveis 106 1.404 (1.421) 89 2.131 (1.761) 459

2.935 41.551 (42.006) 2.480 30.136 (30.521) 2.095
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Circulante - - - 41
Não circulante 1.414 1.426 2.095 2.439

1.414 1.426 2.095 2.480
A Companhia possui, também, processo de natureza tributária, cível e traba-
lhista envolvendo risco de perda “Possível”, de acordo com a Administração e 
seus assessores jurídicos, e para os quais não há necessidade de provisão, 
somente a divulgação. Os saldos de contingências possíveis estão demons-
trados a seguir:

2019 2018
Trabalhistas 231 441
19 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social, totalmente subs-
crito e integralizado, é de R$ 205.026 (R$205.026 em 2018) e está represen-
tado por 205.026 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, de titulari-
dade de pessoas jurídicas residentes e domiciliados no País.

2019 2018
Acionistas Ações % Ações %
Federação das Empresas de 
 Transporte – Fetranspor 205.026.410 99,99% 205.026.410 99,99%
Sindicato das Empresas de  
 Ônibus da Cidade do Rio de 
  Janeiro – Rioonibus 1 0,01% 1 0,01%

205.026.411 100% 205.026.411 100%

b) Reserva legal: Foi constituída à base de 5% do lucro líquido do exercício, 
até atingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido 
das Reserva de capital. c) Reserva estatutária: Foi constituída à base de 1% 
do lucro líquido do exercício, conforme estatuto. d) Reserva de retenção de lu-
cros: A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da Administração, 
deliberar para reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamen-
to de capital por ela previamente aprovado. O orçamento, submetido pelos 
órgãos da Administração com a justificativa da retenção de lucros proposta, 
deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo 
ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no 
caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. O orçamento 
poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o 
balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a 
um exercício social.
20 - Receita Operacional, Líquida Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Receita de prestação de serviço
Receita SBE 50.183 47.190 104.799 101.269
Receita de outros serviços(i) 55.963 51.740 66.524 67.031
Receita de projetos(ii) - -  - 185

106.146 98.930 171.323 168.485
(-) Deduções da receita
COFINS (8.030) (7.514) (10.028) (9.675)
PIS (1.745) (1.632) (2.178) (2.101)
ISS (5.285) (4.943) (8.614) (8.546)
Cancelamento (460) (70) (540) (184)

(15.520) (14.159) (21.360) (20.506)
Receita operacional, líquida 90.626 84.771 149.963 147.979
(i) São receitas de serviços prestados, principalmente, àquelas relativas a 
manutenção periódica de sistemas próprios para melhor comunicação com o 
SBE, receitas referentes a solicitação dos usuários para segunda via do cartão 
RioCard, receitas referente a segunda via de cartões de gratuidade e receitas 
referentes à utilização online dos serviços de vale transporte. (ii) São receitas 
de projetos, em sua maioria, àqueles relativos a criação de uma interface entre 
as transações realizadas pelo metrô e trens junto ao SBE.
21 - Custo dos Serviços Prestados Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Custos e despesas por natureza
Salários, encargos sociais e benefícios (25.323) (22.160) (44.024) (39.588)
Serviços prestados (50.552) (24.380) (67.179) (45.810)
Material de uso e consumo (7.886) (9.312) (11.401) (12.710)
Depreciação e amortização (1.702) (293) (2.970) (1.320)

(85.463) (56.145) (125.574) (99.428)
22 - Despesas Gerais e Administrativas

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Salários, encargos sociais e benefícios (6.985) (6.519) (10.497) (10.519)
Serviços prestados (7.959) (2.383) (9.957) (3.405)
Auditoria e consultoria (1.230) (736) (1.642) (1.006)
Depreciação e amortização (2.107) (1.739) (2.726) (2.004)
Despesas legais (397) (642) (1.145) (1.220)
Aluguéis e condomínios (629) (944) (843) (1.443)
Material de expediente e encadernação (734) (835) (734) (835)
Telefone e comunicação (309) (304) (332) (411)
Despesas tributárias (1.902) (1.241) (1.902) (1.241)
Provisão (4.998) - (5.367) (1.587)
Energia elétrica - - (149) (178)
Viagens (184) (76) (184) (76)
Outras despesas (1.258) (190) (1.964) (65)

(28.682) (15.609) (37.442) (23.990)
23 - Resultado Financeiro, Líquido Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Receitas financeiras
Rendimento mútuos 15.069 11.561 14.688 11.561
Rendimentos aplicações financeiras 3.321 2.852 3.737 3.131
Juros ativos 180 112 467 199

 18.570 14.525 18.892 14.891
Despesas financeiras
Despesas bancárias (5.422) (74) (5.662) (518)
Juros, comissões e despesas financeiras (810) (6.269) (818) (6.269)

 (6.232) (6.343) (6.480) (6.787)
Resultado financeiro, líquido 12.338 8.182 12.412 8.104
24 - Tributos Diferidos: Os impostos diferidos ativos são decorrentes de pre-
juízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, 
foram constituídos, levando em consideração a expectativa de geração de 
lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo técnico de viabilidade e 
aprovado pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é 
revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais 
provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou 
parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos 
baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na exten-
são em que se torna provável que lucros tributários futuros permitirão que os 
ativos tributários diferidos sejam recuperados. Impostos diferidos ativos são 
mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que 
o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto 
(e lei tributária) que foram promulgadas até as datas dos balanços. Impostos 
diferidos ativos e passivos serão apresentados líquidos se existe um direito 
legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os 
impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à 
mesma autoridade tributária. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. A RioPar fundamentou na expectativa de 
geração de lucros tributáveis futuros, determinadas em estudo técnico apro-
vado pela Administração, reconhecem, quando aplicável, créditos tributários 
sobre diferenças temporárias e sobre prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação 
está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. O valor contábil do ativo 
fiscal diferido e as projeções são revisadas anualmente. Quando existem fatos 
relevantes que venham a modificar as premissas de tais projeções, as mes-
mas são revisadas em períodos menores pelas controladas.
Tributos Diferidos Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Provisão (reversão) de fornecedores 3.848 - 3.848 (226)
Provisão (reversão) para contingências (11) (420) (383) (456)
Provisão (reversão) arrendamento mercantil 918 - 1.094 -
Provisão (reversão) créditos incobráveis 702 121 1.461 1.894
Provisão (reversão) sobre prejuizo de 
 investimentos 7.872 7.525 7.872 7.525
IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e 
 bases negativa - - - -
Base Cálculo 13.329 7.226 13.892 8.737
Impostos diferidos ativo de IRPJ e CSSL 4.532 2.457 4.723 2.971
A controlada RioCard Tecnologia não constituíram IRPJ e CSLL diferidos so-
bre prejuízo fiscal, base negativa e diferenças temporárias, pois a Administra-
ção entende que as projeções de resultado tributável, dessas Companhias, 
não apresentam base para realização dos respectivos impostos diferidos.  
Com base no estudo técnico das projeções de resultados tributáveis, as con-
troladas estimam recuperar o crédito tributário decorrente de diferenças tem-
porárias e prejuízos acumulados:
 Consolidado
 2019 2018
2019 - 890
2020 3.722 758
2021 3.164 569
2022 2.373 397
2023 1.660 357
2024 1.487 -
Ativos fiscais diferidos 12.406 2.971
25 - Seguros (não revisado pelos auditores independentes): A Administra-
ção da Companhia considera que todos os ativos e responsabilidades de va-
lores e riscos relevantes estão cobertos por seguros suficientes para salva-
guardar o negócio de eventuais sinistros. 26 - Instrumentos Financeiros: 
26.1. Gestão de risco financeiro: A Companhia mantém operações com 
instrumentos financeiros e define quais são os limites apropriados e aceitáveis 
considerando as suas operações e objetivos. A administração desses instru-
mentos patrimoniais é efetuada por meio de estratégias operacionais visando 
a liquidez, rentabilidade e segurança. Todas as operações da Companhia são 
realizadas com bancos de reconhecida liquidez o que reduz seus riscos. A 
política de controle consiste no acompanhamento periódico das taxas contra-
tadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de 
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os 
valores estimados de realização de ativos e passivos financeiros da Compa-
nhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e 
metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento 
foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimati-
va do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas 
a seguir indicam, necessariamente, os montantes que poderão vir a ser reali-
zados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de 
mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. 
Aplicações de renda fixa em CDB estão sendo apresentados pelo valor justo 
por meio do resultado. Para os demais ativos e passivos financeiros, dadas as 
características e os prazos de vencimento dos mesmos, a Administração acre-
dita que os valores justos não diferem de forma relevante dos saldos contá-
beis. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso 
de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e  
• Risco de mercado. A Companhia está exposta a riscos de mercado e os 
instrumentos financeiros foram marcados a mercado em 31 de dezembro de 
2019 e 2018, devidamente registrados em contas patrimoniais. As premissas 
de avaliação do seu valor podem ser sumarizadas, conforme seguem: Risco 
de crédito: Risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrerem 
perdas financeiras em função da inadimplência de suas contrapartes ou de 
instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financei-
ros. Historicamente, a Companhia não tem sofrido perdas relevantes decor-
rentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras por parte dos proje-
tos que realiza. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Companhia 
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus 
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro 
ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é 
de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para 
cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de es-
tresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua repu-
tação.  Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos 
preços de mercado, tais como as taxas de juros das aplicações financeiras ou 
arrendamentos obtidos pela Companhia, uma vez que os ganhos ou perdas 
realizadas em função do seu portfólio de investimento ou decorrente de seus 
investimentos ou participações em instrumentos financeiros podem oscilar em 
função dos juros contratados. A Companhia administra os riscos de mercado 
através de aplicações financeiras em títulos de baixo risco de mercado e com 
baixa alavancagem financeira, sempre em instituições financeiras com exce-
lentes qualificações de mercado. O arrendamento financeiro de ativos tem 
sido contraído junto a instituições de primeira linha e o risco de deslocamento 
das estruturas de juros associáveis aos fluxos de pagamentos de principal e 
juros de dívida é baixo. Gestão de capital: O objetivo principal da gestão de 
capital da Companhia é assegurar que este mantenha uma classificação de 
crédito forte e uma razão de capital livre de problemas a fim de apoiar os ne-
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gócios e maximizar o valor do acionista. A Companhia administra a estrutura 
do capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas. 
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Administração pode ajustar o 
pagamento de dividendos aos acionistas. Em 31 de dezembro de 2019 e 
2018, a Companhia não possui contratos de derivativo em aberto. 27 - Notí-
cias Vinculadas: Operação Ponto Final: A Fetranspor, acionista majoritária 
da Companhia, é objeto de notícias veiculadas em meios de comunicação, no 
tocante às investigações em andamento relativas à operação denominada 
“Ponto Final”, desdobramento da operação “Lava Jato”. Em razão disto, em 
julho de 2017, a Fetranspor destituiu o seu Presidente Executivo e todos os 
membros do Conselho de Administração, tendo sido instalado um Conselho 
de Gestão Provisório que elegeu o Sr. Armando Nunes Guerra Junior em 
01/09/2017 para o cargo de Presidente Executivo da Fetranspor. O Conselho 
de Gestão Transitório permaneceu até 19/07/2018, quando foi instituído o 
Conselho de Gestão da Federação, composto por 07 (sete) membros eleitos. 
Todavia, importante destacar que a Companhia possui autonomia em sua Ad-
ministração, motivo pelo qual a gestão financeira, comercial e societária, du-
rante os eventos relatados, não teve afetado seus controles internos, propor-
cionando, dessa forma, a transparência. Ato contínuo, em reunião do Conselho 
de Gestão, realizada no dia 10/01/2019, foi dado treinamento presencial ao 
Presidente Executivo e Conselheiros, abordando os seguintes tópicos: a) In-
trodução à Lei Anticorrupção; b) Sanções, agravantes e atenuantes das mul-
tas; c) Responsabilidade Judicial; d) Pilares do programa de Integridade e 
Conformidade; e) Suporte da Alta Administração; f) Proposta de criação do 
Comitê de Integridade e Conformidade. Todos os participantes foram subme-
tidos ao teste de efetividade do treinamento para avaliar a disseminação do 
seu conteúdo, sendo que os membros ausentes também participaram em reu-
niões posteriores. Em Janeiro de 2019, houve a adesão ao Programa de Inte-
gridade e Conformidade, conforme nota explicativa nº28. 28 - Programa de 
Integridade: Em janeiro de 2019 foi oficializada o suporte e  adesão voluntária  
do Conselho de Gestão do Sistema Fetranspor ao PIC - Programa de Integri-
dade e Conformidade, previsto na Lei n. 12.846/13 Lei Estadual n. 7.753/17, 
sem quaisquer restrições, expressando, desta maneira, o seu comprometi-
mento na implementação institucional das linhas fundamentais de um efetivo 
programa de integridade, abrangendo a Federação das Empresas de Trans-
porte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (“Fetranspor”), RioPar e 
RioCard TI, denominado “Sistema Fetranspor . Consequentemente, foi apro-
vada a criação do Comitê de Integridade e Conformidade, composta por 02 
(dois) membros independentes, sendo 01 (um) membro do Conselho de Ges-
tão e o Presidente Executivo da Fetranspor, que acompanham mensalmente 
todas as etapas do PIC do Sistema Fetranspor, desde maio de 2019. O PIC do 
Sistema Fetranspor, baseia-se em 12 pilares: 1) Suporte e comprometimento 
da alta Administração; 2) Gerenciamento de Riscos; 3) Independência, estru-
tura e autoridade da instância interna responsável pelo programa de integrida-
de e fiscalização; 4) Normativo de integridade e conformidade e de suporte 
aos processos operacionais; 5) Treinamento e comunicação periódica; 6) 
Controles internos e registros contábeis fiéis; 7) Diligência investigativa de 
pessoas físicas e jurídicas (Background Check e Due Deligence); 8) Canal de 
denúncia e definição de medidas disciplinares; 9) Monitoramento periódico 

das ações e controles; 10) Investigação interna; 11) Auditoria Interna; 12) Proi-
bição de doações para candidatos e partidos. Diferentemente de outros pro-
gramas de integridade corporativos, que focam seus esforços em mitigar ris-
cos relacionados à corrupção, fraude ou lavagem de dinheiro, em função das 
legislações anticorrupção, o PIC do Sistema Fetranspor tem um nível de com-
plexidade maior, visto que desde a sua concepção inicial, há o mapeamento 
dos processos das áreas de negócios com o intuito de implementar um siste-
ma de governança baseado em gestão contínua de riscos, independentemen-
te de serem riscos estratégicos, operacionais, cibernéticos e/ou legais/regula-
tórios (“riscos de compliance”). Com o suporte da alta administração e 
identificação dos riscos, as áreas negócios tendem a melhorar a qualidade de 
seus controles preventivos e corretivos, de forma a controlar ou mitigar seus 
riscos, principalmente aqueles vinculados à prática de atos ilícitos nos relacio-
namentos das empresas do Sistema Fetranspor no âmbito privado ou com 
entidades da administração pública. O objetivo principal é desenvolver ações 
que possam prevenir, detectar e combater a prática de atos ilícitos e/ou con-
dutas contrárias aos valores organizacionais ou normativos divulgados no Sis-
tema Fetranspor. O PIC é de todos, refletida na frase: “Nossas ações refletem 
nossos princípios”. Para apoiar as áreas de negócios, a Gerência de Controles 
Internos e Riscos, tem assumido a liderança no desenvolvimento de ações do 
PIC junto as áreas de negócios (1ª linha de defesa), atuando como 2ª linha de 
defesa, no mapeamento de seus processos, identificação de riscos e controles 
associados, além de ser responsável pelo canal confidencial de diálogo e de-
núncias e na avaliação e emissão dos relatórios de due diligence e background 
check. Por outro lado, a Gerência de Auditoria Interna atua na 3ª linha de de-
fesa, de forma independente, reportando-se ao Conselho de Gestão desde 
setembro de 2019. Dentre as ações concluídas de janeiro de 2019 até o 1º 
semestre de 2020, destacamos: 1) Obtenção do suporte da alta administração 
na implementação do PIC, bem como promover a disseminação do conteúdo 
da Lei Anticorrupção e LGPD; 2) Estruturação da Gerência de Controles Inter-
nos, com o intuito de apoiar o Compliance Officer na concepção, desenvolvi-
mento e monitoramento do PIC em junho de 2019; 3) Assegurar a autonomia, 
independência e infraestrutura da instância responsável pelo PIC, que é a 
Gerência de Controles Internos e Riscos, subordinada ao Compliance Officer, 
com reporte mensal de status Comitê de Integridade e Conformidade desde 
maio de 2019; 4) Promoção de campanhas de divulgação de ações vinculadas 
ao PIC (ex. valores organizacionais, background check e due diligence, 12 
pilares do PIC, assédio no ambiente de trabalho, doações,etc.);   5) Revisão 
dos valores organizacionais e lançamento do novo Código de Conduta e da 
Política de Segurança da Informação, ambos concluídos em dezembro de 
2019; 6) Realização de treinamentos internos em relação ao conteúdo da Lei 
Anticorrupção, Política de Segurança da Informação, Código de Conduta, Lei 
Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), Treinamentos de Segurança da Infor-
mação. 7) Suporte às áreas de negócios (1ª linha de defesa) ao mapeamento 
de seus processos, diagnóstico de riscos e controles, segregados na frente 
geral (PIC Geral) e digital (PIC Digital); 8) Suporte à revisão/elaboração de 
normativos de corporativos; 9) Monitoramento e reestruturação do canal con-
fidencial de diálogo e denúncias VOZ ATIVA, concluída no 1º semestre de 
2020; 10) Início dos procedimentos de diligências periódicas de pessoas físi-

cas e jurídicas (Background Check e Due Diligence) desde junho de 2019;  11) 
Suporte técnico às áreas de negócios na elaboração de seus respectivos in-
ventários de dados sob a ótica da LGPD;  12) Emissão à Presidência do diag-
nóstico de governança corporativa do Sistema Fetranspor, concluído em de-
zembro de 2019. 13) Lançamento do Portal da Fetranspor, com a seção de 
Integridade e Conformidade e divulgação pública da Cartilha de Compliance, 
em especial, aos concessionários e permissionários de transporte público de 
passageiros do Estado do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2019, a Fetrans-
por e RioPar aderiram ao Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor da 
Infraestrutura (“Ibric”), que é um instituto composto de empresas do setor de 
infraestrutura com o intuito de promover o fortalecimento da ética, da integri-
dade e da transparência, combater a corrupção e aumentar a concorrência no 
ramo. 29 - Eventos Subsequentes: a. Migração de Bilhetagem: Em 
12.12.2019, uma AGRS (Assembleia Geral de Representantes de Sindicatos) 
da Fetranspor delegou, por meio dos representantes dos sindicatos, que toda 
a operação de bilhetagem eletrônica fosse transferida para Riopar, sócia ma-
joritária da companhia. Visando mitigar as consequências de futuras fiscaliza-
ções, autuações da Receita Federal e bitributações, por conta da forma atual 
de cobrança da taxa de administração junto aos permissionários e empresas 
de ônibus, foi revisto o enquadramento da Fetranspor, que apesar de se man-
ter uma entidade sem fins lucrativos não irá usufruir da isenção fiscal, passan-
do a optar pelo regime de Lucro Real. A Companhia passará a ser responsável 
pela arrecadação e ressarcimento dos créditos de vale transporte do Estado 
do Rio de Janeiro, por conta dessa operação, funcionários serão migrados da 
Fetranspor bem como os contratos atrelados as operações de Bilhetagem. 
As notas explicativas de 2020 sofrerão uma distorção em sua comparabilidade 
com as de 2019, uma vez que muitas rubricas terão os seus saldos aumenta-
dos em virtude da migração. b. Covid-19: A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) anunciou em janeiro de 2020 que o COVID-19 é uma pandemia, ou 
seja, uma emergência de saúde global. Por conta disso, os governos nos âm-
bitos Federal, Estadual e municipal, bem como várias entidades do setor pri-
vado tomaram decisões que impactaram no grau de incerteza dos agentes 
econômicos e podem gerar impactos nas previsões para o ano de 2020. Na 
situação atual de isolamento social e uso de home office por parte das empre-
sas a receita proveniente da bilhetagem dos modais que fazem uso do cartão 
de transporte RioCard teve uma queda de 70% (ressarcimento do transporte 
Abril/20 vs Abril/19), impactando diretamente o fluxo de caixa da companhia. 
Para contrapor a queda acentuada da receita, ações foram tomadas pela alta 
administração para minimizar o impacto e reequilibrar esse fluxo, tais como: a) 
Adoção do regime de home office de todas as atividades da companhia; b) 
Diminuição de carga horária de 8 horas diárias para 6 horas diárias; c) Redu-
ção dos salários dos funcionários: sendo 50% (diretoria) e 25%(demais funcio-
nários) d) Adoção das MP´s 927 e 959 que postergaram o pagamento do 
FGTS e INSS respectivamente; e) Postergação do pagamento de fornecedo-
res relevantes / negociados por 3 meses, contado a partir de Março de 2020. 
A Alta Administração tem como objetivo, diminuir o impacto nas demonstra-
ções financeiras e no fluxo de caixa da companhia, realinhando o orçamento 
de 2020 para a realidade que agora se configura. 

Julio Cesar Magalhães Cunha - Contador - CRC RJ 099006/O-0
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores da: RioPar Participações S.A. Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas da RioPar Participações S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.  Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na 
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
RioPar Participações S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
com ressalva:  1. As demonstrações financeiras de Barcas S.A., coligada da 
investida SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda., examinada por ou-
tros auditores independentes, descreve que no exercício findo em 31 de de-
zembro de 2019, foram celebrados por sua controladora CCR S.A. e determi-
nadas empresas do Grupo CCR, Termo de Autocomposição com o Ministério  
Público do Estado de São Paulo  e Acordo de Leniência com o Ministério Pú-
blico Federal – Procuradoria da República no Paraná (“Instrumentos”). As in-
vestigações das autoridades públicas não foram concluídas e, dessa forma, 
novas informações podem ser reveladas no futuro. A Companhia, sua contro-
ladora CCR S.A. e determinadas empresas do Grupo CCR, não puderam nos 
apresentar a totalidade das informações e documentação correlata, por esta-
rem protegidas por segredo de justiça. No momento, não é praticável determi-
nar se há perda provável decorrente de obrigação em vista de evento passado 
e nem fazer uma mensuração razoável quanto a eventuais novas provisões 
passivas sobre este assunto. Consequentemente, não foi possível determinar 
se teria havido necessidade de efetuar ajustes e/ou divulgações adicionais 
nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e informações 
correspondentes divulgadas para fins de comparação. 2. Conforme descrito 
nota explicativa de nº 4, do relatório de auditoria referente ao exercício de 31 
de dezembro de 2019 da investida SPTA Holding em Transporte  Aquaviário 
Ltda. (SPTA), foram aportados pelos investidores o montante de R$ 42.800 mil 
com esta Sociedade. Até a presente data não recebemos a respectiva docu-
mentação comprobatória referente aos valores aportados no exercício de 
2017. Não nos foi possível aplicar procedimentos de auditoria sobre os valores 
contabilizados. 3. O relatório da investida SPTA Holding em Transporte  Aqua-
viário Ltda.,  conforme descrito em nota explicativa de nº3, através da respos-
ta de circularização de Barcas S.A. referente ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2019, verificamos que Barcas S.A. não contabilizou parte dos 
serviços prestados pela RioCard Tecnologia da Informação S.A. no montante 
de R$ 1.619 correspondente, ao efeito de R$ 323 mil (20% por equivalência 
patrimonial). Também verificamos uma diferença no montante de R$ 5.497 
referente a obrigações não reconhecidas e questionadas pela RioCard Tecno-
logia da Informação S.A. correspondente, ao efeito de R$ 1.099 (20% por 
equivalência patrimonial). Devido ao fato, o saldo da conta “Credores compro-
missados” no passivo não circulante e o resultado do exercício corresponden-
te ao patrimônio líquido negativo da coligada Barcas S.A., estão refletindo as 
respectivas diferenças.  4. Conforme relatório da Investida RioCard Tecnolo-
gia da Informação S.A., a resposta de circularização de partes relacionadas 
com Barcas S.A. informou um saldo a menor de R$ 1.619 mil (ativo) e R$ 
5.497 (passivo) a maior em 31 de dezembro de 2019. Não conseguimos atra-
vés de procedimentos de auditoria nos certificar quanto ao valor contabilizado. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 

auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva. Incerteza relevante relacionada 
com a continuidade operacional: Conforme mencionado na nota 1, do  rela-
tório de auditoria do exercício de 31 de dezembro de 2019 da investida SPTA 
Holding em Transporte  Aquaviário Ltda.,  a AGETRANSP e a Secretaria de 
Transportes estão analisando, em conjunto com a Barcas S.A., as possíveis 
formas de equacionamento do contrato de concessão. Dentre as possibilida-
des discutidas, além do reequilíbrio contratual ou da reformulação do atual 
Contrato, encontra-se sob análise a possibilidade do distrato consensual do 
Contrato de Concessão. A continuidade normal da SPTA Holding em Trans-
porte Aquaviários LTDA está condicionada no cumprimento das cláusulas 
contratuais e na legislação de concessão vigente por parte do poder conce-
dente. A Sociedade elaborou as demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis previstas operando em regime normal. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase - Operação Ponto Final: 
A Fetranspor (entidade controladora da Companhia) promoveu alterações em 
sua gestão na sequência da operação denominada Ponto Final, tendo sido 
eleito um Conselho de Gestão, nomeado um novo Presidente Executivo e 
posto em funcionamento um programa de integridade que se estende para as 
sociedades controladas. As demonstrações financeiras da Companhia não 
incluem quaisquer efeitos que futura e eventualmente possam advir das inves-
tigações da referida operação Ponto Final, e nossa opinião não está modifica-
da em relação a este tema. Ênfase – Ação de rescisão do contrato de con-
cessão: As demonstrações financeiras de Barcas S.A., coligada da investida 
SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda. examinada por outros auditores 
independentes, descreve que Barcas S.A. ajuizou ação de rescisão de contra-
to de concessão dos Serviços Públicos de Transporte Aquaviário de Passagei-
ros, Cargas e Veículos no Estado do Rio de Janeiro, e se efetivada, os ativos 
e as operações da concessão serão devolvidas ao Poder Concedente. Ação 
está consubstanciada no fato de que houve o descumprimento contratual por 
parte do Poder Concedente por não ter mantido equilíbrio de equação econô-
mico-financeiro previsto contratualmente.O processo encontra-se na fase de 
produção de provas. Até a presente data o processo não teve desfecho ou 
tendência desfavorável A opinião dos auditores independentes dessa empre-
sa não foi ressalvada em relação a esse assunto. Outros assuntos: De-
monstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2018: Os valores correspondentes ao  exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, apresentados para fins de  comparação, foram anterior-
mente por nós auditados, cujo relatório emitido em 10 de setembro de 2019, 
contendo as mesmas ressalvas. Responsabilidades da Administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A Administração da Compa-
nhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessário para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia con-
tinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas. Responsabilidade do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma ga-
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são con-
sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas. Como parte da auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissio-
nal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Adminis-
tração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou in-
cluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada.  Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos duran-
te nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2020
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Grupo Costa recebe navio movido a GNL

O Grupo Costa re-
cebeu, na última 
quinta-feira, o 

navio Costa Toscana, movi-
do a Gás Naturtal Liquefei-
to (GNL). O grupo já pos-
sui outros navios movidos a 
GNL, como: o Aidanova e 
o Costa Smeralda, em servi-
ço; e o AidaCosma, chegan-
do em breve. O Costa Tos-
cana está confirmado para a 
Temporada 2022/2023 na 
América do Sul. Dedicado 
ao roteiro Bahia, o navio 
chegará a Santos neste mês. 
Com embarques em San-
tos e Salvador, os pacotes 
abrangem roteiros de sete 
noites; o cruzeiro temático 
de Réveillon, de 9 noites; e 
as travessias Itália-Brasil e 
Brasil-Itália.

O GNL representa um 
salto na redução do im-
pacto ambiental dos na-
vios de cruzeiro, tanto 
no mar quanto durante 

as escalas nos portos. Seu 
uso permite a eliminação 
quase completa das emis-
sões de óxido de enxofre 
(emissão zero) e material 
particulado (redução de 
95% a 100%), ao mesmo 
tempo que reduz significa-
tivamente as emissões de 
óxido de nitrogênio (redu-
ção direta de 85%) e CO2 
(redução de até 20%).

“O Costa Toscana refor-
ça o nosso compromisso 
com a inovação sustentável 
ao contribuir ainda mais 
com a redução dos impactos 
ambientais pela utilização 
do GNL, uma tecnologia 
da qual somos pioneiros. É 
uma inovação que faz parte 
de um caminho de transi-
ção ecológica em constante 
evolução. Na verdade, tam-
bém estamos trabalhando 
para testar outras inovações, 
como células de combustí-
vel e baterias, com o objeti-

vo de, eventualmente, ser o 
primeiro navio de cruzeiro 
com zero emissão”, disse 
Mario Zanetti, presiden-
te da Costa Crociere. “Ao 
mesmo tempo, graças às su-
as excelentes e inovadoras 
características e serviços, o 
Costa Toscana será capaz 
de atrair novos passageiros 
de cruzeiros, apoiando-nos 
na consolidação da nossa 
presença no Mediterrâneo e 
no nosso plano de reinício 
gradual.”

O primeiro cruzeiro 
do Costa Toscana partirá 
de Savona, Itália, em 5 de 
março de 2022, com um 
itinerário de uma semana 
visitando Marselha, Barce-
lona, Valência, Palermo e 
Civitavecchia/Roma. Após 
sua estreia, o novo flagship 
da Costa permanecerá no 
Mediterrâneo Ocidental 
ao longo do ano. Durante 
a temporada de verão na 

Europa, o navio fará escala 
em Savona, Civitavecchia/
Roma, Nápoles, Ibiza, Va-
lência, Marselha, enquan-
to durante a temporada de 
outono Palma de Maiorca 
substituirá Ibiza.

Costa Toscana, além 
de ser movido a GNL, o 
navio apresenta uma série 
de inovações tecnológicas 
de ponta, projetadas para 
reduzir ainda mais o im-
pacto ambiental. Toda a 
necessidade diária de água 
a bordo é atendida pela 
transformação da água do 
mar por meio de usinas de 
dessalinização. O consu-
mo de energia é minimi-
zado graças a um sistema 
inteligente de eficiência 
energética. Além disso, se-
rá realizada a coleta seleti-
va de 100% dos resíduos 
a bordo e a reciclagem de 
materiais como plástico, 
papel, vidro e alumínio, 

como parte de uma abor-
dagem integrada que visa 
a implementação de pro-
jetos de economia circular.

A madeira flutuante utili-
zada para construir as ilhas 
do novo restaurante “Archi-
pelago” foi recolhida graças 
ao “Guardiões da Costa” , 
o programa de educação 
ambiental para a proteção 
da costa italiana promovido 
pela Fundação Costa Cro-
ciere. Para cada jantar servi-
do no Archipelago, a Costa 
Crociere doará parte dos lu-
cros à Fundação Costa Cro-
criere para apoiar projetos 
ambientais e sociais.

O novo flagship da 
Costa é uma homenagem 
à Toscana, fruto de um 
projeto criativo, com cura-
doria de Adam D. Tihany, 
concebido para valorizar e 
trazer à vida, em um úni-
co local, o melhor da re-
gião italiana, que dá nome 

ao navio, aos seus decks e 
às principais áreas de con-
vivência. O mobiliário, a 
iluminação, os tecidos e os 
acessórios são todos Made 
in Italy e foram desenha-
dos especificamente para 
o Costa Toscana por 15 
parceiros. A oferta a bor-
do enquadra-se neste con-
texto: do Spa Solemio às 
zonas de entretenimento; 
desde os bares temáticos, 
em colaboração com mar-
cas italianas e internacio-
nais, aos 21 restaurantes e 
espaços dedicados à “ex-
periência gastronômica”. 
As mais de 2,60 mil cabi-
nes também refletem o es-
tilo e o gosto italianos. A 
categoria de cabines “ter-
raço sobre o mar” oferece 
um esplêndido anexo onde 
os hóspedes podem tomar 
o café da manhã, saborear 
um aperitivo ou, simples-
mente, apreciar a vista.
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RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)
1 - Histórico e Contexto Operacional: A Riopar Participações S.A. (“RioPar” 
ou “Companhia”) é uma Companhia de capital fechado, constituída em 18 de 
Julho de 2012, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que têm por acionista 
majoritário a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Es-
tado do Rio de Janeiro (“Fetranspor”). Tem por objeto social a participação em 
outras Companhias, consórcios, ou outras entidades, como sócia, acionista ou 
cotista, majoritária ou minoritária, bem como a realização de investimentos em 
negócios ou empreendimentos, preferencialmente em atividades inerentes, li-
gados ou de suporte e apoio ao transporte de passageiro. A Companhia diver-
sifica seu portfólio de investimentos buscando sinergia com atividades de 
apoio ao transporte público de passageiros, motivo pelo qual possui investi-
mentos relacionados à outros modais de transportes, tais como transporte 
aquaviário e de veículo leve sobre trilhos; e, ainda, investe em tecnologias que 
apoiam o processamento de transações de mobilidade urbana, bem como em 
logística e comercialização de cartões de captação e registro das transações 
utilizados no Estado do Rio de Janeiro para processar as informações do Sis-
tema de Bilhetagem Eletrônica utilizado pelos diferentes modais de transporte 
, tais como o trem, metrô, veículo leve sobre trilhos, Bus Rapid Transit (“BRT”), 
linhas de ônibus intermunicipais, vans e barcas. A Lei nº 5.628/2009, com vi-
gência a partir de 1º de Fevereiro de 2010, instituiu o Bilhete Único Intermuni-
cipal – BUI na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, estabele-
cendo o subsídio do Estado no transporte intermunicipal. Em 27 de Janeiro de 
2010, a RioCardTI, subsidiária da RioPar, celebrou o Termo de Convênio 
01/2010 (“Convênio/2010”) com a Secretaria de Estado de Transportes (“SE-
TRANS”), para operacionalização do Bilhete Único Intermunicipal - BUI com 
intuito de propiciar o repasse dos subsídios provenientes do Fundo Estadual 
de Transportes às concessionárias e permissionárias de transporte público. O 
Convênio 01/2010 estabelece que a RioCardTI realize o processamento das 
informações de utilização do BUI e o repasse dos subsídios as transportado-
ras, de acordo com as regras estabelecidas pela SETRANS. Em 31 de Janeiro 
de 2012, foi celebrado novo Termo de Convênio 01/2012 (“Convênio/2012”), 
que em 31 de Janeiro de 2013 foi substituído pelo Termo de Convênio 01/2013 
(“Convênio/2013”), mantendo as mesmas características operacionais. Com 
base na cláusula terceira do Convênio/2013, sua vigência foi prorrogada atra-
vés de três aditivos consecutivos de 01/10/2013 a 30/08/2015, permanecendo 
inalteradas as condições operacionais estabelecidas no Convênio/2013. O 
quarto aditivo do Convênio/2013, em vigor a partir de 01/09/2015 a 30/04/2016, 
estabeleceu um prazo de 15 dias úteis para a RioCardTI responder possíveis 
não conformidades no processamento de transações do BUI, caso seja identi-
ficado pela a auditoria da SETRANS. O Termo de Convênio 01/2013 teve sua 
prorrogação, através do décimo primeiro aditivo de 01/01/2020 a 31/12/2020 
mantendo as mesmas obrigações operacionais do quarto aditivo. Em 23 de 
Dezembro de 2019, o Município de Niterói, por intermédio de sua Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Mobilidade assinou o contrato nº 003/2019 com 
Riocard Tecnologia da Informação S.A “RiocardTI”, subsidiária da Riopar, que 
tem por finalidade a operacionalização do Bilhete Único Municipal do Municí-
pio de Niterói “BUN”. Cabe a RiocardTI processar e repassar diariamente os 
valores dos subsídios, que fazem parte do Fundo Municipal de Transportes, às 
Concessionárias. Atualmente o valor do subsídio é de R$ 4,00 (quatro reais) 
por viagem e o prazo de vigência do contrato nº 003/2019 é de 60 (sessenta 
meses) a partir de 19/12/2019. Por outro lado, a Companhia administra todas 
as etapas de gestão dos serviços relacionados aos produtos dos cartões da 
marca RioCard, tais como comunicação, atendimento aos clientes via call cen-
ter, administração de canais de arrecadação, emissão, inicialização, persona-
lização, distribuição de cartões pré-pagos e pós pagos, bem como atua em 
melhorias dos serviços relacionados aos cartões valorados ou não valorados 
utilizados no setor de transporte (ex. carga e recarga de vale transporte, loja 
virtual, BUI, entre outros), podendo, ainda, desenvolver outras atividades eco-
nômicas previstas. Dentre suas coligadas, destaca-se a participação de 
8,42%, em 2020, na Concessionária do VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”), 
cujo o investimento é desde Novembro de 2013 e a participação de 50% na 
SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda. (“SPTA”), desde Novembro de 
2012. Em 14 de Junho de 2013, a VLT Carioca, Sociedade Anônima de capital 
fechado, assinou o contrato de concessão em regime de parceria público pri-
vada, na modalidade de concessão patrocinada dos serviços, fornecimentos e 
obras de implantação, operação e manutenção de sistema de transporte de 
passageiros através de Veículo Leve sobre Trilhos (“VLT”), na região portuá-
ria, também, denominada de projeto Porto Maravilha. O VLT permitirá a inte-
gração dos usuários atendidos pelos modais (rodoviário, aquaviário, metroviá-
rio, ferroviário e aeroportuário), contribuindo para consolidação do conceito de 
rede de transporte integrada. Esse empreendimento é financiado, em parceria 
com o Poder Concedente, através do compromisso de aporte público prove-
niente do Orçamento Geral da União, no âmbito do Programa de Aceleração 
do Crescimento (“PAC”), Mobilidade Grandes Cidades, conforme Termo de 
Compromisso assinado em 13 de Junho de 2013 pela União Federal, repre-
sentada pela Caixa Econômica Federal e pela Prefeitura do Rio de Janeiro e, 
também depende de aportes privados. Concessionária do VLT Carioca 
S.A.:Possui a concessão com um prazo de 25 anos, em Fevereiro de 2019, 
devido a reiterados inadimplementos do Poder Concedente. O VLT impetrou 
um mandado de segurança, que vincula as receitas patrimoniais do Poder 
Concedente ao mecanismo de garantia subsidiária previsto na cláusula 20 do 
Contrato de Concessão. No entanto o pedido foi indeferido. Por conta disso, 
em Julho de 2019, o VLT ajuizou uma ação visando a rescisão do Contrato de 
Concessão e pedindo o cumprimento da cláusula 20, para poder continuar 
com a prestação de serviço público. Em Outubro de 2019, as partes assinaram 
o Memorando de Entendimentos (MOU), que entre várias medidas destacam-
-se o ressarcimento das parcelas devidas e alinhamento para futuros repasses 
possibilitando assim a inauguração da linha 3, que liga a Central do Brasil ao 
Aeroporto Santos Dumont. Em Dezembro de 2019, os acionistas através de 
uma AGE ratificaram o MOU e autorizaram a suspensão da ação de rescisão 
do Contrato de Concessão. Em Janeiro 2020, o VLT reiterou nova ação, atra-
vés de liminar, solicitando a liberação parcial da importância a ser segurada 
pelo seguro garantia, no entanto foi publicada ação de agravo interposto pela 
CDURP, suspendendo os efeitos da decisão proferida em 10 de Outubro de 
2019, contra essa decisão, o VLT interpôs o agravo pedindo reconsideração. 
O Ministério Público apresentou parecer favorável ao VLT pelo não provimen-
to e aguarda-se que o Município apresente provas documentais e de perícia 
de engenharia em atendimento ao julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Em Janeiro de 2021, o Ministério Público manifestou ciência da deci-
são. Aguarda-se a intimação das demais partes. SPTA Holding em Trans-
porte Aquaviário Ltda.: Constituída em 26 de Junho de 2012, com sede na 
cidade do Rio de Janeiro e tem por objetivo a participação em Sociedades do 
ramo de atividade de transporte aquaviário, além de poder participar em quais-
quer outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista 
ou associar-se a outras Sociedades na constituição de consórcios para reali-
zação de objetivos e interesses comuns. A Sociedade desde sua constituição 
é uma holding com participação não controladora de 20% no capital da Barcas 
S.A. - Transportes Marítimos (“Barcas S.A.”), sendo este seu único investi-
mento, enquanto 80% é controlado pelo Grupo CCR. A Barcas S.A., detém a 
exploração do transporte aquaviário da Baía de Guanabara e da Baía da Ilha 
Grande, sob regulação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedi-
dos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do 
Estado do Rio de Janeiro (“AGETRANSP”), com base em Contrato de Con-
cessão (“Contrato de Concessão”) que prevê a realização de revisões quin-
quenais, para a definição de tarifas e o equacionamento dos desequilíbrios 
eventualmente apurados. Adicionalmente, a tarifa de equilíbrio contratual defi-
nida pela AGETRANSP para o quinquênio 2013/2018, conforme Deliberação 
nº 660, de 28 de Maio de 2015, publicada em 1º de Junho de 2015, ainda não 
teve a sua cobrança autorizada, o que acarreta incremento do desequilíbrio 
contratual. Nesse contexto, a AGETRANSP e a Secretaria de Transportes têm 
analisado, em conjunto com a Barcas S.A., as possíveis formas de equaciona-
mento do Contrato de Concessão. Dentre as possibilidades discutidas, além 
do reequilíbrio contratual ou da reformulação do atual Contrato de Concessão, 
encontra-se sob análise a possibilidade do distrato consensual entre as par-
tes, para permitir uma nova estruturação jurídica para a concessão, visando 
manter a prestação de serviço público de qualidade sem a recorrência de de-
sequilíbrios contratuais. A análise em curso sobre a situação do Contrato de 
Concessão deverá considerar o interesse público dos usuários do serviço, 
com a qualidade implantada pela Barcas S.A., bem como o equacionamento 
dos débitos já incorridos, em prol da regularidade contratual das partes. Toda-
via, processos dessa natureza envolvem a realização de vários estudos e 
atos, bem como etapas a serem necessariamente cumpridas, inclusive a oitiva 
de órgãos internos, antes de qualquer decisão final. Contudo, Barcas S.A., 
sem uma definição dos desequilíbrios reconhecidos e da garantia de equilíbrio 
futuro, poderá descontinuar a prestar o serviço público de transporte aquaviá-
rio de passageiros nos termos do atual Contrato de Concessão, urgindo que o 
Estado encontre uma solução tempestiva e adequada aos interesses das par-
tes. Barcas S.A possui direito de ser reequilibrada em R$ 154.945 a valores 

históricos, R$ 268.052 atualizados até Dezembro de 2020, já reconhecidos 
como dívida do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em decisão publicada 
em 14 de Março de 2016, no Diário Oficial do Estado, resultante do desiquilí-
brio na equação econômico-financeira referente ao quinquênio de Fevereiro 
de 2008 a Fevereiro de 2013. No intuito de prover o reequilíbrio, Barcas S.A 
protocolizou, ainda em 2020, petição reiterando pedido de produção de prova 
pericial econômico-financeira, além de prova documental suplementar, no 
mesmo ano foi proferida a decisão, determinando que se aguarde julgamento 
dos agravos de instrumento interpostos contra a decisão saneadora para res-
cisão da concessão. O agravo interposto pelo Ministério Publico não foi conhe-
cido, aguarda-se a publicação do acordão e posterior prosseguimento dos 
autos em 1ª Instância. 2 - Base de Preparação e Apresentação das De-
monstrações Financeiras: 2.1 Declaração de conformidade para as de-
monstrações financeiras: As demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas foram elaboradas com apoio em diversas 
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contá-
beis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser re-
gistrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas 
estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado 
e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para 
determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise 
dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para con-
tingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 
resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas devido ao tratamento pro-
babilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas esti-
mativas e premissas pelo menos anualmente. Por falta de resultados do VLT 
em 2020 e 2019 a empresa não apresentou resultados abrangentes, motivo 
pelo qual não está sendo apresentada essa demonstração. A emissão das 
demonstrações financeiras da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Ad-
ministração em 19 de Agosto de 2021. 2.2 Base de mensuração: As demons-
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto 
aqueles mensurados ao valor justo por meio do resultado. 2.3 Moeda funcio-
nal e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 2.4 Uso de es-
timativas: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as 
normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas são reconhecidas no exercício 
em que as estimativas são revisadas e em quaisquer futuros afetados. 2.5 
Base de consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem 
a Riopar Participações S.A. e a Riocard Tecnologia da Informação S.A. nos 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.
Controladas % de participação
Riocard Tecnologia da Informação S.A. 85,25
SPTA Holding em Transporte Aquaviário LTDA 50,00
Concessionária do VLT Carioca S.A. 8,42
A Companhia não realiza a consolidação das empresas SPTA Holding em 
Transporte Aquaviário LTDA., e na Concessionária do VLT Carioca S.A. por 
não possuir controle e não gerenciar diretamente as Sociedades.: As demons-
trações financeiras são elaboradas utilizando políticas contábeis consistentes. 
Todos os saldos correspondentes às transações realizadas entre ambas as 
Empresas, receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos 
de tais transações, são eliminados por completo. Controladas: São todas as 
entidades nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas fi-
nanceiras e operacionais, está exposta, ou tem direito, a retornos variáveis 
decorrentes de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de usar 
esse poder para afetar seus retornos. As Controladas são totalmente consoli-
dadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. As 
políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para 
assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. Con-
troladas em conjunto: A Companhia que tenha negócios em conjunto (joint 
venture), onde o controlador é especificamente um empreendedor em con-
junto, deve contabilizar seu investimento utilizando o método de equivalência 
patrimonial, conforme determina CPC 19 - Negócios em conjunto. Descrição 
dos principais procedimentos de consolidação das controladas: Serão elimi-
nados os saldos e transações entre as Empresas, por meio dos seguintes 
principais procedimentos: • Eliminação das transações realizadas entre as 
Empresas consolidadas no que concerne saldo das contas de ativos e passi-
vos e resultados entre Empresas consolidadas; • Eliminação dos saldos das 
contas de investimentos e correspondentes participações no capital, nas re-
servas e nos Lucros acumulados das Empresas consolidadas; • Destaque do 
valor da participação dos acionistas não controladores nas demonstrações 
financeiras consolidadas, que representa a parcela do resultado do exercício 
e patrimônio líquido que não são detidos pela RioPar, logo deve ser apresen-
tada separadamente da demonstração do resultado consolidada e dentro do 
patrimônio líquido; e • Os saldos das transações intercompanhias das contro-
ladas foram eliminados e as participações que cabem aos demais acionistas 
foram destacadas como partes relacionadas terceiros no balanço patrimonial.
3 - Principais Práticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado e reconhe-
cimento de receita: Receitas e despesas são reconhecidas nas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, de acordo com o período de com-
petência em que incorrem. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem caixa, saldos positivos em contas bancárias e 
títulos e valores mobiliários de conversibilidade imediata em montante conhe-
cido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
As aplicações financeiras estão classificadas como ativos financeiros, mensu-
radas ao valor justo por meio do resultado. 3.3. Contas a receber de clientes: 
Referem-se, principalmente, aos valores a receber pela prestação de serviços 
faturados ou não nas datas de encerramento das demonstrações financeiras. 
É constituída provisão para créditos incobráveis em montante considerado su-
ficiente pela Administração, desde que, a recuperação desses créditos seja 
considerada duvidosa. 3.4. Partes relacionadas e terceiros: A Empresa re-
conhece como partes relacionadas as transações financeiras com as Empre-
sas ligadas e sócios de forma direta ou indireta. 3.5. Investimentos: Os inves-
timentos em participação de controladas estão registrados e avaliados com 
base no método de equivalência patrimonial, sendo reconhecidos no resultado 
do exercício como receita ou despesa operacional. Os dividendos, quando 
recebidos desta participação, quando aplicável, são registrados com uma re-
dução do valor dos investimentos. 3.6. Imobilizado: O imobilizado está regis-
trado ao custo histórico deduzido da depreciação acumulada, ajustados aos 
seus valores de recuperação, quando aplicável. A depreciação é calculada 
pelo método linear levando em consideração o tempo estimado de vida útil 
econômica dos bens e revisada anualmente, e ajustada de forma prospectiva, 
quando aplicável. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quan-
do nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. 
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo 
a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são inclu-
ídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 
3.7. Intangível: Os ativos intangíveis estão representados, substancialmente, 
por softwares. É mensurado no reconhecimento inicial ao custo de aquisição 
e, posteriormente, deduzido da amortização acumulada e perdas do valor re-
cuperável, quando aplicável. 3.8. Redução ao valor recuperável de ativos: 
Define procedimentos visando assegurar que os ativos da Companhia não 
estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de 
ser recuperado por uso ou por venda. Caso existam evidências claras de que 
os ativos estejam avaliados por valor não recuperável no futuro, a Companhia 
deverá, imediatamente, reconhecer a desvalorização por meio da constituição 
da Provisão para perdas. A avaliação é feita através do teste de “impairment”, 
que visa evidenciar e mensurar a perda de capacidade de recuperação do 
valor contábil dos ativos. 3.9. Imposto de renda e contribuição social sobre 
o lucro: O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são apura-
dos conforme a legislação vigente, tendo alíquotas de 15 % acrescido do adi-
cional de 10% para o lucro tributável excedente de R$240 mil para imposto de 
renda e 9% sobre lucro tributável para contribuição social sobre lucro líquido. 
Os ajustes ao resultado contábil decorrentes de despesas temporariamente 
não dedutíveis ou de receitas temporariamente não tributáveis geram ativos 
ou passivos fiscais diferidos. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. 3.10. Imposto de renda e contribuição 
social - diferido: O ativo fiscal diferido de IRPJ e CSLL, calculado sobre os 

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 2020 2019 2020 2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 165.737 31.863 166.460 40.031
Aplicações financeiras - Bilhete Único 5 - - 7.995 13.366
Contas a receber de clientes 7 2.332 2.700 2.383 2.736
Tributos a recuperar 8 4.634 5.832 7.988 9.174
Outras contas a receber 466 586 547 716

173.169 40.981 185.373 66.023
Não circulante
Tributos diferidos 23 6.608 10.657 8.020 12.407
Partes relacionadas e terceiros 16 150.767 172.883 150.241 178.090
Seguro garantia - VLT 6 220.284 40.519 220.284 40.519
Depósitos judiciais 9.453 6.953 9.463 6.977

387.112 231.012 388.008 237.993
Investimentos 9 35.474 41.894 31.680 26.079
Imobilizado 10 7.353 6.704 8.729 8.252
Intangível 11 265 649 2.480 3.926

430.204 280.259 430.897 276.250
603.373 321.240 616.270 342.273

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Passivo
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 13 - - -
Fornecedores 12 4.333 6.341 4.617 6.746
Arrendamento mercantil 1.498 1.733 1.742 2.221
Contas a pagar - Bilhete Único 5 - - 7.995 13.366
Obrigações fiscais e trabalhistas 14 4.461 3.423 7.458 6.232
Tributos a recolher 15 793 1.313 979 1.740
Provisão para contingências - - - -
Cartões em Comodato 16 15.256 13.095 15.256 13.095
Outras contas a pagar - 3.848 - 3.848

26.341 29.753 38.047 47.248
Não circulante
 Arrendamento mercantil 1.458 919 1.458 1.095
 Provisões para contingências 17 735 1.414 1.237 2.095
 Provisão para passivo a descoberto 9 16.098 23.985 16.098 23.985
 Partes relacionadas e terceiros 16 419.233 31.042 419.267 30.997

437.524 57.360 438.060 58.172
Patrimônio líquido 18
 Capital social 205.026 205.026 205.026 205.026
 Adiantamento para futuro aumento  
 de capital - 33.759 - 33.759
 Reserva de lucros - - - -
 Prejuízo acumulado (65.518) (4.658) (65.518) (4.658)

139.508 234.127 139.508 234.127
Participação dos não controladores - - 655 2.726

139.508 234.127 140.163 236.853
603.373 321.240 616.270 342.273

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Capital 
social AFAC

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Reserva de 
retenção 

 de lucros

Lucros  
(prejuízos)  

acumulados Total
Participação de 

não controladores Total
Em 31 de Dezembro de 2018 205.026 - 1.204 80 25.775 - 232.085 1.651 233.736
Adiantamento para futuro aumento de capital - 33.759 - - - - 33.759 - 33.759
Prejuízo do exercicio - - - - - (31.717) (31.717) - (31.717)
Destinação do resultado do exercício:
Compensação de prejuízo (1.204) (80) (25.775) 27.059 - - -
Participação dos não controladores - - - - - - - 1.075 1.075
Em 31 de Dezembro de 2019 205.026 33.759 - - - (4.658) 234.127 2.726 236.853
Adiantamento para futuro aumento de capital - (33.759) - - - - (33.759) - (33.759)
Prejuízo do exercicio - - - - - (60.860) (60.860) - (60.860)
Participação dos não controladores - - - - - - - (2.071) (2.071)
Em 31 de Dezembro de 2020 205.026 - - - - (65.518) 139.508 655 140.163

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado)

Controladora Consolidado
 Nota 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida 19 55.651 90.626 87.070 149.963
Custos dos serviços prestados 20 (55.474) (85.463) (92.785) (125.574)
Lucro bruto 177 5.163 (5.715) 24.389
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 21 (27.384) (28.682) (32.777) (37.442)
Provisões / reversão para  
 contingências 17 679 12 858 385
Equivalência patrimonial 9 (37.059) (25.090) (25.119) (31.327)
Outras receitas/despesas operacionais (3.622) 10 (4.401) 7

(67.386) (53.750) (61.439) (68.377)
Resultado antes do resultado financeiro (67.209) (48.587) (67.154) (43.988)
Receita financeira 16.288 18.570 14.578 18.892
Despesa financeira (5.892) (6.232) (5.970) (6.480)
Resultado financeiro, líquido 22 10.396 12.338 8.608 12.412
Lucro líquido (Prejuízo) antes  
 do imposto de renda e  
 contribuição social (56.813) (36.249) (58.546) (31.576)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente - - - (3.789)
Diferido (4.047) 4.532 (4.385) 4.723

 (4.047) 4.532 (4.385) 934
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (60.860) (31.717) (62.931) (30.642)
Atribuível aos acionistas controladores (60.860) (31.717)
Atribuível aos acionistas não  
 controladores 2.071 (1.026)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos  

em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (60.860) (31.717) (62.931) (30.642)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
 (prejuízo) do exercício com recursos  
 provenientes (utilizados nas)  
 atividades operacionais
 Depreciação e amortização 340 3.809 1.683 5.697
 Equivalência patrimonial 37.059 25.090 25.119 31.327
 Tributos diferidos 4.047 (4.532) 4.385 (4.723)
 Provisão para créditos incobráveis (200) (11) (200) (11)
 Provisões para contingências (679) (12) (679) (385)

(20.293) (7.373) (32.623) 1.263
Aumento (Redução) nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes 368 (23) 353 (32)
Tributos a recuperar 1.198 (2.205) 1.186 (2.502)
Outras contas a receber 322 (370) 192 (345)
Partes relacionadas 376.548 (1.126) 382.360 (4.195)
Seguro garantia - VLT (179.765) (192) (179.765) (192)
Depósitos judiciais (2.500) (3.198) (2.486) (3.201)
Fornecedores (2.008) 2.128 (2.129) 583
Obrigações sociais e trabalhistas 1.038 392 1.226 472
Tributos a recolher (520) 152 (761) (243)
Cartões em comodato 2.161 2.762 2.161 2.762
Outras obrigações a pagar (3.848) 3.848 (3.848) 3.626

 192.994 2.168 198.489 (3.267)
Fluxo de caixa líquido nas atividades  
 operacionais 172.701 (5.205) 165.866 (2.004)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimento (38.526) 5.746 (38.607) 5.746
Imobilizado (1.563) (4.676) (1.764) (5.689)
Intangível 958 (1.601) 1.050 (2.590)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades  
 de investimento (39.131) (531) (39.321) (2.533)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Emprestimos e financiamentos - (1.333) - (1.333)
 Adiantamento para futuro aumento de 
  capital - 33.759 - 33.759
 Arrendamento mercantil 304 2.652 (116) 2.905
Fluxo de caixa gerado nas atividades 
de financiamento 304 35.078 (116) 35.331
Aumento (redução) de caixa e  
 equivalentes de caixa 133.874 29.342 126.429 30.794
Caixa e equivalentes de caixa no  
 início do exercício 31.863 2.521 40.031 9.237
Caixa e equivalentes de caixa no 
final  do exercício 165.737 31.863 166.460 40.031
Aumento (redução) de caixa e  
 equivalentes de caixa 133.874 29.342 126.429 30.794

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de contribuição social sobre o lu-
cro da Companhia, compensáveis nos termos da Lei nº 9.065/95, que limitou 
a compensação destes créditos fiscais à razão de 30% dos lucros tributáveis 
apurados em cada período-base de pagamento dos tributos. 3.11. Provisões 
para contingências: A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamen-
to jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou expo-
sições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de 
tribunais. A Companhia registra provisões para contingências no passivo cir-
culante e no não circulante, de acordo com a estimativa de prazo de liquida-
ção. 3.12. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido nos balanços 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados 
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido nos balanços quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. 3.13. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis signifi-
cativas: (a) Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da 
Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e ado-
te premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ati-
vos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data 
base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas 
premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 
(b) Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fontes de in-
certeza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em 
estimativas nas datas dos balanços, envolvendo risco significativo de causar 
um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exer-
cício financeiro. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não finan-
ceiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor 
contábil de um ativo excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o 
valor justo menos custos de venda ou o seu valor em uso. (c) Valor justo de 
instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financei-
ros apresentados nos balanços patrimoniais não puder ser obtido de merca-
dos ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método 
de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam na-
queles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for 
viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o 
valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, 
por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas 
premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos 
instrumentos financeiros. 3.14. Pronunciamentos novos ou revisados apli-
cados pela primeira vez em 2019: a) CPC 06 (R2) – Arrendamentos: O CPC 
06 (R2), que substituiu o CPC 06 (R1) e as respectivas interpretações a partir 
de 1º de Janeiro de 2019, estabelece os princípios para o reconhecimento de 
arrendamentos e introduz mudanças na contabilização de arrendamentos por 
arrendatários, pois elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e fi-
nanceiros. De acordo com a norma CPC 06 (R2), todos os arrendamentos 
devem ser apresentados nos balanços patrimoniais através do reconhecimen-
to de um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento corresponden-
te ao valor presente dos pagamentos do arrendamento devido durante o prazo 
razoavelmente certo do arrendamento. A Norma CPC 06 (R2) afeta, portanto, 
a apresentação de transações de arrendamento na demonstração do resulta-
do (com despesa de aluguel substituída por uma despesa de depreciação e 
despesa de juros) e na demonstração dos fluxos de caixa (os pagamentos de 
arrendamento, representando pagamento de juros e pagamento do passivo 
em aberto, impactam fluxo de caixa das atividades financeiras). A Companhia 
tomou a decisão de fazer a transação do CPC 06 (R2) a partir de 1º de Janei-
ro de 2019 utilizando a abordagem retrospectiva simplificada, sem reapresen-
tar as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2018 (apresentação de acordo com o CPC 06 (R1) e sem reavaliar se o 
contrato contém ou não componente de arrendamento na data inicial do con-
trato. O impacto na Companhia foi basicamente na conta referente a aluguéis, 
as despesas foram revertidas e convertidas em direito de uso no imobilizado, 
conforme determinado em norma (vide nota 10).
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Caixa e bancos 21.923 4.150 21.946 4.167
Aplicações financeiras de liquidez imediata 143.814 27.713 144.514 35.864

165.737 31.863 166.460 40.031
Além de numerário disponível em fundo fixo e contas-corrente bancárias, há 
aplicações em fundo de investimento financeiro relacionados a títulos públicos 
compromissados, contratados junto a entidades financeiras de primeira linha 
que possuem liquidez imediata, e remuneração próxima do CDI. Estes títulos 
têm alta liquidez e são prontamente conversíveis em um montante conferido 
de caixa, dentro do prazo de 90 dias, estando a um insignificante risco de 
mudança de valor.
5 - Aplicação Financeira - Convênio Bilhete Único 2020 2019
Banco Itaú e Bradesco – SBE (i) 5.060 11.252
Banco Itaú – BUN SBE (ii) 2.935 2.114

7.995 13.366
(i) Os recursos provenientes desse convênio enquanto não forem utilizados 
para o repasse, são obrigatoriamente aplicados em entidades financeiras de 
primeira linha, com liquidez imediata, em operações de curto prazo lastreadas 
em títulos públicos - caso o repasse aconteça em até 30 dias - ou em Cader-
neta de Poupança caso a expectativa de repasse seja superior a 30 dias. As 
despesas ou receitas financeiras decorrentes desse investimento não impac-
tam o resultado financeiro da RiocardTI, uma vez que a Companhia opera 
como uma câmara de compensação, repassando os recursos recebidos para 
as concessionárias e permissionárias. As operações financeiras dos recur-
sos recebidos são disponibilizadas no site eletrônico Bilhete Único Backoffice 
(“BUBKF”) e quinzenalmente é enviada prestação de contas à SETRANS. O 
convênio está sujeito à fiscalização da SETRANS, Auditoria Geral do Estado 
e o Tribunal de Contas do Estado. Em 31 de Dezembro de 2020 foram regis-
trados R$5.060 (R$11.252 em 2019) no ativo em contrapartida do mesmo 
valor no passivo, circulante. (Vide nota 1). (ii) Os recursos provenientes desse 
convênio enquanto não forem utilizados para o repasse, são obrigatoriamente 
aplicados em entidades financeiras de primeira linha, com liquidez imediata, 
em operações de curto prazo lastreadas em títulos públicos - caso o repasse 
aconteça em até 30 dias - ou em Caderneta de Poupança caso a expectativa 
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de repasse seja superior a 30 dias. As despesas ou receitas financeiras de-
correntes desse investimento não impactam o resultado financeiro da Riocar-
dTI, uma vez que a Companhia opera como uma câmara de compensação, 
repassando os recursos recebidos para as concessionárias e permissionárias. 
As operações financeiras dos recursos recebidos são disponibilizadas no site 
eletrônico Bilhete Único de Niterói Backoffice (“BUBKFN”) e quinzenalmente é 
enviada prestação de contas à Secretaria Municipal de Niterói. O contrato está 
sujeito à fiscalização da Secretária Municipal de Niterói. Em 31 de Dezembro 
de 2020 foram registrados R$2.935 (R$2.114 em 2019) no ativo em contrapar-
tida do mesmo valor no passivo, circulante. (Vide nota 1)
6 - Seguro Garantia – VLT Carioca: Em razão da obrigação assumida com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES de ga-
rantir (garantia não solidária referente a 25% do empréstimo) o financiamento 
pactuado entre o mesmo BNDES e a Concessionária do VLT Carioca S.A., a 
RioPar contratou com o Banco Itaú S/A (“Banco Itaú ou credor fiduciário”) um 
convênio de fiança de modo a cobrir a exigência de garantia necessária. Dinâ-
mica da operação: O Banco Itaú S.A. conta com a Cessão fiduciária de apli-
cações financeiras (Cash Collateral) correspondentes a 100% da obrigação 
assumida por este através da carta de fiança emitida para o BNDES e que 
representa os 25% da participação da Riopar junto da estrutura de garantias 
que sustentam o empréstimo concedido ao VLT pelo BNDES (saldo do cash 
collateral registrado na Riopar R$ 219.070.919,12). Além do Cash Collateral 
a estrutura de garantias conta a penhora de um imóvel de propriedade da FE-
TRANSPOR localizado na Barra da Tijuca e aval da FETRANSPOR.
7 - Contas a Receber de Clientes Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Contas a receber de clientes 3.694 3.383 4.857 4.367
(-) Provisão para créditos incobráveis (1.362) (683) (2.474) (1.631)

2.332 2.700 2.383 2.736
Em 31 de Dezembro de 2020, foi constituída provisão para créditos incobrá-
veis, uma vez que os créditos em aberto estavam vencidos em períodos su-
periores a 90 dias. Segue abaixo a composição do saldo de contas a receber 

por faixa de vencimento:
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
A vencer 2.332 2.700 2.383 2.736
De 1 a 89 dias 367 - 367 -
De 90 a 179 dias 69 52 164 58
A partir de 180 dias 926 631 1.943 1.573

3.694 3.383 4.857 4.367
8 - Tributos a Recuperar Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
PIS/COFINS - - 204 142
IRPJ/CSLL 4.634 5.832 7.784 9.023
Outros - - - 9

4.634 5.832 7.988 9.174
Os saldos são representados por créditos tributários referentes à retenção na 
fonte de aplicações financeiras e por saldos credores na apuração dos impos-
tos. Os mesmos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante os 
diferentes períodos prescricionais, prevista em legislação específica.
9 - Investimentos 2020 2019

Valor do
Resulta-

do de Valor do
Resulta-

do de

Empresas: %
Investi-
mento

Equiva-
lência

Investi-
mento

Equiva-
lência

RiocardTI (*) 85 3.794 (11.986) 15.781 6.203
VLT Carioca (**) 8,4 31.680 (11.396) 26.113 (23.421)
(a) Investimentos em controladas 35.474 (23.382) 41.894 (17.218)
SPTA (*) 50 (16.098) (13.677) (23.985) (7.872)
(b) Provisão para passivo a 
 descoberto (16.098) (13.677) (23.985) (7.872)

(37.059) (25.090)
(*) Empresa auditada no exercício de 2019, por nossos auditores.
(**) Empresa auditada por outros auditores independentes.

(i) São receitas de serviços prestados, principalmente, àquelas relativas a 
manutenção periódica de sistemas próprios para melhor comunicação com o 
SBE, receitas referentes a solicitação dos usuários para segunda via do cartão 
RioCard, receitas referente a segunda via de cartões de gratuidade e receitas 
referentes à utilização online dos serviços de vale transporte.
20 - Custo dos Serviços Prestados Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Custos e despesas por natureza
Salários, encargos sociais e benefícios (23.324) (25.323) (41.242) (44.024)
Serviços prestados (23.638) (50.552) (42.140) (67.179)
Material de uso e consumo (9.148) (7.886) (9.225) (11.401)
Depreciação e amortização 636 (1.702) (178) (2.970)

(55.474) (85.463) (92.785) (125.574)
21 - Despesas Gerais e Administrativas Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Salários, encargos sociais e benefícios (13.727) (6.985) (17.253) (10.497)
Serviços prestados (6.811) (7.959) (7.917) (9.957)
Auditoria e consultoria (4.020) (1.230) (4.961) (1.642)
Depreciação e amortização (976) (2.107) (754) (2.726)
Despesas legais (394) (397) (968) (1.145)
Aluguéis e condomínios (842) (629) (477) (843)
Material de expediente e encadernação (628) (734) (628) (734)
Telefone e comunicação (166) (309) (349) (332)
Despesas tributárias (846) (1.902) (699) (1.902)
Provisão 2.763 (4.998) 2.763 (5.367)
Energia elétrica - - - (149)
Viagens (46) (184) (46) (184)
Outras despesas (1.691) (1.258) (1.488) (1.964)

(27.384) (28.682) (32.777) (37.442)
22 - Resultado Financeiro, Líquido Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Receitas financeiras
Rendimento mútuos 11.183 15.069 8.306 14.688
Rendimentos aplicações financeiras 4.758 3.321 4.959 3.737
Juros ativos 347 180 1.313 467

 16.288 18.570 14.578 18.892
Despesas financeiras
Despesas bancárias (4.318) (5.422) (4.396) (5.662)
Juros, comissões e despesas financeiras (1.574) (810) (1.574) (818)

 (5.892) (6.232) (5.970) (6.480)
Resultado financeiro, líquido 10.396 12.338 8.608 12.412
23 - Tributos Diferidos: Os impostos diferidos ativos são decorrentes de pre-
juízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, 
foram constituídos, levando em consideração a expectativa de geração de 
lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo técnico de viabilidade e 
aprovado pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é 
revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais 
provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou 
parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos 
baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na exten-
são em que se torna provável que lucros tributários futuros permitirão que os 
ativos tributários diferidos sejam recuperados. Impostos diferidos ativos são 
mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que 
o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto 
(e lei tributária) que foram promulgadas até as datas dos balanços. Impostos 
diferidos ativos e passivos serão apresentados líquidos se existe um direito 
legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os 
impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à 
mesma autoridade tributária. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. A RioPar fundamentou na expectativa de 
geração de lucros tributáveis futuros, determinadas em estudo técnico apro-
vado pela Administração, reconhecem, quando aplicável, créditos tributários 
sobre diferenças temporárias e sobre prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação 
está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. O valor contábil do ativo 
fiscal diferido e as projeções são revisadas anualmente. Quando existem fatos 
relevantes que venham a modificar as premissas de tais projeções, as mes-
mas são revisadas em períodos menores pelas controladas.
Tributos Diferidos 

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Provisão (reversão) de fornecedores (3.848) 3.848 (3.848) 3.848
Provisão (reversão) para contingências (776) (11) (890) (383)
Provisão (reversão) arrendamento 
 mercantil 529 918 289 1.094
Provisão (reversão) créditos incobráveis 1.327 702 650 1.461
Provisão Dissidio - - 37 -
Provisão (reversão) sobre prejuízo 
 de investimentos (9.134) 7.872 (9.134) 7.872
IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e 
 bases negativa - - - -
Base Cálculo (11.902) 13.329 (12.896) 13.892
Impostos diferidos ativo de IRPJ e CSSL (4.047) 4.532 (4.385) 4.723
A controlada RioCard não constituiu IRPJ e CSLL diferidos sobre prejuízo fiscal, 
base negativa e diferenças temporárias, pois a Administração entende que as 
projeções de resultado tributável, dessas Companhias, não apresentam base 
para realização dos respectivos impostos diferidos. Com base no estudo técni-
co das projeções de resultados tributáveis, as controladas estimam recuperar o 
crédito tributário decorrente de diferenças temporárias e prejuízos acumulados:

Consolidado
2020 2019

2021 2.948 3.722
2022 1.789 3.164
2023 1.342 2.373
2024 1.074 1.660
2025 867 1.487
Ativos fiscais diferidos 8.020 12.406
24 - Seguros (não revisado pelos auditores independentes): A Administra-
ção da Companhia considera que todos os ativos e responsabilidades de va-
lores e riscos relevantes estão cobertos por seguros suficientes para salva-
guardar o negócio de eventuais sinistros. 25 - Instrumentos Financeiros: 
25.1 Gestão de risco financeiro: A Companhia mantém operações com ins-
trumentos financeiros e define quais são os limites apropriados e aceitáveis 
considerando as suas operações e objetivos. A administração desses instru-
mentos patrimoniais é efetuada por meio de estratégias operacionais visando 
a liquidez, rentabilidade e segurança. Todas as operações da Companhia são 
realizadas com bancos de reconhecida liquidez o que reduz seus riscos. A 
política de controle consiste no acompanhamento periódico das taxas contra-
tadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de 
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os 
valores estimados de realização de ativos e passivos financeiros da Compa-
nhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e 
metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento 
foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimati-
va do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas 
a seguir indicam, necessariamente, os montantes que poderão vir a ser reali-
zados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de 
mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. 
Aplicações de renda fixa em CDB estão sendo apresentados pelo valor justo 
por meio do resultado. Para os demais ativos e passivos financeiros, dadas as 
características e os prazos de vencimento dos mesmos, a Administração acre-
dita que os valores justos não diferem de forma relevante dos saldos contá-
beis. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso 
de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco 
de mercado. A Companhia está exposta a riscos de mercado e os instrumen-
tos financeiros foram marcados a mercado em 31 de Dezembro de 2020 e 
2019, devidamente registrados em contas patrimoniais. As premissas de ava-
liação do seu valor podem ser sumarizadas, conforme seguem: Risco de cré-
dito: Risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrerem perdas 
financeiras em função da inadimplência de suas contrapartes ou de institui-
ções financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. 
Historicamente, a Companhia não tem sofrido perdas relevantes decorrentes 
da falta de cumprimento de obrigações financeiras por parte dos projetos que 
realiza. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Companhia encon-
trar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passi-
vos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem 
causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua reputação. Risco 
de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de merca-
do, tais como as taxas de juros das aplicações financeiras ou arrendamentos 
obtidos pela Companhia, uma vez que os ganhos ou perdas realizadas em 
função do seu portfólio de investimento ou decorrente de seus investimentos 
ou participações em instrumentos financeiros podem oscilar em função dos 
juros contratados. A Companhia administra os riscos de mercado através de 
aplicações financeiras em títulos de baixo risco de mercado e com baixa ala-
vancagem financeira, sempre em instituições financeiras com excelentes qua-
lificações de mercado. O arrendamento financeiro de ativos tem sido contraído 
junto a instituições de primeira linha e o risco de deslocamento das estruturas 
de juros associáveis aos fluxos de pagamentos de principal e juros de dívida é 
baixo. Gestão de capital: O objetivo principal da gestão de capital da Compa-
nhia é assegurar que este mantenha uma classificação de crédito forte e uma 
razão de capital livre de problemas a fim de apoiar os negócios e maximizar o 
valor do acionista. A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta 
considerando as mudanças nas condições econômicas. Para manter ou ajus-
tar a estrutura do capital, a Administração pode ajustar o pagamento de divi-
dendos aos acionistas. Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a Companhia 
não possui contratos de derivativo em aberto. 26 - Notícias Vinculadas: Ope-
ração Ponto Final: A Fetranspor, acionista majoritária da Companhia, é obje-
to de notícias veiculadas em meios de comunicação, no tocante às investiga-
ções em andamento relativas à operação denominada “Ponto Final”, 
desdobramento da operação “Lava Jato”. Todavia, importante destacar que a 
Companhia possui autonomia em sua Administração, motivo pelo qual a ges-
tão financeira, comercial e societária, durante os eventos relatados, não teve 
afetado seus controles internos, mantendo desta forma a transparência dos 
resultados. 27 - Programa de Integridade: A Companhia vem aprimorando o 
seu Programa de Integridade e Conformidade (PIC) visando garantir uma con-
duta ética de negócios com o público que nos relacionamos. Durante o ano de 
2020 realizamos: 1) Obtenção do suporte da alta administração na implemen-
tação do PIC, bem como disseminação do conteúdo da Lei Anticorrupção e Lei 
Geral de Proteção de Dados (“LGPD”); 2) Consolidação da autonomia, inde-
pendência e infraestrutura da instância responsável pelo PIC, que é a Gerên-
cia de Controles Internos e Riscos, subordinada ao Compliance Officer, com 
reporte mensal de status ao Comitê de Integridade e Conformidade; 3) Promo-
ção de campanhas de divulgação de ações vinculadas ao PIC (ex. valores 
organizacionais, background check e due diligence, 12 pilares do PIC, assédio 
no ambiente de trabalho, doações, canal de denuncias VOZ ATIVA, LGPD, 
etc.); 4) Realização de treinamentos internos e externos em relação ao conte-
údo da Lei Anticorrupção, Política de Segurança da Informação, Código de 
Conduta, Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), Treinamentos mensais 
de Segurança da Informação; 5) Suporte às áreas de negócios (1ª linha de 
defesa) ao mapeamento de seus processos, diagnóstico de riscos e controles, 
segregados na frente geral (PIC Geral) e digital (PIC Digital); 6) Suporte à re-
visão/elaboração de normativos de corporativos; 7) Monitoramento e reestru-
turação do canal confidencial de diálogo e denúncias VOZ ATIVA; 8) Procedi-
mentos de diligências periódicas de pessoas físicas e jurídicas (Background 
Check e Due Diligence); 9) Lançamento e divulgação pública da Cartilha do 

10 - Imobilizado: 10.1 Controladora Taxas médias anuais 
de depreciação 2018 Adição Baixa 2019 Adição Baixa 2020

Custo
Móveis e utensílios 10% a 20% 562 143 (11) 694 30 (25) 699
Máquinas e equipamentos de informática 20% 2.372 1.122 (90) 3.404 415 (30) 3.789
Benfeitorias imóveis de terceiros 4% 2.111 177 (59) 2.229 249 (162) 2.316
Direito de uso – imóveis (i) - 4.836 - 4.836 3.512 (4.198) 4.150
Imobilizações em andamento 69 186 (124) 131 754 - 885

5.114 6.465 (285) 11.294 4.960 (4.415) 11.839
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (244) (69) - (313) (78) 16 (375)
Máquinas e equipamentos de informática (1.162) (495) 4 (1.653) (583) 50 (2.186)
Direito de uso – imóveis (i) - (4.607) 2.353 (2.254) (2.677) 3.283 (1.648)
Benfeitorias imóveis de terceiros (163) (241) 34 (370) (89) 182 (277)

(1.569) (5.412) 2.391 (4.590) (3.427) 3.531 (4.486)
3.545 1.053 2.106 6.704 1.533 (884) 7.353

(i) Adoção do CPC 06 (R2) – Arrendamentos. (vide nota 3.14)
10.2 Consolidado Taxas médias anuais 

de depreciação 2018 Adição Baixa 2019 Adição Baixa 2020
Custo
Móveis e utensílios 10% 667 143 - 810 33 (32) 811
Máquinas e equipamentos de informática 20% 5.067 1.444 (102) 6.409 415 (2.770) 4.054
Equipamentos de informática - 
 arrendamento mercantil 33% 772 - (11) 761 2.597 (212) 3.146
Benfeitorias em imóveis de terceiros 4% 2.165 180 (59) 2.286 249 (153) 2.382
Instalações 10% 13 - (13) - - - -
Direito de uso - imóveis - 5.656 - 5.656 3.741 (4.198) 5.199
Imobilizações em andamento 71 229 (124) 176 868 (161) 884
 8.755 7.652 (309) 16.098 7.903 (7.526) 16.475
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (130) (79) - (209) (270) 86 (393)
Máquinas e equipamentos de informática (3.573) (655) 5 (4.223) (644) 2.562 (2.305)
Equipamentos de informática - arrenda-
mento mercantil (221) (152) - (373) (2.348) 137 (2.584)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (249) (244) 34 (459) (377) 544 (292)
Direito de uso - imóveis - (4.935) 2.353 (2.582) (2.873) 3.283 (2.172)
Instalações 5 - (5) - - - -

(4.168) (6.065) 2.387 (7.846) (6.512) 6.612 (7.746)
4.587 1.595 2.069 8.252 1.391 (914) 8.729

11 - Intangível: 11.1 Controladora Taxa anual de
amortização 2018 Adição Baixa 2019 Adição Baixa 2020

Custo
Sistemas e aplicativos 20% 7.689 219 (4) 7.904 60 - 7.964

7.689 219 (4) 7.904 60 - 7.964
Amortização acumulada
Sistemas e aplicativos (6.349) (906) - (7.255) (444) - (7.699)

(6.349) (906) - (7.255) (444) - (7.699)
1.340 (687) (4) 649 (384) - 265

11.2 Consolidado
Taxa anual de  

amortização 2018 Adição Baixa 2019 Adição Baixa 2020
Custo
Sistemas e aplicativos 20% 14.796 1.095 (47) 15.844 300 (91) 16.054

14.796 1.095 (47) 15.844 300 (91) 16.054
Amortização acumulada
Sistemas e aplicativos (9.788) (2.130) - (11.918) (1.658) 3 (13.573)

(9.788) (2.130) - (11.918) (1.658) 3 (13.573)
5.008 (1.035) (47) 3.926 (1.358) (88) 2.480

12 - Fornecedores: 12.1 Controladora
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Rede R2X 448 1.091 448 1.091
Rede Tendência Ltda. 10 67 10 67
Avangarde Brasil Com.Ltda 515 - 515 -
Ticket serviços Ltda. 56 - 56 -
Perto S.A. 601 503 601 503
Sul América Cia de Seguros 238 - 239 -
Liq Corp. As 434 867 434 867
Ticket Serviços S.A. 214 234 214 234
Maral Segurança e Vigilância Ltda. 309 309 309 309
Rede Qiwi 1.068 1.388 1.068 1.388
JCM Niterói Refrigeração Ltda. - 79 - 79
Jall Cards – Cartões e Seg. Ltda. - 899 - 899
Evolution Smart Card Industria Ltda. - 304 - 304
Deloitte Touche Tohmatsu - 65 - 130
Telium Tecnologia da Inf. Ltda. 20 27 153 165
Telemar Norte Leste AS 17 12 18 34
IBM Máquinas - 1 20 21
Fornecedores diversos 403 495 532 655

4.333 6.341 4.617 6.746
13 - Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

INSS 581 468 928 813
FGTS 164 163 296 288
IRRF 407 277 749 629
Pensão alimentícia 2 1 3 4
Empréstimos consignados 36 28 66 43
Contribuição sindical 2 2 2 2
Provisão para Dissídio - - 38 -
Provisões para férias 3.269 2.484 5.376 4.453

4.461 3.423 7.458 6.232
14 - Tributos a Recolher Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
ISS 315 436 476 708
PIS/COFINS 434 608 434 706
IRRF/CSLL 35 218 59 269
INSS - terceiros 9 51 10 54
Tributos retidos - - - 3

793 1.313 979 1.740
15 - Cartões em Comodato 2020 2019
Cartões em Comodato 15.256 13.095
Até o mês de Agosto de 2016, toda a operação dos cartões em comodato 
era realizada pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros 
do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor, posteriormente a essa data a Rio-
par Participações S.A. assumiu a cobrança e contabilização dos cartões em 
comodato por ter passado a adquirir em seu próprio nome os cartões eletrô-
nicos para o mesmo fim. Através do contrato de Comodato dos cartões , a 
Fetranspor cedeu em comodato à Riopar S.A., por prazo indeterminado, o(s) 
“Cartão(ões)” para ser(em) utilizado(s) no Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
instituído no Estado do Rio de Janeiro, conforme previsto nos artigos 579 a 
585 do Código Civil. A Administração da Companhia entende que os cartões 
adquiridos a partir de Setembro de 2016, serão baixados a partir de Setembro 
de 2021, após 05 anos de sua aquisição.
16 - Partes Relacionadas e Terceiros
Ativo Controladora Consolidado
Não circulante 2020 2019 2020 2019
Barcas S.A . (b) 2.206 1.619 2.206 1.648
SPTA Holding ou Transporte Aquaviário 
 Ltda. - 21.564 - 21.564
Sindicato das Empresas de Ônibus da
 Cidade do Rio de Janeiro - Rioônibus 15 22 15 22
Federação das Empresas de 
 Transportes de Passageiros do Estado 
  do Rio de Janeiro – Fetranspor 2.655 4.161 5.615 9.260
Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 142.364 145.491 142.405 145.596
RioCard Tecnologia da Informação S.A. 3.527 26 - -

150.767 172.883 150.241 178.090
Passivo Controladora Consolidado
Não Circulante 2020 2019 2020 2019
Federação das Empresas de 
 Transportes de Passageiros do Estado 
  do Rio de Janeiro – Fetranspor 419.233 30.933 419.263 30.963
RioCard Tecnologia da informação S.A. - 79 - -
HLQ Processamento de dados Ltda. (“HLQ”) - - 4 4
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
 Cidade do Rio de Janeiro – Rio Ônibus. - 30 - 30

419.233 31.042 419.267 30.997
Resultado Controladora Consolidado
Receitas 2020 2019 2020 2019
Federação das Empresas de 
 Transportes de Passageiros do 
  Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor 31.940 52.920 66.672 116.940
Sindicato das Empresas de Ônibus 
 da Cidade do Rio de Janeiro – Rio 
  Ônibus. 143 233 143 -
Concessionária do VLT Carioca S.A. 728 1.322 974 1.851
Rioterp Rio Terminais S.A 464 441 464 -
Barcas S.A. - - 407 345
RioCard Tecnologia da Informação S.A. 1.515 1.489 - -

34.790 56.405 68.660 119.136

Controladora Consolidado
Custo 2020 2019 2020 2019
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
 Cidade do Rio de Janeiro – Rio Ônibus. - (3) - (3)
Federação das Empresas de 
 Transportes de Passageiros do Estado 
  do Rio de Janeiro – Fetranspor (228) (81)(228) (81)
Rioterp Rio Terminais S.A (16) (1) (16) (1)

(244) (85) (244) (85)
Controladora Consolidado

Despesa Administrativa e Gerais 2020 2019 2020 2019
Federação das Empresas de 
 Transportes de Passageiros do Estado 
  do Rio de Janeiro – Fetranspor (42) (24) (71) (385)
BGM Rodotec - - - (17)
Rioterp Rio Terminais S.A (3) - (3) -
RioCard Tecnologia da Informação S.A. (80) (80) - -
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro – Rio Ônibus - (30) - (30)
Oliveira Gonçalves - - - (26)

(125) (134) (74) (458)
Controladora Consolidado

Resultado Financeiro 2020 2019 2020 2019
Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 11.183 14.688 11.183 14.688
Riocard Tecnologia da Informação S.A (c) - 381 - -

11.183 15.069 11.183 14.688
(a) Contratos de mútuo com a Concessionária VLT Carioca S.A., remunerado a 
variação acumulada do CDI + 5% a.a., com vencimentos entre 31 de Dezembro 
de 2019 e 2027. (b) Contrato de mútuo com a Companhia Barcas S.A., remu-
nerado à variação do CDI em 127,9%, com vencimento em 03 de Dezembro de 
2016. Naquela data, o prazo foi prorrogado para 07 de Abril de 2017. E nova-
mente prorrogado sem uma data para vencimento. (c) Contrato de mútuo com a 
Companhia RioCard Tecnologia da Informação S.A., remunerado à 1,0% a.m., 
com vencimento em parcela única, podendo ser prorrogado, com a necessida-
de de obter recursos para realização de investimentos e pagamento de des-
pesas. Remuneração do pessoal chave da Administração da Companhia:

2020 2019
Salários e encargos 3.471 2.100
17 - Provisões para Contingências: Os passivos contingentes da Companhia 
resultam de litígios ou autos de infração das autoridades fiscais e é mensurado 
pela Administração com apoio de assessores jurídicos da Companhia. A movi-
mentação dos saldos de contingências prováveis está demonstrada a seguir:
Controladora:

Natureza 2020 2019
Cíveis 130 20
Trabalhistas 605 1.394

735 1.414
Consolidado: 

Natureza 2018
Adi-

ções
Rever-

sões 2019
Adi-

ções
Rever-

sões 2020
Trabalhistas 2.391 28.005 (28.760) 1.636 13.698 (14.651) 683
Cíveis 89 2.131 (1.761) 459 11.397 (11.302) 554

2.480 30.136 (30.521) 2.095 25.095 (25.953) 1.237
A Companhia possui, também, processo de natureza tributária, cível e traba-
lhista envolvendo risco de perda “Possível”, de acordo com a Administração e 
seus assessores jurídicos, e para os quais não há necessidade de provisão, 
somente a divulgação. Os saldos de contingências possíveis estão demons-
trados a seguir:

2020 2019
Trabalhistas 602 231
18 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social, totalmente subs-
crito e integralizado, é de R$ 205.026 (R$205.026 em 2019) e está represen-
tado por 205.026 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, de titulari-
dade de pessoas jurídicas residentes e domiciliados no País.

2020 2019
Acionistas Ações % Ações %
Federação das Empresas de 
 Transportes de Passageiros 
  do Estado do Rio de Janeiro – 
   Fetranspor 205.026.410 99,99% 205.026.410 99,99%
Sindicato das Empresas de 
 Ônibus da Cidade do Rio de 
  Janeiro – Rio Ônibus 1 0,01% 1 0,01%

205.026.411 100% 205.026.411 100%
b) Reserva legal: Foi constituída à base de 5% do lucro líquido do exercício, 
até atingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido 
das Reserva de capital. c) Reserva estatutária: Foi constituída à base de 1% 
do lucro líquido do exercício, conforme estatuto. d) Reserva de retenção de lu-
cros: A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da Administração, 
deliberar para reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamen-
to de capital por ela previamente aprovado. O orçamento, submetido pelos 
órgãos da Administração com a justificativa da retenção de lucros proposta, 
deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo 
ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no 
caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. O orçamento 
poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o 
balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a 
um exercício social.
19 - Receita Operacional, Líquida Controladora Consolidado
Receita de prestação de serviço 2020 2019 2020 2019
Receita SBE 27.704 50.183 61.093 104.799
Receita de outros serviços(i) 39.057 55.963 40.500 66.524

66.761 106.146 101.593 171.323
(-) Deduções da receita
COFINS (4.931) (8.030) (6.012) (10.028)
PIS (1.071) (1.745) (1.307) (2.178)
ISS (3.246) (5.285) (5.048) (8.614)
Cancelamento (1.862) (460) (2.156) (540)

(11.110) (15.520) (14.523) (21.360)
Receita operacional, líquida 55.651 90.626 87.070 149.963
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PIC, em especial, aos concessionários e permissionários de transporte público 
de passageiros do Estado do Rio de Janeiro; 10) Reestruturação do conteúdo 
da intranet, contemplando uma sessão de Integridade e Conformidade, onde 
são divulgadas as ações do PIC. 28 - Migração de Bilhetagem: Em 12 de 
Dezembro 2019, uma AGRS (Assembleia Geral de Representantes de Sindi-
catos) da Fetranspor definiu, por meio dos representantes dos sindicatos, que 
toda a operação de bilhetagem eletrônica fosse transferida para Riopar. A 
Riopar em Dezembro de 2020 assumiu a totalidade da arrecadação da opera-
ção de bilhetagem da Fetranspor, assim todos os custos e despesas inerentes 
a essa operação passaram a ser geridos pela companhia. Por conta desse 
evento os repasses à Fetranspor dos valores arrecadados até Dezembro 2020 
não foram transferidos, devido a necessidade de manter um saldo inicial para 
pagar o ressarcimento que iria começar no mês seguinte. Apesar do planeja-
mento inicial do ressarcimento ser operacionalizado em Janeiro 2021, dificul-
dades operacionais por parte do Banco Itaú, no que trata da atividade do blo-
queio gerado por ações judiciais não pode ser transferido entre a Fetranspor e 
a Riopar, a companhia decidiu assumir essa operação e em Março 2021 pas-
sou a gerir a totalidade da bilhetagem eletrônica. 29 - Efeitos da Pandemia - 
COVID-19: O ano de 2020 trouxe enormes desafios a RioPar, em função da 
pandemia, iniciada em Março de 2020. Vimos o número de transações proces-
sadas pela empresa reduzir em 43%, muito em função da redução das transa-
ções de gratuidade 58% (de 470,8 milhões em 2019 para 199,4 milhões de 
transações em 2020) e transações valoradas 38% (de 1.405,5 milhões em 
2019 para 870,7 milhões de transações em 2020). Outras receitas também 
sofreram o efeito da crise, reduzindo 32% (de R$ 41,2 milhões em 2019 para 
R$ 27,9 milhões em 2020); estes efeitos somados fizeram que a receita ope-
racional líquida reduzisse em 39% (de R$ 90,6 milhões em 2019 para R$ 55,6 

milhões em 2020). Para tentar compensar esta redução da receita a empresa 
empreendeu um programa amplo de revisão, corte e renegociação de despe-
sas, permitindo que a soma de custos e despesas reduzisse em 25% (de R$$ 
114,1 milhões em 2019 para R$ 82,8 milhões em 2020). Alguns exemplos das 
medidas tomadas: a) Redução das despesas variáveis em função da perda de 
volume, relacionado à atividades da operação da comercialização do crédito / 
prestação de serviço de conveniência (custo de entrega em domicílio de pedi-
dos de cartão, compra de cartão valorado e gratuidade, custo do init carga dos 
cartões); b) Redução de despesas variáveis em função da perda do volume de 
venda de crédito (emissão de pedidos via Boletos e Shopline, Taxa de Débito/
Crédito, Transporte de Valores, Taxa de Adm para Operadoras de POS e 
Atendente/Organizador de fila nos ATMs, renegociação do contrato de aluguel 
de ATMs, com suspensão de parcelas ao longo de 2020 e aumento do prazo 
do contrato, redução dos custos de manutenção do ATM - principalmente pela 
reposição de peças após ações de vandalismo e pelo menor uso); c) Redução 
do número de postos de atendimento (Call Center e Fale Ônibus) / análise de 
biometria (BPO); d) Redução de gastos com gratuidade, como envio de cor-
respondência/atendimento de usuários e manutenção de validadores nas es-
colas; e) Redução de gastos com Marketing do Produto Riocard / campanhas 
e adesivação de Lojas; f) Redução das contas variáveis de consumo (energia, 
água e administrativo em geral) devido a adoção do regime de home office; g) 
Paralisação temporária de Projetos Estratégicos como Troca dos Cartões e 
Clube de Vantagens). A redução em despesas não foi suficiente para compen-
sar a redução das receitas, resultando em um prejuízo de R$ 60,6 milhões em 
2020, contra um prejuízo de R$ 31,7 milhões em 2019. A empresa utilizou as 
suas reservas de caixa para manter a sua operação até que as transações 
voltassem ao patamar pré-crise. Medidas tomadas para o enfrentamento da 

pandemia do ponto de vista de Recursos Humanos: a) Implementação do te-
letrabalho, a partir da semana de 16 de Março de 2020, para todas as funções 
que pudessem operar desta forma; b) Redução Jornada e Salário – Lei 
14.020/20: Adesão às orientações trabalhistas definidas, como a redução de 
jornada e salário – sendo 50% para os cargos de direção e 25% para as de-
mais funções - durante 03 meses; c) Saúde: Criação do Espaço Saúde no 
Portal para comunicados permanentes e orientações sobre o Covid-19. Orien-
tações sobre Médico na Tela, Atestados médicos e Reembolso para o Teste 
Covid; d) Férias: Flexibilização da programação anual de férias, possibilitando 
ajustes nas programações realizadas anteriormente; e) Benefícios: Flexibiliza-
ção dos benefícios Refeição, Alimentação e VT. Prorrogação de parcelas do 
Empréstimo Consignado. Novo Benefício: Gympass; f) Adequações Ambiente 
de Trabalho: Realização de adequações nos espaços físicos do escritório, em 
conjunto com as áreas Administrativa, Comunicação e PCM - Medicina e Se-
gurança do Trabalho; g) Teletrabalho: Formalização da modalidade de teletra-
balho com Aditivo ao Contrato de Trabalho, Cartilha e Norma com as devidas 
orientações; h) Treinamento: Foco em ações de desenvolvimento e integração 
no formato online (ex.: Líder Mais, Equipe Mais, Atendimento Mais e Código 
de Conduta); i) Plano de Saúde e Odonto: Adequações no Plano de Saúde e 
Odontológico, proporcionando valores acessíveis para inclusão de dependen-
tes, alinhado com práticas de mercado; 30 - Eventos Subsequentes: A Com-
panhia avaliou os acontecimentos entre a data base das presentes Demons-
trações Financeiras e a data de divulgação das mesmas e não encontrou 
eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas con-
tábeis pertinentes ao assunto.

Julio Cesar Magalhães Cunha - Contador - CRC RJ 099006/O-0
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores da: Riopar Participações S.A. Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas da Riopar Participações S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e as 
respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na 
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Riopar Participações S.A. em 31 de Dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
com ressalva: 1. As demonstrações financeiras de Barcas S.A., coligada da 
investida SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda., examinada por ou-
tros auditores independentes, descreve que no exercício findo em 31 de De-
zembro de 2020, foram celebrados por sua controladora CCR S.A. e determi-
nadas empresas do Grupo CCR, Termo de Autocomposição com o Ministério 
Público do Estado de São Paulo e Acordo de Leniência com o Ministério Pú-
blico Federal – Procuradoria da República no Paraná (“Instrumentos”). As in-
vestigações das autoridades públicas não foram concluídas e, dessa forma, 
novas informações podem ser reveladas no futuro. A Companhia, sua contro-
ladora CCR S.A. e determinadas empresas do Grupo CCR, não puderam nos 
apresentar a totalidade das informações e documentação correlata, por esta-
rem protegidas por segredo de justiça. No momento, não é praticável determi-
nar se há perda provável decorrente de obrigação em vista de evento passado 
e nem fazer uma mensuração razoável quanto a eventuais novas provisões 
passivas sobre este assunto. Consequentemente, não foi possível determinar 
se teria havido necessidade de efetuar ajustes e/ou divulgações adicionais 
nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e informações 
correspondentes divulgadas para fins de comparação. 2. O relatório da inves-
tida SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda., conforme descrito em nota 
explicativa de nº3, através da resposta de circularização de Barcas S.A. refe-
rente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, verificamos que Barcas 
S.A. não contabilizou parte dos serviços prestados pela Riocard Tecnologia da 
Informação S.A. no montante de R$ 1.564 correspondente, ao efeito de R$ 
313 mil (20% por equivalência patrimonial). Também verificamos uma diferen-
ça no montante de R$ 4.812 referente a obrigações não reconhecidas e ques-
tionadas pela RioCard Tecnologia da Informação S.A. correspondente, ao 
efeito de R$ 962 (20% por equivalência patrimonial). Devido ao fato, o saldo 
da conta “Credores compromissados” no passivo não circulante e o resultado 
do exercício correspondente ao patrimônio líquido negativo da coligada Bar-
cas S.A., estão refletindo as respectivas diferenças. 3. Conforme relatório da 
Investida Riocard Tecnologia da Informação S.A., a resposta de circularização 
de partes relacionadas com Barcas S.A. informa um saldo de R$ 28 a receber 
e R$ 4.812 a pagar, apresentando uma diferença respectivamente de R$ 
1.564 (ativo) a menor e R$ 4.812 (passivo) a maior, em 31 de Dezembro de 
2020. Não conseguimos através de procedimentos de auditoria nos certificar 
quanto ao valor contabilizado. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitula-
da “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fe-

deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. In-
certeza relevante relacionada com a continuidade operacional: Conforme 
mencionado na nota 1, do relatório de auditoria do exercício de 31 de Dezem-
bro de 2020 da investida SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda., a 
AGETRANSP e a Secretaria de Transportes estão analisando, em conjunto 
com a Barcas S.A., as possíveis formas de equacionamento do contrato de 
concessão. Dentre as possibilidades discutidas, além do reequilíbrio contratu-
al ou da reformulação do atual Contrato, encontra-se sob análise a possibilida-
de do distrato consensual do Contrato de Concessão. A continuidade normal 
da SPTA Holding em Transporte Aquaviários LTDA está condicionada no 
cumprimento das cláusulas contratuais e na legislação de concessão vigente 
por parte do poder concedente. A Sociedade elaborou as demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis previstas operando em regime 
normal. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Ênfa-
se - Operação Ponto Final: A Fetranspor (entidade controladora da Compa-
nhia) promoveu alterações em sua gestão na sequência da operação denomi-
nada Ponto Final, tendo sido eleito um Conselho de Gestão, nomeado um 
novo Presidente Executivo e posto em funcionamento um programa de integri-
dade que se estende para as sociedades controladas.  As demonstrações fi-
nanceiras da Companhia não incluem quaisquer efeitos que futura e eventual-
mente possam advir das investigações da referida operação Ponto Final, e 
nossa opinião não está modificada em relação a este tema. Ênfase – Ação de 
rescisão do contrato de concessão: As demonstrações financeiras de Bar-
cas S.A., coligada da investida SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda. 
examinada por outros auditores independentes, descreve que Barcas S.A. 
ajuizou ação de rescisão de contrato de concessão dos Serviços Públicos de 
Transporte Aquaviário de Passageiros, Cargas e Veículos no Estado do Rio 
de Janeiro, e se efetivada, os ativos e as operações da concessão serão de-
volvidos ao Poder Concedente. Ação está consubstanciada no fato de que 
houve o descumprimento contratual por parte do Poder Concedente por não 
ter mantido equilíbrio de equação econômico-financeiro previsto contratual-
mente. O processo encontra-se na fase de produção de provas. Até a presen-
te data o processo não teve desfecho ou tendência desfavorável A opinião dos 
auditores independentes dessa empresa não foi ressalvada em relação a esse 
assunto. Outros assuntos: Demonstrações financeiras referentes ao 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2019: Os valores correspondentes 
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, apresentados para fins de 
comparação, foram anteriormente por nós auditados, cujo relatório emitido em 
04 de Agosto de 2020, contendo os mesmos assuntos mencionados nos pará-
grafos acima. Responsabilidades da Administração e da governança pe-
las demonstrações financeiras: A Administração da Companhia é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessário para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela su-

pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas. Responsabilidade do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem  levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2021

CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0

Acordo para promover 
educação financeira 

Fundos de investimento poderão atuar  
como formadores de mercado na B3

China: Incentivos para 
investidores estrangeiros 

Brasil tem 19 mil planos de saúde ativos 
Fitch: Setor de saúde privada deve voltar a crescer em 2022

O setor privado de 
saúde do Bra-
sil deve retomar 

sua trajetória de cresci-
mento em 2022, após dois 
anos desafiadores, afirma 
a agência de Classificação 
de risco Fitch Ratings em 
seu relatório “Perspectiva 
Fitch Ratings 2022: Saúde 
no Brasil”. Atualmente, 737 
operadoras estão em ativi-
dade e cerca de 19 mil pla-
nos estão ativos. É o maior 
número registrado desde 
julho de 2016., segundo da-
dos da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), 
agência reguladora.

Conformo a agência, no 
longo prazo, os fundamen-
tos de demanda se mantêm 
sólidos, apoiados pelo en-
velhecimento da população, 
elevado mercado endereçá-

vel (apenas 24% da popu-
lação têm planos de saúde 
privados) e pelo potencial 
de crescimento da medicina 
preventiva.

“As companhias do setor 
de saúde devem fortalecer 
sua geração operacional de 
caixa e rentabilidade em 
2022, apoiada na expectati-
va de normalização do fluxo 
de pacientes nas unidades e 
contínuos ganhos de escala 
e otimização da estrutura 
de custos. Os movimentos 
de fusões e aquisições de-
vem permanecer aquecidos 
ao longo do próximo ano, 
porém a grande maioria das 
empresas avaliadas tem es-
paço em suas estruturas de 
capital para capturar essas 
oportunidades sem pres-
sionar seus ratings”, afirma 
Tatiana Thomaz, analista 

sênior da Fitch e uma das 
autoras do relatório.

Das dez empresas do se-
tor com rating público, 70% 
estavam com Perspectiva 
Estável, 20% com Positi-
va e 10% com Observação 
Positiva em novembro de 
2021.

Aumento de usuários

Os planos de saúde médi-
co-hospitalares registraram, 
entre abril de 2020 e abril 
de 2021, um aumento de 
1,05 milhão no total de usu-
ários no país. Um avanço 
de 2,2% no período. Com 
esse crescimento, o Brasil 
alcançou 48,1 milhões de 
usuários. Segundo a ANS, é 
o maior número registrado 
desde julho de 2016. Atual-
mente, 737 operadoras es-

tão em atividade e cerca de 
19 mil planos estão ativos.

Os dados constam em 
informe da ANS divulgado 
hoje (7), com os números 
do setor relativos a abril. 
Em números absolutos, os 
maiores ganhos de bene-
ficiários foram registrados 
nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Goiás. Con-
siderando apenas o mês de 
abril, houve um incremento 
de 150,6 mil usuários em 
todo o país na comparação 
com março.

Também foi registrado 
avanço na cobertura de pla-
nos exclusivamente odon-
tológicos. Entre abril de 
2020 e abril de 2021, houve 
um avanço de 7,5%. O nú-
mero atual de beneficiários 
desses planos é de 27,6 mi-
lhões.

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) autorizou 

os fundos de investimento a 
atuarem como formadores 
de mercado na B3, a bolsa 
do Brasil. A decisão, por 
unanimidade, foi divulgada 
no informativo da Reunião 
do Colegiado nº48 de 30 de 
novembro de 2021.

Para que os programas 
sejam abertos aos fundos, 

a B3 terá que adaptar seus 
Regulamentos e Manuais. 
Após realizadas todas as 
adequações regulatórias, 
a bolsa deverá abrir vagas 
para que fundos se creden-
ciem nos programas dispo-
níveis atualmente apenas 
para corretoras, bancos e 
não-residentes.

“Atualmente, a indústria 
de fundos é uma das prin-
cipais provedoras autôno-

mas de liquidez em diver-
sos ativos do mercado de 
capitais. Essa decisão dá 
a possibilidade de que os 
fundos em geral, além de 
colaborarem com a liqui-
dez de mercado, também 
possam usufruir de bene-
fícios concedidos pela B3 
aos formadores de merca-
do”, afirma Luís Kondic, 
diretor-executivo de Pro-
dutos e Dados da B3.

O formador de mercado 
é uma instituição cadastra-
da na B3 que se compro-
mete a manter ofertas de 
compra e venda de forma 
regular e contínua duran-
te a sessão de negociação, 
fomentando a liquidez 
dos valores mobiliários, 
facilitando os negócios e 
mitigando movimentos 
artificiais nos preços dos 
produtos.

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) e a As-

sociação de Investidores 
no Mercado de Capitais 
(AMEC) assinaram acor-
do de cooperação técnica. 
O convênio busca desen-
volver e aprimorar a re-
gulamentação do merca-
do de capitais, bem como 
promover e fomentar a 
educação financeira da so-
ciedade.

Por meio da parceria, 
serão criados programas e 

materiais de educação fi-
nanceira, além de projetos 
de pesquisa com foco na 
melhoria das políticas pú-
blicas do mercado de ca-
pitais. Também serão rea-
lizados eventos, palestras e 
debates para disseminação 
do tema. Estão previstos 
no convênio o apoio a cam-
panhas educacionais, tais 
como: Semana Mundial do 
Investidor, Global Money 
Week, Semana ENEF e Se-
mana Estadual de Educa-
ção Financeira.

A China anunciou 
que estendeu suas 
políticas fiscais pre-

ferenciais para investidores 
estrangeiros que investem 
no mercado de títulos da 
parte continental do país. A 
China tem divulgado ações 
visando maior abertura do 
setor.

Os investidores institu-
cionais estrangeiros estão 
isentos do imposto de 
renda corporativo e do 
imposto de valor agre-
gado sobre seus ganhos 
com juros de investimen-
tos no mercado de títulos 
da parte continental, de 
acordo com um anúncio 
do Ministério das Finan-

ças e da Administração 
Geral de Impostos. A 
isenção entrou em vigor 
em 7 de novembro de 
2021 e durará até 31 de 
dezembro de 2025, se-
gundo o anúncio.

Segundo a  agência Xi-
nhua os investidores ins-
titucionais estrangeiros 
agora podem investir no 
mercado de títulos inter-
bancários da China por 
meio de vários canais, in-
cluindo Investidores Ins-
titucionais Estrangeiros 
Qualificados e Investido-
res Institucionais Estran-
geiros Qualificados em 
Renminbi, entrada direta 
no mercado e o programa 
Bond Connect.
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LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam 
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei 
nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A. 
(“Companhia”), a participar da AGE, sob a forma digital, conforme disposto 
na Instrução Normativa nº 81 do DREI, a ser realizada no dia 17/12/2021, às 
10h, com o fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) rerratifi-
cação e homologação dos aumentos de capital da Companhia, aprovados em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/01/2021 e em reuniões do 
Conselho de Administração havidas em 09/04/2021, 09/06/2021 e 27/10/2021; 
(ii) aumento do limite do valor dos aportes de acionistas no Plano de Inves-
timentos para o Projeto Logum Fase I no montante de R$ 81.000.000,00, 
totalizando o valor de R$ 362.409.870,71. Para os fins legais, a AGE será 
formalmente realizada a partir da sede da Companhia, localizada na Avenida 
Presidente Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será facultada, 
conforme legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via tele-
conferência e aplicativo Microsoft Teams, com a identificação de acionistas, 
registro de manifestações, transmissão de documentos e apresentações, bem 
como a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os materiais relacionados 
à Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia 
e serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados 
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE por seu 
representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, que 
seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas que 
comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade e do-
cumentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para 
outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 
2021. Jorge Celestino Ramos - Presidente do Conselho de Administração.

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S.A.
CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 - NIRE: 333.0005580-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunirem em AGE, a ser 
realizada na sede da Cia., localizada na Av. Nossa Sra. de Copacabana 
nº 1.133/1.503, RJ, em 1ª convocação, no dia 14/12/2021, às 10h, para: I. 
Deliberar sobre a possibilidade de redução da Reserva para Contingências 
mantida pela Cia. de R$ 30.000.000,00 para R$ 20.000.000,00, devido à re-
dução do valor estimado para perdas julgadas possíveis em ações judiciais 
em curso, e a transferência da referida importância de R$ 10.000.000,00 para 
a conta de Lucros Acumulados; II. Propor a distribuição do saldo da conta de 
Lucros Acumulados aos acionistas da Cia., observadas as respectivas par-
ticipações societárias. O acionista que for representado na Assembleia por 
procuração deverá apresentar cópia do instrumento de procuração assinado 
e de documento de identidade do representante legal. RJ, 1/12/2021. Denis 
Kaller Rothstein – Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, inscrito no
CNPJ sob n. 33.574.716/0001-51, convoca todos os sindicalizados para
participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia
13 de dezembro de 2021 (segunda-feira), às 17:00 hs em 1ª convocação,
e às 18:00hs em 2ª convocação, na Av. Churchill, nº 97, 2º andar, Castelo,
Rio de Janeiro - RJ. Pauta: 1) Informes; 2) Deliberar sobre os valores,
descontos, multas/juros e datas de vencimento da contribuição social
para o ano de 2022.  Rio de Janeiro – RJ, 02 de dezembro de 2021.

Alexandre Oliveira Telles – Presidente do SINMED/RJ

CLUBE DE ENGENHARIA
CNPJ 33.489.469/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), DIA 13/12/2021

Nos termos do Estatuto do Clube, convoco seus associados, no gozo de seus 
direitos e atributos, para a AGO, tendo como pauta deliberar sobre o RELATÓRIO 
DA DIRETORIA, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE 
RECEITAS E DESPESAS, pareceres do Conselho Fiscal, dos auditores 
independentes e da resolução correspondente do Conselho Diretor. A AGO 
ocorrerá por videoconferência, no dia 13/12/2021, com 1ª convocação às 
17:30h e 2ª às 18 h. Rio, 6/12/2021. Márcio Ellery Girão Barroso - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

– SEMCONSESP - CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Tornar público que PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS/ SECRETARIA
MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMCONSESP,
CNPJ: 39.485.412/0001-02, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e
Defesa dos Animais – SEMADA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
– LIO SEMADA No 000014, com validade até 22 de novembro de 2026, para
realizar a instalação e operação de uma área de disposição de resíduos de
construção civil – RCC, exceto resíduo da classe D. no seguinte local: Rua
Poassú (antiga Rua 83), bairro Santa Rosa, Queimados – RJ.
Georreferenciado através das coordenadas métricas 642303 e 7485983
N. Fuso: 23-K DATUM: SIRGAS 2000. Processo SEMADA No 4476/2021/24.

Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
A Companhia em observância ao artigo 12 de seu Estatuto Social e na 
forma do artigo 124, §1º, I, da Lei nº 6.404/76, convoca seus acionistas, 
para a Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá no dia 10/12/2021, 
às 14 horas, na Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema/RJ, 
em primeira convocação, para deliberar sobre as seguintes alterações de 
seu Estatuto Social: (i) Aprovar a alteração do artigo 1º para modificar a 
denominação social da empresa para Reit Securitizadora S.A.; e (ii) Aprovar 
a alteração do artigo 2º para a modificar o endereço da sede da empresa, para 
a Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema - RJ, CEP 22.410-
000. As deliberações constante na Ordem do Dia, para serem aprovadas, 
deverão obter votos de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 
(dois terços) do capital social com direito a voto, conforme previsto no  
artigo 12 do Estatuto Social da companhia. Rio de Janeiro, 03/12/2021. 
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Brasilcap 
Capitalização S.A. realizada em 11 de maio de 2021. ATA Nº 12/2021 - 
Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Rua Senador Dantas nº 105, 
10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 11 de maio de 2021, às 15 horas. 
A reunião ocorreu de forma exclusivamente digital, tendo sida permitida a 
participação por meio da plataforma digital com acesso individual concedido 
aos membros. Presenças: Participaram os membros titulares do Conselho 
de Administração, os Srs. Pedro Bramont, Helio Oliveira Portocarrero de 
Castro, Gustavo Leipnitz Ene, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano 
Gianni e a Sra. Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Como secretário 
da reunião o Presidente da companhia, Sr. Antonio Gustavo Matos do 
Vale. Ordem do Dia: Aberta a reunião, deu-se início aos trabalhos com a 
finalidade de dar cumprimento à pauta da reunião. (1) Eleição de Membro 
do Comitê Financeiro – conforme previsão do artigo 29 do Estatuto Social 
da companhia, e artigo 3º do Regimento Interno do Comitê Financeiro, o 
Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição como 
membro titular do Comitê Financeiro da Brasilcap Capitalização S.A., em 
complementação de mandato que se encerrará até Assembleia Geral 
Ordinária do ano de 2023, o Sr. Marcelo Estácio Silvestre Gonçalves, 
brasileiro, casado, atuário, portador da carteira de identidade nº 131341737, 
expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 107.869.347-19, 
residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na 
Praça 22 de Abril, nº 36, 9º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-370. 
(2) Composição do Comitê Financeiro - face ao deliberado no item (1), o 
Comitê Financeiro da Brasilcap Capitalização S.A. ficará assim constituído: 
Membros Titulares: Lucas Leonardo Domingos Teixeira (Coordenador); 
Eliezer Moises Sherique; Marcelo Estácio Silvestre Gonçalves; Augusto 
Cesar Carvalho Kruschewsky; Antonio Gustavo Matos do Vale; Denis dos 
Santos Morais. Membros Suplentes: Pedro Kiefer Braga; Felipe Monteiro 
Peres; Henrique Silva Diniz; Danilo Silveira; Marcelo Gonçalves Farinha; 
Gabriel Gonçalves do Vale Monteiro; (3) Emissão e Distribuição - fica o 
Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias quantas necessárias 
ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor. (4) Encerramento - 
nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião e lavrada 
a presente Ata, que após lida e aprovada, seguirá para assinatura dos 
membros do Conselho de Administração. O Secretário dessa reunião 
declara, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a 
realização desta reunião, especialmente os previstos na legislação vigente. 
Pedro Bramont - Presidente; Gustavo Leipnitz Ene - Conselheiro; Silvano 
Gianni - Conselheiro; Helio Oliveira Portocarrero de Castro - Conselheiro; 
Marcelo Pacheco dos Guaranys - Conselheiro; Maria do Carmo Nabuco 
de Almeida Braga - Conselheira; Antonio Gustavo Matos do Vale - 
Secretário. Homologada pela Portaria SUSEP/CGRAJ Nº 327 de 17 de 
agosto de 2021 e o que consta do Processo SUSEP 15414.610482/2021-59. 
Certidão: Jucerja - Certifico o arquivamento em 17/11/2021 sob o 
nº 00004649732. Protocolo: 00-2021/515491-6 em 09/11/2021. Bernardo 
Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
Brasilcap Capitalização S.A. realizada em 31 de março de 2021 - ATA 
Nº 07/2021 - Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Rua Senador 
Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 31 de março 
de 2021, às 17 horas. A reunião ocorreu de forma exclusivamente digital, 
tendo sida permitida a participação por meio da plataforma digital com 
acesso individual concedido aos membros. Presenças: Participaram os 
membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Pedro Bramont, 
Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Gustavo Leipnitz Ene, Marcelo 
Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e a Sra. Maria do Carmo Nabuco de 
Almeida Braga e, como Secretário da reunião o Presidente da companhia, 
o Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale. Ordem do Dia: (1) Renúncia do 
Membro Titular do Comitê Financeiro – o Presidente do Conselho deu 
conhecimento aos Conselheiros do pedido de renúncia do Sr. Marcio de 
Moraes Palmeira ao cargo de membro titular do Comitê Financeiro da 
companhia, com efeitos a partir do dia 30/03/2021, eleito na reunião desse 
Conselho em 07/08/2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 
2023. (2) Composição do Comitê Financeiro - face ao exposto no item 1, 
fica o Comitê Financeiro da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituído: 
Membros Titulares: Lucas Leonardo Domingos Teixeira (Coordenador); 
Eliezer Moises Sherique; Vago; Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky; 
Antonio Gustavo Matos do Vale; Denis dos Santos Morais. Membros 
Suplentes: Pedro Kiefer Braga; Felipe Monteiro Peres; Henrique Silva 
Diniz; Danilo Silveira; Marcelo Gonçalves Farinha; Gabriel Gonçalves do 
Vale Monteiro; (3) Moção de Agradecimentos - o Presidente do Conselho 
e os demais Conselheiros solicitaram registro de louvor e agradecimento 
ao Sr. Marcio de Moraes Palmeira pelo desempenho apresentado no curso 
de sua atuação como membro titular do Comitê Financeiro. (4) Emissão e 
Distribuição - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias 
quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor. 
(5) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada 
a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, seguirá para 
assinatura dos membros do Conselho de Administração. O Secretário dessa 
reunião declara, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos 
para a realização desta reunião, especialmente os previstos na legislação 
vigente. Pedro Bramont - Presidente; Gustavo Leipnitz Ene - Conselheiro; 
Silvano Gianni - Conselheiro; Helio Oliveira Portocarrero de Castro - 
Conselheiro; Marcelo Pacheco dos Guaranys - Conselheiro; Maria do 
Carmo Nabuco de Almeida Braga - Conselheira; Antonio Gustavo 
Matos do Vale - Secretário. Homologada pela SUSEP conforme Ofício 
Eletrônico nº 422/2021/CGRAJ/DIR1/SUSEP, protocolado em 1º de abril 
de 2021, e o que consta no Processo SUSEP Nº 15414.605989/2021-91. 
Certidão: Jucerja - Certifico o arquivamento em 17/11/2021 sob o nº 
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ABBC: Selic deve subir 1,50 ponto percentual

Ibovespa fecha a semana em alta

Próxima reunião do Copom começa nesta terça-feira

O Comitê de Polí-
tica Monetária 
do Banco Cen-

tral (Copom) se reúne na 
próxima terça-feira (7) 
para decidir sobre a nova 
Selic, a taxa básica de ju-
ros. A taxa hoje está em 
7,75% ao ano. De acordo 
com o superintendente 
da Assessoria Econômi-
ca da Associação Brasi-
leira de Bancos (ABBC), 
Everton Pinheiro de Sou-
za Gonçalves, a taxa deve 
subir 1,50 p.p., chegando 
a 9,25% ao ano.

“Na reunião do Copom 
outubro, os riscos à ma-
nutenção da âncora fiscal 
fizeram que o aumento da 
Selic superasse o sinalizado 
na reunião anterior. Adicio-
nalmente, foram também 
avaliados cenários com rit-

mos de ajuste maiores do 
que os 150 pontos base”, 
disse Souza Gonçalves.

Segundo ele, prevaleceu, 
no entanto, a visão de que 
a trajetória de aperto da 
política monetária com ele-
vações de 150 pontos base, 
ainda que considerando 
taxas terminais diferentes, 
seriam consistentes com 
a convergência da infla-
ção para a meta em 2022, 
mesmo diante da elevada 
assimetria no balanço de 
riscos. Também entende 
que a manutenção dessa 
indicação dependeria da 
evolução da atividade, dos 
fatores de riscos, das proje-
ções e das expectativas de 
inflação para o horizonte 
relevante da política mo-
netária (2022 e em menor 
grau em 2023)..

Novembro

“Em novembro, com 
trajetória para a taxa de ju-
ros extraída da Focus e ta-
xa de câmbio partindo de 
R$ 5,60/US$ e corrigida 
pela paridade do poder de 
compra, as projeções de 
inflação do Copom eram 
de 9,5% para 2021, 4,1% 
para 2022 e 3,1% para 
2023. Esse cenário supu-
nha trajetória de juros que 
se elevava para 8,75% a.a. 
neste ano e para 9,75% a.a. 
durante 2022, terminan-
do o ano em 9,50% a.a., 
reduzindo-se para 7,00% 
a.a. em 2023. As expectati-
vas de inflação para 2021, 
2022 e 2023 apuradas pela 
pesquisa Focus encontra-
vam-se em torno de 9,0%, 
4,4% e 3,3%, respectiva-

mente”, afirma Gonçalves.
Ele lembra que o ritmo 

de expansão do IPCA cor-
rente alcançou 10,67% a.a., 
mostrando um grau de dis-
seminação e persistência 
maior do que o antecipado 
por grande parte dos analis-
tas. “O cenário para várias 
medidas importantes de 
inflação continuou bem ne-
gativo, como a de serviços, 
subjacentes e de núcleos. 
Por fim, houve deteriora-
ção das expectativas com 
a mediana da inflação pelo 
IPCA da Focus para 2022 
elevando-se para 5,0% (teto 
da meta) e de 3,25% para 
3,42% para 2023”, citou.

“Apesar dessa desancora-
gem das expectativas, ficou 
mais nítida a perda de tra-
ção da atividade econômica 
que deverá ser aprofunda-

da no próximo ano com a 
deterioração das condições 
financeiras, o que beneficia-
ria o processo de conver-
gência da inflação às metas. 
Adicionalmente, a Focus 
mostra agora uma Selic de 
9,25% a.a. ao final de 2021, 
de 11,25% para 2022 e 
7,75% para 2023, enquan-
to a taxa real de juros ex-
-ante de 1 ano vem subindo, 
encontrando-se agora pró-
xima a 6% a.a.”, comple-
menta Gonçalves.

Desafio

“É inegável o tamanho 
do desafio de trazer a in-
flação à meta ainda em 
2022. Como há defasagens 
da política monetária, o 
aumento da Selic teria 
que ser feito em um pra-

zo suficientemente curto 
para que seus efeitos pu-
dessem ocorrer dentro do 
ano de 2022. Isto requeria 
uma aceleração do pas-
so das elevações da Selic. 
Entretanto, por causa das 
limitações dos modelos de 
previsão de inflação e em 
função do elevado grau de 
incerteza no tempo de du-
ração dos choques, acredi-
tamos que seja mais ade-
quada a manutenção do 
ritmo de aperto monetário 
de forma a não compro-
meter de forma excessiva a 
atividade do próximo ano 
e reduzir a volatilidade, 
estendendo se necessário 
o ciclo ao longo de 2022, 
o que não comprometeria 
a credibilidade da autori-
dade monetária”, finaliza 
Gonçalves.

A meia hora do fe-
chamento do pre-
gão, o Ibovespa 

marcava nesta sexta-feira 
104.479,91 pontos (alta de 
0,013%). O volume repre-
sentou uma extensão do 
movimento positivo regis-
trado na quinta-feira (2), 
quando o índice fechou 
com forte alta de 3,66%, 
aos 104.466 pontos. Foi o 
melhor desempenho em um 
pregão do ano, superando a 
variação intradiária de 7 de 
janeiro, quando o principal 
índice da B3 fechou em alta 
de 2,76%.

“Ainda acho que não dá 
para falar em rali de fim de 
ano, mas a sequência do 
melhor pregão do ano e a 
continuidade nesta sexta-
-feira já dá um respiro para 
o investidor, tão machu-
cado nestes últimos cinco 
meses”, comentou o eco-
nomista Alexsandro Nishi-
mura, head de conteúdo e 
sócio da BRA, sobre o pa-
norama desta sexta-feira.

Segundo ele, o avanço da re-
solução à bagunça fiscal - ainda 
que ruim, mas que dá números 
para os economistas trabalha-
rem - foi o trigger que permitiu 

o início de uma recuperação 
nos mercados locais. “Claro 
que o mercado ainda está en-
volto de outros riscos que nos 
levaram à situação atual, mas 
esses parecem ter sido coloca-
dos momentaneamente de la-
do, até pelo fato de que alguns 
deles não deverão ter mudan-
ças significativas nas próximas 
semanas.”

Para o economista, o 
eleitor não deve pensar nas 
eleições neste fim de ano, 
ainda não há resposta sobre 
o real impacto da Ômicron 
e nem a economia local vai 
decolar. Então, o mercado 

parece decidir olhar para o 
que para caminhar, que é a 
questão fiscal com a PEC 
dos Precatórios”,

Nishimura explicou que 
o Ibovespa se sustentou no 
campo positivo, mas desa-
celerou com a menor força 
das bolsas norte-america-
nas. Já a produção industrial 
no terceiro trimestre refor-
çou a visão de que o Banco 
Central tem menos espaço 
para acelerar o aperto mo-
netário devido aos cons-
tantes sinais de fraqueza da 
atividade econômica. 

Segundo o economista, 

o grande destaque entre as 
ações foi a forte valorização 
das ações da Méliuz, que 
reagiram ao recorde histó-
rico de GMV gerado em 
um único mês, somando R$ 
923 milhões em novembro 
de 2021, aumento de 87% 
contra o mesmo período do 
ano anterior. 

Ele acrescentou que o dia 
foi de importantes divulga-
ções de indicadores econô-
micos no exterior. Destaque, 
claro, para o Payroll. O re-
latório de empregos norte-
-americano mostrou geração 
bem abaixo do esperado, 210 

mil novas vagas em novem-
bro, contra consenso de 550 
mil e 531 mil em outubro.

“Grande parte dos exe-
cutivos das maiores em-
presas têm comentado que 
o cenário segue desafiador 
em termos de salários cada 
vez mais competitivos para 
contratar. Por outro lado, a 
taxa de desemprego caiu de 
4,6% para 4,2%. Tais dados 
sugerem que o mercado de 
trabalho segue apertado, 
embora haja um progresso 
pior no retorno da folha de 
pagamento ao nível anterior 
à pandemia”, disse.
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RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78

Demonstrações dos Resultados 2º Semestre findo em  
31 de Dezembro de 2015 e Exercício findo em 31 de Dezembro de 2014  

(Em milhares de reais, exceto quando mencionado)
Controladora Consolidado

 Notas

2º Se-
mestre 

de 2015 31/12/14

2º Se-
mestre 

de 2015 31/12/14
Receita operacional líquida 18 40.705 - 98.083 117.631
Custos dos serviços prestados 19 (17.985) - (61.280) (69.095)
Lucro bruto 22.720 - 36.803 48.536
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas 20 (15.684) (5.338) (27.851) (24.303)
Provisões para contingências 16 (369) - (411) (91)
Equivalência patrimonial 8 (23.990) 8.003 (22.704) (11.546)
Provisão para passivo a descoberto (2.007) (2.936) (2.007) (2.936)
Outras despesas operacionais (170) - (170) -

(42.220) (271) (53.143) (38.876)
Resultado antes do resultado financeiro (19.500) (271) (16.340) 9.660
Receita financeira 2.029 2.202 8.289 3.623
Despesa financeira (485) (88) (1.274) (1.056)
Resultado financeiro, líquido 21 1.544 2.114 7.015 2.567
Lucro líquido (Prejuízo) antes do 
imposto de renda e contribuição social (17.956) 1.843 (9.325) 12.227
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (3.287) - (6.454) (9.698)
Diferido 1.031 2.399 2.248 2.399

 (2.256) 2.399 (4.206) (7.299)
Lucro líquido (Prejuízo) do  
 semestre/exercício (20.212) 4.242 (13.531) 4.928
Atribuível aos acionistas controladores (20.212) 4.242
Atribuível aos acionistas não controladores (221) 311

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes 

2º Semestre de 31 de Dezembro de 2015 e Exercício findo em 
 31 de Dezembro de 2014 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2º Se-

mestre 
de 2015 31/12/14

2º Se-
mestre 

de 2015 31/12/14
Lucro líquido (Prejuízo) do semestre/
exercício (20.212) 4.242 (13.531) 4.928
Itens que serão reclassificados subsequentes  
 para a demonstração do resultado:
 Resultado Hegde fluxo de caixa - (6.695) - (6.695)
 Imposto de renda e contribuição  
 social diferidos - 2.276 - 2.276

- (4.419) - (4.419)
(20.212) (177) (13.531) 509

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)
Reser-
va de 

lucros

Nota
Capital 
Social

Adiantamento 
para futuro 

 aumento  
de capital

Reserva 
legal

Prejuízos 
acumulados

Resultados 
abrangentes Total

Participação 
de não  

controladores Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2013 (não auditado) 64.588 - - (19.520) - 45.068 45.068
Ajustes de exercícios anteriores - - - 97 - 97 - 97
Lucro líquido do exercício - - - 4.242 - 4.242 - 4.242
Reflexo do Hedge VLT - - - - (4.419) (4.419) - (4.419)
Participação de não controladores - - - - - - 311 311
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  
 conforme relatório auditado 64.588 - - (15.181) (4.419) 44.988 311 45.299
Ajustes realizados no contábil e não refletido no 
relatório auditado 17 - - - 3.794 4.419 8.213 - 8.213
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  
 conforme balancete 64.588 - - (11.387) - 53.201 311 53.512
Ajustes de exercícios anteriores 17 - - - 2.702 - 2.702 - 2.702
Resultado da incorporação 17 - - 2.699 (95) - 2.604 - 2.604
Adiantamento para futuro aumento de capital 17 - 2.550 - - - 2.550 - 2.550
Aumento de capital - por espécie e transferência 17 17.550 (2.550) - - - 15.000 - 15.000
Lucro líquido do 1º semestre de 2015 - - - 15.276 - 15.276 - 15.276
Prejuízo do 2º semestre de 2015 - - - (20.211) - (20.211) - (20.211)
Participação de não controladores - - - - - - (221) (221)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 82.138 - 2.699 (13.715) - 71.122 90 71.212

As notas explicativas são parte integrante das demonstreações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2º Semestre findo em  
31 de Dezembro de 2015 e Exercício findo em 31 de Dezembro de 2014 

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2º Se-

mestre 
de 2015 31/12/14

2º Se-
mestre 

de 2015 31/12/14
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (Prejuízo) do semestre/ 
 exercício (20.212) 4.242 (13.531) 4.928
Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo)  
 do semestre/exercício com recursos provenientes  
 (utilizados nas) atividades operacionais
 Depreciação e amortização 1.939 149 12.485 5.374
 Equivalência patrimonial 23.990 (8.003) 22.704 11.546
 Provisão passivo a descoberto 2.007 2.936 2.007 2.936
 Ajustes de exercícios anteriores (5.979) 97 (5.979) 97
 Tributos diferidos (1.032) (2.399) (2.248) (2.399)
 Provisão para créditos incobráveis 171 - 1.476 540
 Provisão para participação dos  
 resultados dos empregados 2.264 1.200 3.345 2.860
 Provisões para contingências 369 - 412 91

3.517 (1.778) 20.671 25.973
Redução (aumento) nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (2.536) - (3.250) (2.479)
 Adiantamentos e despesas antecipadas (109) - (437) -
Tributos a recuperar 370 (275) 182 (869)
Partes relacionadas e terceiros (4.581) 2.544 (3.073) 2.228
Seguro garantia - VLT (5.529) 9.777 (5.529) 9.777
Depósitos judiciais (112) - (145) -
Outras contas a receber (1.137) 16 (891) (33)
Fornecedores 2.312 132 2.772 86
Obrigações sociais e trabalhistas 2.339 285 2.991 1.259
Tributos a recolher 1.454 (50) 521 1.585
Outras contas a pagar - 390 - 386

 (7.529) 12.819 (6.859) 11.940
Fluxo de caixa líquido (aplicado) gerado  
 nas atividades operacionais (4.012) 11.041 13.812 37.913
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos (35.225) (6.674) (37.998) (6.674)
Imobilizado (1.594) (1.133) (9.297) (10.817)
Intangível (2.058) (20) (4.357) (2.929)
Recebimento de dividendos 5.887 5.887 - -

Caixa adquirido oriundo da incorporação 25.050 - 14.389 -
Fluxo de caixa (aplicado) nas atividades 
 de investimento (7.940) (1.940) (37.263) (20.420)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital - em espécie e por  
 transferência 17.550 - 17.550 -
 Dividendos pagos - - (1.014) (1.015)
Arrendamento mercantil - - (2.629) 4.998

Fluxo de caixa gerado nas atividades  
 de financiamento 17.550 - 13.907 3.983
Variação líquida de caixa e equivalentes 
  de caixa 5.598 9.101 (9.544) 21.476
Caixa e equivalentes de caixa no início  
 do exercício 19.954 10.853 35.701 14.225
Caixa e equivalentes de caixa no final  
 do exercício 25.552 19.954 26.157 35.701
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa 5.598 9.101 (9.544) 21.476

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)
1 - Histórico e Contexto Operacional: A Riopar Participações S.A. ( “RioPar” 
ou “Companhia”) é uma Companhia de capital fechado, constituída em 18 de 
julho de 2012, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que têm por acionista 
majoritário a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do 
Estado do Rio de Janeiro (“Fetranspor”). Tem por objeto social a participação 
em outras Companhias, consórcios, ou outras entidades, como sócia, acionis-
ta ou cotista, majoritária ou minoritária, bem como a realização de investimen-
tos em negócios ou empreendimentos, preferencialmente em atividades ine-
rentes, ligados ou de suporte e apoio ao transporte de passageiro. A 
Companhia diversifica seu portfólio de investimentos buscando sinergia com 
atividades de  apoio ao transporte público de passageiros, motivo pelo qual 
possui investimentos relacionados à outros modais de transportes, tais como 
transporte aquaviário e de veículo leve sobre trilhos, bem como investimentos 
em mídia externa (out of home) digital voltado para o transporte público; e, 
ainda, investe em tecnologias que apoiam o processamento de transações de 
mobilidade urbana, bem como em logística e comercialização de cartões de 
captação e registro das transações utilizados no Estado do Rio de Janeiro 
para processar as informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica utilizado 
pelos diferentes modais de transporte, tais como o trem, metrô, veículo leve 
sobre trilhos, Bus Rapid Transit (“BRT”), linhas de ônibus intermunicipais, vans 
e barcas. Dentre as principais Empresas investidas da RioPar, destacamos a 
RioCard Tecnologia da Informação S.A. (“RioCardTI”), constituída desde se-
tembro de 2007 e a RioCard Administradora de Cartões e Benefícios S.A. 
(“RioCard Cartões”), constituída desde maio de 2012, ambas com sede na ci-
dade do Rio de Janeiro, tendo sido a RioCard Cartões incorporada pela 
Companhia em junho de 2015. A Lei nº 5.628/2009, com vigência a partir de 
1º de fevereiro de 2010, instituiu o Bilhete Único Intermunicipal - BUI na Região 
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo o subsídio do 
Estado no transporte intermunicipal. Em 27 de Janeiro de 2010, a RioCardTI, 
subsidiária da RioPar, celebrou o Termo de Convênio 01/2010 
(“Convênio/2010”) com a Secretaria de Estado de Transportes (“SETRANS”), 
para operacionalização do Bilhete Único Intermunicipal - BUI com intuito de 
propiciar o repasse dos subsídios provenientes do Fundo Estadual de 
Transportes às concessionárias e permissionárias de transporte público. O 
Convênio 01/2010 estabelece que a RioCardTI realize o processamento das 
informações de utilização do BUI e o repasse dos subsídios as transportado-
ras, de acordo com as regras estabelecidas pela SETRANS. Em 31 de Janeiro 
de 2012, foi celebrado novo Termo de Convênio 01/2012 (“Convênio/2012”), 
que em 31 de Janeiro de 2013 foi substituído pelo Termo de Convênio 01/2013 
(“Convênio/2013”), mantendo as mesmas características operacionais. Com 
base na cláusula terceira do Convênio/2013, sua vigência foi prorrogada atra-
vés de três aditivos consecutivos de 01/10/2013 a 30/08/2015, permanecendo 
inalteradas as condições operacionais estabelecidas no Convênio/2013. O 
quarto aditivo do Convênio/2013, em vigor a partir de 01/09/2015 a 30/04/2016, 
estabeleceu um prazo de 15 dias úteis para a RioCardTI responder possíveis 
não conformidades no processamento de transações do BUI, caso seja identi-
ficado pela a auditoria da SETRANS. O Termo de Convênio 01/2013 teve sua 
prorrogação, através do quinto e sexto aditivos, de 01/05/2016 a 31/08/2017, 
mantendo as mesmas obrigações operacionais do quarto aditivo.  Por outro 
lado, a Companhia, através da sua subsidiária RioCard Cartões, administra 
todas as etapas de gestão dos serviços relacionados aos produtos dos cartões 
da marca RioCard, tais como comunicação, atendimento aos clientes via call 
center, administração de canais de arrecadação, emissão, inicialização, per-
sonalização, distribuição de cartões pré-pagos e pós pagos, bem como atua 
em melhorias dos serviços relacionados aos cartões valorados ou não valora-
dos utilizados no setor de transporte (ex. carga e recarga de vale transporte, 
loja virtual, BUI, entre outros), podendo, ainda, desenvolver outras atividades 
econômicas previstas. Dentre suas coligadas, destaca-se a participação de 
24,88% na Concessionária do VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”), desde no-
vembro de 2013; participação de 50% na SPTA Holding em Transporte 
Aquaviário Ltda. (“SPTA”), desde novembro de 2012, consolidando sua estra-
tégia de investimentos em atividades de gestão, mídia e suporte à mobilidade 
urbana. Em 14 de junho de 2013, a VLT Carioca, Sociedade Anônima de ca-
pital fechado, assinou o contrato de concessão em regime de parceria público 
privada, na modalidade de concessão patrocinada dos serviços, fornecimen-
tos e obras de implantação, operação e manutenção de sistema de transporte 
de passageiros através de Veículo Leve sobre Trilhos (“VLT”), na região por-
tuária, também, denominada de projeto Porto Maravilha. O VLT permitirá a 
integração dos usuários atendidos pelos modais (rodoviário, aquaviário, me-
troviário, ferroviário e aeroportuário), contribuindo para consolidação do con-
ceito de rede de transporte integrada. Esse empreendimento é financiado, em 
parceria com o Poder Concedente, através do compromisso de aporte público 
proveniente do Orçamento Geral da União, no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento (“PAC”), Mobilidade Grandes Cidades, conforme 
Termo de Compromisso assinado em 13 de junho de 2013 pela União Federal, 
representada pela Caixa Econômica Federal e pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro e, também depende de aportes privados das Empresas listadas a se-
guir:  Concessionária do VLT Carioca S.A.: Possui a concessão com um 
prazo de 25 anos, contados a partir da emissão da ordem de início, em 16 de 
setembro de 2013. Em 2014, o VLT Carioca, por meio de colaboradores, acio-
nistas e Poder concedente, desenvolveu as ações necessárias para iniciar a 
fabricação dos trens, sistemas de supervisão e controle, subestações de ali-
mentação de energia, bem como as obras de infraestrutura. No âmbito das 
tecnologias de transportes urbanos disponíveis, o VLT se destaca como aque-
la que melhor atende os anseios dos usuários por ofertar serviço rápido, con-
fortável, seguro e silencioso, além de operar com sistema não poluente e bai-
xos níveis de vibração. Deve-se destacar que o VLT do Rio, será um dos pri-
meiros do mundo desenvolvido, totalmente sem catenárias, para a melhor in-
tegração urbanística, com menor impacto e interferência visual. SPTA Holding 
em Transporte Aquaviário Ltda: Constituída em 26 de junho de 2012, com 
sede na cidade do Rio de Janeiro e tem por objetivo a participação em 
Sociedades do ramo de atividade de transporte aquaviário, além de poder 
participar em quaisquer outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, 
acionista ou quotista ou associar-se a outras Sociedades na constituição de 
consórcios para realização de objetivos e interesses comuns. A Sociedade 
desde sua constituição é uma holding com participação não controladora de 
20% no capital da Barcas S.A. - Transportes Marítimos (“Barcas S.A.”), sendo 
este seu único investimento, enquanto 80% é controlado pelo Grupo CCR. A 
Barcas S.A., detém a exploração do transporte aquaviário da Baía de 
Guanabara e da Baía da Ilha Grande, sob regulação da Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e 
Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (“AGETRANSP”), 
com base em Contrato de Concessão (“Contrato de Concessão”) que prevê a 
realização de revisões quinquenais, para a definição de tarifas e o equaciona-
mento dos desequilíbrios eventualmente apurados. Nas últimas revisões quin-
quenais relativas ao 3º. e ao 4º. quinquênios, a AGETRANSP detectou dese-
quilíbrios contratuais, que têm sido acompanhados e analisados pela 
SETRANS, mas ainda se encontram pendentes de reequilíbrio. Adicionalmente, 
a tarifa de equilíbrio contratual definida pela AGETRANSP para o quinquênio 
2013/2018, conforme Deliberação nº 660, de 28 de maio de 2015, publicada 
em 1º de junho de 2015, ainda não teve a sua cobrança autorizada, o que 
acarreta incremento do desequilíbrio contratual do atual quinquênio. Nesse 
contexto, a AGETRANSP e a Secretaria de Transportes têm analisado, em 
conjunto com a Barcas S.A., as possíveis formas de equacionamento do 
Contrato de Concessão. Dentre as possibilidades discutidas, além do reequilí-
brio contratual ou da reformulação do atual Contrato de Concessão, encontra-
-se sob análise a possibilidade do distrato consensual entre as partes, para 
permitir uma nova estruturação jurídica para a concessão, visando manter a 
prestação de serviço público de qualidade sem a recorrência de desequilíbrios 
contratuais. A análise em curso sobre a situação do Contrato de Concessão 
deverá considerar o interesse público dos usuários do serviço, com a qualida-
de implantada pela Barcas S.A., bem como o equacionamento dos débitos já 
incorridos, em prol da regularidade contratual das partes. Todavia, processos 

dessa natureza envolvem a realização de vários estudos e atos, bem como 
etapas a serem necessariamente cumpridas, inclusive a oitiva de órgãos inter-
nos, antes de qualquer decisão final. Contudo, Barcas S.A., sem uma defini-
ção dos desequilíbrios reconhecidos e da garantia de equilíbrio futuro, poderá 
descontinuar a prestar o serviço público de transporte aquaviário de passagei-
ros nos termos do atual Contrato de Concessão, urgindo que o Estado encon-
tre uma solução tempestiva e adequada aos interesses das partes. MOV TV 
S.A.: Constituída em novembro de 2011, com sede no Rio de Janeiro, cuja 
atividade produz e veicula programas exibidos em monitores instalados em 
ônibus no Estado do Rio de Janeiro (‘mídia digital”), e através de sua controla-
da DMC Outubus Publicidade em Ônibus Ltda., veicula publicidade em adesi-
vos instalados nesses mesmos veículos (“Bus Door”). Em dezembro de 2012, 
em decorrência de aumento de capital realizado na Companhia e integralizado 
com ações da MOV TV, a RioPar passou a deter 50% de participação  socie-
tária na MOV TV, que tem como outro acionista a Band Outernet S.A., 
Sociedade empresarial do Grupo Bandeirantes de Comunicação detentora 
dos outros 50% de participação acionária e responsável pela   gestão estraté-
gica e operacional desta investida. Em fevereiro de 2016, os acionistas da 
Companhia decidiram, em Assembléia Geral Extraordinária, pela descontinu-
ação do investimento, tendo, então, alienado sua participação societária a 
Band Outernet S.A., em função dos prejuízos incorridos até 2015, e constante 
deficiência de capital de giro, o que demandava significativo aporte de seus 
acionistas. a. Incorporação da Controlada RioCard Cartões pela 
Controladora - RioPar: Em 30 de junho de 2015, foi aprovado e registrado na 
Junta Comercial do Rio de Janeiro (“Jucerja”), a Ata de Assembléia Geral 
Extraordinária de aprovação e justificativa de incorporação da RioCard Cartões 
pela incorporadora – RioPar. Esta incorporação ocorreu devido aos seguintes 
motivos apresentados abaixo: • A incorporadora detém controle acionário e 
propriedade majoritária das ações da Companhia; • Redução de custos de 
manutenção das partes com significativo aumento de eficiência operacional, 
simplificação de processos internos e ampliação de sinergia contribuindo para 
maior competitividade da Companhia; e • Sinergia entre as partes que possibi-
litarão a simplificação da estrutura societária das partes e a otimização de re-
cursos e custos. A RioCard Cartões foi extinta na data-base de avaliação e 
incorporação, em função da versão de totalidade de seu Patrimônio Líquido 
para a incorporadora, sendo esta sucessora a título universal para todos os 
fins. O capital social da incorporada na data da incorporação era como apre-
sentado abaixo:

Ações ON R$ mil

RioPar Participações S.A. 11.653.646 11.654
Rio Ônibus 1 1

11.653.647 11.655
A incorporação foi realizada com base em laudo técnico de especialistas, 
considerando seu acervo líquido contábil resumido abaixo: 

30/06/15 30/06/15
Ativo Passivo
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de  
 caixa 12.381 Fornecedores 896

Clientes 8.062
Obrigações sociais e  
 trabalhistas 1.737

Tributos a recuperar 84 Tributos a recolher 2.846
Outras contas a receber 4.197 Outras contas a pagar 3.127
 24.724 8.606
Não circulante Não circulante
Seguro garantia - VLT 10.343 Patrimônio líquido
Imobilizado 523 Capital social 11.653
Intangível 4.965  Lucros acumulados 20.296
 15.831 31.949 (*)

40.555  40.555
(*) Vide nota 8 (f). As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014, 
foram examinadas por outros auditores, no entanto, nem todos os valores 
auditados foram refletidos pela contabilidade na mesma data. Desta forma, a 
contabilidade da Empresa, somente registrou os ajustes propostos do relatório 
emitido por outros auditores de 2014, em 2015. 2 - Base de Preparação e 
Apresentação das Demonstrações Financeiras: 2.1. Declaração de 
conformidade para as demonstrações financeiras: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas 
estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram apoiadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração 
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade 
nas operações, análise do risco de crédito para determinação da provisão 
para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para 
determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas devido ao tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas 
pelo menos anualmente. A emissão das demonstrações financeiras da 
Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 10 de junho 
de 2019. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico, exceto aqueles mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real (R$), que é a 
moeda funcional da Companhia. 2.4. Uso de estimativas: A preparação 
das demonstrações financeiras de acordo com as normas CPC exige que 
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com 
relação a estimativas são reconhecidas no exercício em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer futuros afetados. 2.5. Base de consolidação: 
As demonstrações financeiras consolidadas incluem a RioPar Participações 
S.A. e a Riocard Tecnologia da Inforamção S.A. nos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2015 e 2014.

% de participação
Controladas/Coligadas 2015 2014

RioCard Cartões  - 99,99
RioCardTI 85,25 85,25
MOV TV 50,00 50,00
SPTA 50,00 50,00
VLT Carioca 24,88 24,88
A Companhia não realiza a consolidação das Empresas SPTA Holding em 
Transporte Aquaviário Ltda. e na Concessionária do VLT Carioca S.A. por não 
possuir controle e não gerenciar diretamente as Sociedades. As demonstrações 
financeiras são elaboradas utilizando políticas contábeis consistentes. Todos 
os saldos correspondentes às transações realizadas entre ambas as Empresas, 
receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos de tais 
transações, são eliminados por completo. Controladas: São todas as entidades 
nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas financeiras e 
operacionais, está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis decorrentes 
de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de usar esse poder 
para afetar seus retornos. As Controladas são totalmente consolidadas a 

Controladora Consolidado
Nota 2015 2014 2015 2014

Passivo
Circulante
Fornecedores 11 2.571 259 4.918 2.852
Arrendamento mercantil 12 - - 6.725 4.342
Contas a pagar - Convênio Bilhete 
 Único 5 - - 9.619 21.388
Obrigações sociais e trabalhistas 13 5.290 1.887 8.409 6.867
Tributos a recolher 14 1.478 24 2.221 3.705
Provisão para contingências - - 83 91

9.339 2.170 31.975 39.245
Não circulante
Arrendamento mercantil 12 - - - 5.012
Provisões para contingências 16 369 - 1.190 770
Provisão para passivo a descoberto 8 3.865 8.645 3.865 8.645
Partes relacionadas e terceiros 15 940 550 2.266 2.334

5.174 9.195 7.321 16.761
Patrimônio líquido 17
Capital social 82.138 64.588 82.138 64.588
Reserva de lucros 2.699 - 2.699 -
Prejuízos acumulados (13.715) (15.181) (13.715) (15.181)
Resultados abrangentes - (4.419) - (4.419)

71.122 44.988 71.122 44.988
Participação dos não controladores - - 90 311

71.122 44.988 71.212 45.299
85.635 56.353 110.508 101.305

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 2015 2014 2015 2014
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 25.552 19.954 26.157 35.701
Aplicações financeiras - Convênio  
 Bilhete Único 5 - - 9.619 21.388
Contas a receber de clientes 6 2.365 - 2.391 2.346
Adiantamentos e despesas 
antecipadas 109 - 437 607
Tributos a recuperar 7 126 496 492 1.714
Outras contas a receber 1.138 - 1.138 -

29.290 20.450 40.234 61.756
Não circulante
Tributos diferidos 22 3.431 2.399 4.648 2.399
Partes relacionadas e terceiros 15 4.997 26 9.437 9.680
Seguro garantia - VLT 5.529 - 5.529 -
Depósitos judiciais 112 - 145 -

14.069 2.425 19.759 12.079
Investimentos 8 33.477 32.287 26.991 5.114
Imobilizado 9 2.458 1.170 9.983 11.956
Intangível 10 6.341 21 13.541 10.400

42.276 33.478 50.515 27.470
85.635 56.353 110.508 101.305

partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. As políticas 
contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar 
a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. Em 2015, a RioPar 
consolida a RioCardTI. Controladas em conjunto: A Companhia que tenha 
negócios em conjunto (joint venture), onde o controlador é especificamente 
um empreendedor em conjunto, deve contabilizar seu investimento utilizando 
o método de equivalência patrimonial, conforme determina CPC 19 - Negócios 
em conjunto. Descrição dos principais procedimentos de consolidação das 
controladas: Serão eliminados os saldos e transações entre as Empresas, por 
meio dos seguintes principais procedimentos: • Eliminação das transações 
realizadas entre as Empresas consolidadas no que concerne saldo das contas 
de ativos e passivos e resultados entre Empresas consolidadas; • Eliminação 
dos saldos das contas de investimentos e correspondentes participações no 
capital, nas Reservas e nos lucros acumulados das Empresas consolidadas; 
• Destaque do valor da participação dos acionistas não controladores nas 
demonstrações financeiras consolidadas, que representa a parcela do resultado 
do exercício e patrimônio líquido que não são detidos pela RioPar, logo deve 
ser apresentada separadamente da demonstração do resultado consolidada 
e dentro do patrimônio líquido; e • Os saldos das transações intercompanhias 
das controladas foram eliminados e as participações que cabem aos demais 
acionistas foram destacadas como partes relacionadas terceiros no balanço 
patrimonial. 3 - Principais Práticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado 
e reconhecimento de receita: Receitas e despesas são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, de acordo com o período 
de competência em que incorrem. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem caixa, saldos positivos em contas bancárias 
e títulos e valores mobiliários de conversibilidade imediata em montante 
conhecido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor. As aplicações financeiras estão classificadas como ativos financeiros, 
mensuradas ao valor justo por meio do resultado. 3.3. Contas a receber de 
clientes: Referem-se, principalmente, aos valores a receber pela prestação 
de serviços faturados ou não nas datas de encerramento das demonstrações 
financeiras. É constituída provisão para créditos incobráveis em montante 
considerado suficiente pela Administração, desde que, a recuperação desses 
créditos seja considerada duvidosa. 3.4. Partes relacionadas e terceiros: A 
Empresa reconhece como partes relacionadas as transações financeiras com 
as Empresas ligadas e sócios de forma direta ou indireta. 3.5. Investimentos: 
Os investimentos em participação de controladas estão registrados e avaliados 
com base no método de equivalência patrimonial, sendo reconhecidos no 
resultado do exercício como receita ou despesa operacional. Os dividendos, 
quando recebidos desta participação, quando aplicável, são registrados com 
uma redução do valor dos investimentos. O ágio das coligadas RioCard 
Tecnologia da Informação S.A. e da SPTA Holding Tranporte Aquaviário Ltda., 
se encontra incluído no valor contábil do investimento. 3.6. Imobilizado: O 
imobilizado está registrado ao custo histórico deduzido da depreciação 
acumulada, ajustados aos seus valores de recuperação, quando aplicável. 
A depreciação é calculada pelo método linear levando em consideração o 
tempo estimado de vida útil econômica dos bens e revisada anualmente, e 
ajustada de forma prospectiva, quando aplicável. Um item de imobilizado é 
baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for 
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa 
do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda 
e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no 
exercício em que o ativo for baixado. 3.7.  Intangível: Os ativos intangíveis 
estão representados, substancialmente, por softwares. É mensurado no 
reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzido da 
amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. 3.8. 
Redução ao valor recuperável de ativos: Define procedimentos visando 
assegurar que os ativos da Companhia não estejam registrados contabilmente 
por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda. 
Caso existam evidências claras de que os ativos estejam avaliados por valor 
não recuperável no futuro, a Companhia deverá, imediatamente, reconhecer a 
desvalorização por meio da constituição da Provisão para perdas. A avaliação 
é feita através do teste de “impairment”, que visa evidenciar e mensurar a 
perda de capacidade de recuperação do valor contábil dos ativos. 3.9. Imposto 
de renda e contribuição social sobre o lucro: O imposto de renda e a 
contribuição social sobre o lucro são apurados conforme a legislação vigente, 
tendo alíquotas de 15 % acrescido do adicional de 10% para o lucro tributável 
excedente de R$240 mil para imposto de renda e 9% sobre lucro tributável 
para contribuição social sobre lucro líquido. Os ajustes ao resultado contábil 
decorrentes de despesas temporariamente não dedutíveis ou de receitas 
temporariamente não tributáveis geram ativos ou passivos fiscais diferidos. 
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As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no 
ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.
3.10. Imposto de renda e contribuição social - diferido: O ativo fiscal 
diferido de IRPJ e CSLL, calculado sobre os saldos de prejuízo fiscal e da base 
negativa de contribuição social sobre o lucro da Companhia, compensáveis 
nos termos da Lei nº 9.065/95, que limitou a compensação destes créditos 
fiscais à razão de 30% dos lucros tributáveis apurados em cada período-base 
de pagamento dos tributos. 3.11. Provisões para contingências: A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Companhia registra 
provisões para contingências no passivo circulante e no não circulante, 
de acordo com a estimativa de prazo de liquidação. 3.12. Arrendamento 
mercantil: A caracterização de um contrato como arrendamento mercantil 
está baseada em aspectos substantivos relativos ao uso de um ativo ou 
ativos específicos ou, ainda, ao direito de uso de um determinado ativo, 
na data do início da sua execução. Arrendamentos mercantis financeiros 
que transferem a Companhia, basicamente, todos os riscos e benefícios 
relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início do 
arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo 
valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. Sobre 
o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos 
na transação. Os pagamentos de arrendamentos mercantis financeiros são 
alocados a encargos financeiros e redução de passivo de arrendamento 
mercantis financeiros, de forma a obter taxa de juros constantes sobre o 
saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos 
na demonstração do resultado. Os bens arrendados são depreciados ao 
longo da sua vida útil. Contudo, quando não houver razoável certeza de 
que a Companhia obterá a propriedade ao final do prazo do arrendamento 
mercantil, o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada ou no prazo 
do arrendamento mercantil, dos dois o menor. Um arrendamento operacional 
é diferente de um arrendamento financeiro. Os pagamentos de arrendamento 
mercantil operacional são reconhecidos como despesa na demonstração do 
resultado de forma linear ao longo do prazo do arrendamento mercantil. 3.13. 
Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido nos balanços quando for 
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor 
da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 
Um passivo é reconhecido nos balanços quando a Companhia possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. 3.14. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
significativas: (a) Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e 
adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, 
ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na 
data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a 
essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um 
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos 
futuros. (b) Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fontes 
de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza 
em estimativas nas datas dos balanços, envolvendo risco significativo de 
causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro. Perda por redução ao valor recuperável de ativos 
não financeiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando 
o valor contábil de um ativo excede o seu valor recuperável, o qual é o maior 
entre o valor justo menos custos de venda ou o seu valor em uso. (c) Valor 
justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos 
financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não puder ser obtido de 
mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo 
o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se 
baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando 
isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para 
estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados 
utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. 
Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo 
apresentado dos instrumentos financeiros. 3.15. Novos pronunciamentos 

contábeis: A Companhia adotou todos os pronunciamentos, pronunciamentos 
revisados e interpretações e orientações emitidas pelo CPC que estavam em 
vigor em 31 de dezembro de 2016. Os novos pronunciamentos, interpretações 
e alterações, que entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, não 
impactaram as demonstrações financeiras da Companhia.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Caixa e bancos 16 3 26 576
Aplicações financeiras de liquidez imediata 25.536 19.951 26.131 35.125

25.552 19.954 26.157 35.701
Além de numerário disponível em fundo fixo e contas-corrente bancárias, há 
aplicações em fundo de investimento financeiro relacionados a títulos públicos 
compromissados, contratados junto a entidades financeiras de primeira linha 
que possuem liquidez imediata, e remuneração próxima do CDI. Estes títulos 
tem alta liquidez e são prontalmente conversíveis em um montante conferido 
de caixa, dentro do prazo de 90 dias, estando a um insignificante risco de 
mudança de valor. 5 - Aplicações Financeiras - Convênio Bilhete Único:

Consolidado
2015 2014

Banco Itaú e Bradesco - SBE 9.619 21.388
A RiocardTI, controlada da RioPar, firmou o Termo de Convênio nº 001/2013 
com o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SETRANS em 01 de fevereiro 
de 2013 com objetivo de cooperação técnica mediante a operacionalização 
do SBE - Bilhete Único, que visa garantir a Administração e repasse dos 
subsídios às concessionárias e permissionárias do transporte público. 
Com base nesse Normativo, a SETRANS envia semanalmente, recursos 
financeiros para Companhia. Estes recursos serão repassados diariamente 
às permissionárias e concessionárias que estão aptas a operar no Bilhete 
Único Intermunicipal. Os recursos provenientes desse convênio enquanto não 
forem utilizados para o repasse, são obrigatoriamente aplicados em entidades 
financeiras de primeira linha, com liquidez imediata, em operações de curto 
prazo lastreadas em títulos públicos – caso o repasse aconteça em até 30 
dias – ou em Caderneta de Poupança caso a expectativa de repasse seja 
superior a 30 dias. As despesas ou receitas financeiras decorrentes desse 
investimento não impactam o resultado financeiro da RiocardTI, uma vez que 
a Companhia opera como uma câmara de compensação, repassando os 
recursos recebidos para as concessionárias e permissionárias. As operações 
financeiras dos recursos recebidos são disponibilizadas no site eletrônico 
Bilhete Único Backoffice (“BUBKF”) e quinzenalmente é enviada prestação 
de contas à SETRANS. O convênio está sujeito à fiscalização da SETRANS, 
Auditoria Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado. Em 31 de 
dezembro de 2015 foram registrados R$9.619 (R$21.388 em 31 de dezembro 
de 2014) no ativo em contrapartida do mesmo valor no passivo circulante.
6 - Contas a Receber de Clientes: Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014
Contas a receber - clientes no País 2.536 - 3.514 2.886
(-) Provisão para créditos incobráveis (171) - (1.123) (540)

2.365 - 2.391 2.346
Em 31 de dezembro de 2015 foi constituída provisão para créditos incobráveis, 
uma vez que os créditos em aberto estavam vencidos em períodos superiores 
a 90 dias. Segue abaixo a composição do saldo de contas a receber por faixa 
de vencimento:

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

A vencer 2.365 - 2.391 2.346
De 1 a 89 dias 165 - 165 266
De 90 a 179 dias 6 - 6 245
A partir de 180 dias - - 952 29

2.536 - 3.514 2.886
7 - Tributos a Recuperar: Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014
PIS/COFINS 11 - 62 1.108
IRRF 115 463 115 463
IRPJ/CSLL - - 315 109
Outros - 33 - 34

126 496 492 1.714
Os saldos são representados por créditos tributários referentes à retenção 
na fonte de aplicações financeiras e por saldos credores na apuração dos 
impostos. Os mesmos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante 
os diferentes períodos prescricionais, prevista em legislação específica.

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Ame eletrônica eireli.  103 -  103 -
Star printer Import Comercial.  100 -  100 -
Valid Soluções e Serviços.  95 -  95 -
Perto S.A.  83 -  83 -
MS Gerenciamento e Manutenção.  71 -  71 -
Deloitte Touche Tohmatsu.  66 58  66 58
Microtecnologia de Informática.  45 -  45 -
Alcateia Engenharia de sistemas.  45 -  45 -
Taguima Admin e Participações.  35 -  35 -
CB2 Construções AS.  32 30  32 30
SC Empreend e Participações  23 -  23 -
Equinix do Brasil Soluções  22 -  22 -
Bagnoregio Empreendimento  21 19  21 19
Barioni Consultoria - 17  17
Companhia Brasileira de Soluções  - 18  - 18
Conserva 10  - 14  - 14
IBM Máquinas - - 1.403 1.190
Milênio Operadora - 15 - 15
Telefônica Brasil S.A. - 14 - 14
Fornecedores diversos  228 56 790 1.459
Provisão para fornecedores  617 -  909 -

2.571 259 4.918 2.852
12 - Arrendamento Mercantil: Consolidado

2014 Baixas
Adi-

ções 2015
Arrendamento Mercantil
 Circulante 4.342  (14.334) 16.717 6.725
 Não circulante 5.012 (5.012) - -

9.354 (19.346) 16.717 6.725
Arrendamentos mercantis financeiros transferem à Companhia, basicamente, 
todos os riscos e benefícios relativos à propriedade do item arrendado. São 
capitalizados no início do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem 
arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos de 
arrendamento mercantil. Os ativos oriundos de arrendamento financeiro estão 
apresentados na Nota 9. 
13 - Obrigações Sociais e Trabalhistas: Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014
INSS 432 104 551 604
FGTS 150 35 266 191
IRRF 293 105 635 376
Pensão alimentícia - - 4 3
Empréstimos consignados 28 - 47 57
Provisões para férias 2.123 443 3.560 2.776
Participações nos resultados dos  
 empregados 2.264 1.200 3.346 2.860

5.290 1.887 8.409 6.867
14 - Tributos a Recolher: Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014
ISS 360 - 627 1.124
PIS/COFINS 632 - 826 1.511
IRRF 50 12 50 630
INSS – terceiros 25 - 266 31
CSLL 411 - 411 250
Tributos retidos - 12 41 159

1.478 24 2.221 3.705
15 - Partes Relacionadas e Terceiros: Controladora Consolidado
Ativo 2015 2014 2015 2014
Não circulante

Barcas S.A. - - 40 2
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro - Rioônibus - - 24 37
Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro - Fetranspor 4.971 - 9.373 9.632
RioCard Administradora de Cartões e 
Benefícios S.A. - - - 9

 RioCard Tecnologia da Informação S.A. 
- RCTI 26 26 - -

4.997 26 9.437 9.680
Passivo Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014
Não Circulante
Federação das Empresas de  
 Transporte de Passageiros do Estado 
do Rio de Janeiro - Fetranspor 940 550 2.261 2.324
RioCard Tecnologia da Informação S.A. 
- RCTI - - - 9
HLQ Processamento de dados Ltda.  
 (“HLQ”) - - 4 -
BGM Rodotech Tecnologia em 
Informática Ltda. (“BGM”) - - 1 1

940 550 2.266 2.334
Resultado Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014
Receitas líquida
Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro – Fetranspor 27.650 - 87.111 93.321
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro - Rioônibus 64 - 343 633
Barcas S.A. - - 254 680
RioCard Administradora de Cartões e 
Benefícios S.A. - - - 2.591

27.714 - 87.708 97.225
Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014
Custo
Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro – Fetranspor (380) - (1.535) (3.545)
RioCard Tecnologia da Informação S.A. 
– RCTI - - - (2.626)

(380) - (1.535) (6.171)
Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014
Despesa Administrativa e Gerais
Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro – Fetranspor - - (888) (173)
Vox LC Consultoria em Gestão 
Empresarial (385) (225) (385) (225)
PB Serviços Adm. (385) (931) (385) (931)
Finplanner Consultoria Ltda. (560) (139) (560) (224)
HLQ Processamento de dados Ltda. 
(“HLQ”) (354) - (926) (878)
BGM Rodotech Tecnologia em 
Informática Ltda. - - (13) (13)

 Outros - (180) - (180)
(1.684) (1.475) (3.157) (2.624)
Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014
Resultado financeiro
RioCard Tecnologia da Informação S.A.  
 – RCTI - (17) - 5
HLQ Processamento de dados Ltda. 
(“HLQ”) - - - 3
Outros - - - 3

- (17) - 11
Remuneração do pessoal chave da Administração da Companhia

2015 2014
Salários e encargos 2.557 1.279
Participação nos resultados dos empregados 216 -
Outros 443 29

3.216 1.308
16 -  Provisões para Contingências
Os passivos contingentes da Companhia resultam de litígios ou autos de 
infração das autoridades fiscais e é mensurado pela Administração com 
apoio de assessores jurídicos da Companhia. A movimentação dos saldos de 
contingências prováveis está demonstrada a seguir:
Controladora
Natureza 2014 2015
Trabalhistas - 331
Cíveis - 38

- 369
Consolidado 
Natureza 2013 Adições

Rever-
sões 2014

Adi-
ções

Rever-
sões 2015

(não auditado)
Trabalhistas 770 - - 770 382 - 1.152
Cíveis - 145 (54) 91 38 (8) 121

770 145 (54) 861 420 (8) 1.273
Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014
Circulante - - 83 91
Não circulante 369 - 1.190 770

369 - 1..273 861
A Companhia possui, também, processo de natureza tributária, cível e traba-
lhista envolvendo risco de perda “Possível”, de acordo com a Administração e 
seus assessores jurídicos, e para os quais não há necessidade de provisão, 
somente a divulgação. 17 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em 31 de 
dezembro de 2015, o capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$82.138 (R$64.588 em 2014) e está representado por 82.137.584 ações 
ordinárias nominativas (64.587.574 ações ordinárias em 2014) sem valor no-
minal, de titularidade de pessoas jurídicas residentes e domiciliados no País. 
b) Adiantamento para fututo aumento de capital: Em 2015, a Companhia reali-
zou o aumento de capital com parte do adiantamento para futuro aumento de 
capital no montante de R$2.550 para os quais não houve Ata de Assembléia 
deliberando essa integralização. c) Reserva legal: Foi constituída à base de 
5% do lucro líquido do exercício, até atingir 20% do Capital Social realizado, 
ou 30% do Capital Social, acrescido da Reserva de capital. d) Reserva esta-
tutária: Foi constituída à base de 1% do lucro líquido do exercício, conforme 
Estatuto. e) Reserva de retenção de lucros: A Assembleia Geral poderá, por 
proposta dos órgãos da Administração, deliberar para reter parcela do lucro 
líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente 
aprovado. O orçamento, submetido pelos órgãos da Administração com a jus-
tificativa da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes 
de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração 
de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de 
projeto de investimento. O orçamento poderá ser aprovado pela Assembleia 
Geral Ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anual-
mente, quando tiver duração superior a um exercício social. f) Ajuste realizado 
na contabilidade e não refletido no relatório auditado por outros auditores: 

8 - Investimentos

Investidas 
(*)

% Parti-
cipação

Relatório 
31/12/14

Diferença 
entre re-
latório e 

balancete
Balancete 

31/12/14

Equiva-
lência Pa-
trimonial 
primeiro 

semestre 
(a)

Equiva-
lência Pa-
trimonial 
segundo 
semestre 

(a)
Incorpo-
ração (f) 

Outros 
Ajustes 

(b)

Dividen-
dos rece-

bidos

Aumen-
to de 

capital
Saldo em 
31/12/15

Ágio 
(e)

Saldo em 
31/12/15 

Passivo 
a des-

coberto
RioCard 
Cartões 99,99 19.401 372 19.773 12.937 - (32.710) - - - - - - -
Riocard TI 85,30 7.772 431 8.203 1.860 1.286 - 1.022 (5.886) - 6.486 5.966 520 -
SPTA (c) 50,00 5.114 4.935 10.049 - 15.958 - (29.967) - 11.600 7.640 2.000 5.640 -
MOV TV 50,00 - 7.021 7.021 - - - (7.021) - - - - - -

Sub-Total 32.287 12.759 45.046 14.797 17.244 (32.710) (35.966) (5.886) 11.600 14.126 7.966 6.160 -
VLT 
CARIOCA (d) 24,93 (7.397) - (7.397) 3.590 6.746 - (12.681) - 29.093 19.351 - 19.351 -
MOV TV 50,00 (1.249) (4.561) (5.810) - 2.006 - (61) - - - - - (3.865)

Sub-Total (8.646) (4.561) (13.207) 3.590 8.752 - (12.742) - 29.093 19.351 - 19.351 (3.865)
Total 23.641 8.198 31.839 18.387 25.996 (32.710) (48.708) (5.886) 40.693 33.477 7.966 25.511 (3.865)

(a) O percentual de participação das investidas está em concordância com 
os resultados de exercícios das investidas em 31 de dezembro de 2015. (b) 
A Administração não refletiu a posição auditada, por outros auditores, nas 
demonstração financeira de 31 de dezembro de 2014. Como consequência 
em 2015, foram registrados os ajustes propostos no relatório emitido em 
2014, tendo como contra partida o Patrimônio líquido, sub-conta, ajustes 
de exercícios anteriores, referente a equivalência patrimonial de exercícios 
anteriores no montante de R$48.708. Desta forma para melhor refletir sua 
participação nestas investidas a Empresa contabilizou toda a equivalência 
patrimonial de exercícios anteriores, indevidamente no resultado apurado no 
1° semestre de 2015, demonstrado no Patrimônio líquido, contrariando o CPC 
23, não divulgado de forma retrospectiva. (c) No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2015, o investimento da Investida SPTA Holding em Transporte 
Aquaviário Ltda está a menor referente ao Adiantamento para futuro aumento 
de capital – AFAC no montante de R$(6.667). (d) No exercício findo em 31 
de dezembro de 2015, o valor da Investida Concessionária VLT Carioca S.A. 
está com o efeito do Hedge considerado no investimento da Companhia 
nos montantes de R$(4.419) e R$6.084 referente aos exercícios de 2014 e 
2015, respectivamente, apresentando um efeito líquido de R$1.664 em 31 
de dezembro de 2015. (e) A Companhia possui ágio sem expectativa de 
realização no montante de R$5.965 e R$2.000, referente a Empresa RioCard 
Tecnologia da Informação S.A. e SPTA Holding Transporte Aquaviário 
Ltda., respectivamente. (f) O laudo técnico apresentado pelos especialistas 
apresentava um Patrimônio líquido de R$31.949 mil (vide nota 1) porém 
a contabilidade considerou como incorporação o valor de R$32.710 mil 
apresentando uma diferença de R$761 mil referente a efeito de equivalência 
patrimonial. (*) Empresas auditadas nos exercícios de 2014 e 2015, por outros 
auditores independentes. 9 - Imobilizado: 9.1. Controladora: a) Composição

Taxas 
médias 

anuais de 
depre- 
ciação 2013

Adi-
ção

Bai-
xas

Transfe-
rências 2014

Custo
(não au-
ditado)

Móveis e utensílios 10% a 20% 41 152 - - 193
Máquinas e equipamen-
tos de informática 20% 38 66 (4) - 100
Instalações 10% - 5 - - 5
Benfeitorias imóveis de  
 terceiros 20% - 927 (13) 111 1.025
Imobilizações em  
 andamento - 111 - - (111) -

190 1.150 (17) - 1.323
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (3) (13) - - (16)
Máquinas e equipamentos  
 de informática (3) (13) - - (16)
Instalações - (1) - - (1)

Taxas 
médias 

anuais de 
depre- 
ciação 2013

Adi-
ção

Bai-
xas

Transfe-
rências 2014

Custo
(não au-
ditado)

Benfeitorias em imóveis  
 de terceiros - (120) - - (120)

(6) (147) - - (153)
184 1.003 (17) - 1.170

Taxas 
médias 

anuais de 
depre- 
ciação 2014

Adi-
ção Baixas

Transfe-
rências 2015

Custo
Móveis e utensílios 10% a 20% 193 174 58 - 425
Máquinas e equipamen-
tos de informática 20% 100 408 952 - 1.460
Instalações 10% 5 - (5) -
Benfeitorias imóveis de 
terceiros 20% 1.025 106 49 - 1.180
Imobilizações em  
 andamento - - - 540 - 540
 1.323 688 1.599 (5) 3.605
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (16) (18) (29) - (63)
Máquinas e equipamentos  
 de informática (16) (116) - - (132)
Instalações (1) (1) - 2 -
Benfeitorias em imóveis de terceiros (120) (22) (1.102) 292 (952)
 (153) (157) (1.131) 294 (1.147)

1.170 523 476 289 2.458
9.2. Consolidado: Saldo líquido

Taxas 
médias 

anuais de 
deprecia-

ção Custo

Depre-
ciação 

acumu-
lada 2015 2014

Móveis e utensílios 10% 523 (92) 431 342
Máquinas e equipamentos de  
 informática 20% 3.814 (2.641) 1.173 950
Equipamento de informática – 
arrendamento mercantil 33% 29.183 (22.459) 6.724 9.652
Benfeitorias em imóveis de  
 terceiros 20% 1.180 (77) 1.103 976
Instalações 10% 13 (1) 12 11
Outros 540 - 540 25

35.253 (25.270) 9.983 11.956

Movimentação 2013 Adição Baixa Transferências 2014 Adição Baixa 2015
Custo (não auditado)
Móveis e utensílios 155 231 - - 386 137 - 523
Máquinas e equipamentos de informática 2.029 369 (4) - 2.394 1.420 - 3.814
Equipamentos de informática - arrendamento 
mercantil 12.844 12.732 (3.548) - 22.028 7.155 - 29.183
Benfeitorias em imóveis de terceiros - 1.010 (13) 111 1.108 72 - 1.180
Instalações - 13 - - 13 - (7) 6
Imobilizações em andamento 111 - (111) - 540 - 540
Outros - 27 - - 27 - (20) 7

 15.139 14.382 (3.565) - 25.956 9.324 (27) 35.253
Depreciação acumulada  
Móveis e utensílios (18) (27) - - (45) (47) - (92)
Máquinas e equipamentos de informática (1.197) (248) - - (1.445) (1.196) - (2.641)
Equipamentos de informática - arrendamento 
mercantil (7.863) (4.511) - - (12.374) (10.085) - (22.459)
Benfeitorias em imóveis de terceiros - (132) - - (132) (237) 292 (77)
Instalações - (2) - - (2) - 1 (1)
 Outros - (2) - - (2) - 2 -

(9.078) (4.922) - - (14.000) (11.565) 295 (25.270)
6.061 9.460 (3.565) - 11.956 (2.241) 268 9.983

10 - Intangível:

Controladora

Taxa 
anual de 

amorti-
zação 2013

Adi-
ção 2014

Incor-
poração Adição 2015

 (não au-
ditado)

Custo
Sistemas e aplicativos 20% 3 20 23 5.207 2.058 7.288
 3 20 23 5.207 2.058 7.288
Amortização acumulada
Sistemas e aplicativos - (2) (2) (242) (703) (947)
 - (2) (2) (242) (703) (947)

3 18 21 4.965 1.355 6.341
10.1. Consolidado:

 
Taxa  

Amortização 
acumulada

anual de  
amortização Custo 2015 2014

Sistemas e aplicativos 20% 9.660 (2.085) 7.575 4.435
Ágio RioCardTI (1) n/a 5.966 - 5.966 5.965

 15.626 (2.085) 13.541 10.400
(i) Para fins de consolidação o ágio decorrente de combinação de negócios é 
reclassificado do investimento para intangível.

2013 Adição 2014 Adição 2015
(não 

auditado)
Custo

Sistemas e aplicativos 2.375 2.928 5.303 4.357 9.660
Ágio RioCardTI 5.966 - 5.966 - 5.966

 8.341 2.928 11.269 4.357 15.626
Amortização acumulada

Sistemas e aplicativos (417) (452) (869) (1.216) (2.085)
 (417) (452) (869) (1.216) (2.085)

7.923 2.477 10.400 3.141 13.541
11 - Fornecedores: 11.1. Controladora:

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Sul América Companhia  208 18  298 18
Pentacom Dist. de Software  190 -  190 -
Assurance Consultoria  150 -  150 -
Meta Criativa Asses.  148 -  148 -
Dell Computadores do Bras.  147 -  147 -
Ticket Serviços S.A.  142 -  142 -
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RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78

Valor referente ao ajuste de equivalência patrimonial registrado 
na contabilidade referente a exercícios anteriores. R$3.794 mil
g) Ajuste não realizado na contabilidade e refletido no relatório auditado por 
outros auditores: 
Ajuste do efeito do Hedge Accounting da investida Concessio-
nária VLT Carioca – VLT. Valor não considerado na conta do 
Patrimônio líquido. (Vide nota explicatia nº 8). R$4.419 mil
h) Ajustes de exercícios anteriores: Ajuste realizado na contabilidade e não 
refletido no relatório auditado por outros auditores:
Valor referente ao ajuste de equivalência patrimonial registrado 
na contabilidade referente a exercícios anteriores. R$2.702 mil
i) Resultado da incorporação da RioCard Cartões: Acerto da incorporação 
da RioCard Cartões no valor de R$2.699, classificado indevidamente como 
Reserva legal. O adequado deveria ter sido lançado na conta de Lucros 
acumulados.
18 - Receita Operacional, Líquida 

Controladora Consolidado
2º semestre 

de 2015 2014
2º semestre 

de 2015 2014
Receita de prestação de serviço 47.468 - 110.438 133.591
Receita SBE 27.616 - 79.360 82.686
Receita de outros serviços(i) 19.852 - 27.885 47.257
Receita de projetos(ii) - - 3.193 3.648

(-) Deduções da receita (6.763) - (12.355) (15.960)
COFINS (3.606) - (4.790) (7.625)
PIS (783) - (1.890) (1.655)
ISS (2.372) - (5.513) (6.680)

 Cancelamento (2) - (162) -
Receita operacional, líquida 40.705 - 98.083 117.631
(i) São receitas de serviços prestados, principalmente, àquelas relativas a 
manutenção periódica de sistemas próprios para melhor comunicação com o 
SBE, receitas referentes a solicitação dos usuários para segunda via do cartão 
RioCard, receitas referente a segunda via de cartões de gratuidade e receitas 
referentes à utilização online dos serviços de vale transporte. (ii) São receitas 
de projetos, em sua maioria, àqueles relativos a criação de uma interface entre 
as transações realizadas pelo metrô e trens junto ao SBE.
19 - Custo dos Serviços Prestados: 

Controladora Consolidado
2º semestre 

de 2015 2014
2º semestre 

de 2015 2014
Custos e despesas por natureza
Salários, encargos sociais e  
benefícios (10.690) - (24.643) (25.910)
Serviços prestados (6.027) - (24.579) (31.253)
Aluguéis e condomínios (1.268) - (1.268) (2.925)
Material de uso e consumo - - - (4.364)
Depreciação e amortização - - (10.790) (4.643)

(17.985) - (61.280) (69.095)
20 - Despesas Gerais e Administrativas:

Controladora Consolidado
2º semestre 

de 2015 2014
2º semestre 

de 2015 2014
Salários, encargos sociais e  
 benefícios (5.167) (3.601) (11.918) (14.693)
Serviços prestados (4.361) (974) (5.836) (4.717)
Auditoria e consultoria (2.452) - (2.844) (944)
Depreciação e amortização (1.532) (149) (1.695) (731)
Despesas legais (767) - (889) (146)
Aluguéis e condomínios (304) (334) (1.459) (1.158)
Material de expediente e  
 encadernação (185) (32) (241) (340)
Provisão para crédito incobráveis (172) - (937) (540)
Telefone e comunicação (102) (17) (494) (249)
Viagens (59) - (59) (20)
Energia elétrica (15) (8) (570) (57)
Outras despesas (568) (223) (909) (708)

(15.684) (5.338) (27.851) (24.303)
21 - Resultado Financeiro, Líquido

Controladora Consolidado
2º semestre 

de 2015 2014
2º semestre 

de 2015 2014
Receitas financeiras
Rendimentos aplicações  
 financeiras 2.022 2.023 2.242 3.313
Juros ativos 7 179 6.047 310
 2.029 2.202 8.289 3.623

Despesas financeiras
Despesas bancárias (54) (17) (117) (965)
Juros, comissões e despesas 
financeiras (431) (71) (1.157) (91)

 (485) (88) (1.274) (1.056)
Resultado financeiro, líquido 1.544 2.114 7.015 2.567
22 - Tributos Diferidos: Os impostos diferidos ativos são decorrentes de 
prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, 
foram constituídos, levando em consideração a expectativa de geração de 
lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo técnico de viabilidade e 
aprovado pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos 
é revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é 
mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo 
ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos 
ativos baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na 
extensão em que se torna provável que lucros tributários futuros permitirão 
que os ativos tributários diferidos sejam recuperados. Impostos diferidos 
ativos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no 
ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas 
de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas até as datas dos balanços. 
Impostos diferidos ativos e passivos serão apresentados líquidos se existe 
um direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo 
fiscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e 
sujeitos à mesma autoridade tributária. As antecipações aou valores passíveis 
de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, 
de acordo com a previsão de sua realização. A RioPar fundamentou na 
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determinadas em estudo 
técnico aprovado pela Administração, reconhecem, quando aplicável, créditos 
tributários sobre diferenças temporárias e sobre prejuízos fiscais e bases 
negativas de contribuição social, que não possuem prazo prescricional e 
cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. O valor 
contábil do ativo fiscal diferido e as projeções são revisadas anualmente. 
Quando existem fatos relevantes que venham a modificar as premissas de tais 
projeções, as mesmas são revisadas em períodos menores pelas controladas.
Tributos Diferidos Ativos 2015 2014 2015 2014

Contro-
ladora

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Conso-
lidado

Provisão para fornecedores 617  - 909 - 
Provisão para contingências 369  -  1.273 - 
Provisão para créditos incobráveis 165  -  1.469 - 
Provisão para participação nos resultados 
dos empregados 2.264 - 

 
 3.344 - 

Provisão sobre prejuízo de investimentos 3.865   3.865  
IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e  
 bases negativa 2.809  7.057  2.809  7.057 
Base Cálculo 10.089 7.057 13.669 7.057
Impostos diferidos ativo de IRPJ e CSSL 3.431 2.399  4.648  2.399 
As controladas RioCard Cartões e RioCard Tecnologia não constituíram IRPJ 
e CSLL diferidos sobre prejuízo fiscal, base negativa e diferenças temporárias, 
pois a Administração entende que as projeções de resultado tributável, dessas 
Companhias, não apresentam base para realização dos respectivos impostos 
diferidos. Com base no estudo técnico das projeções de resultados tributáveis, 
as controladas estimam recuperar o crédito tributário decorrente de diferenças 
temporárias e prejuízos acumulados:
 Consolidado
 2015
2016 1.394
2017 1.185
2018 888
2019 623
2020 558
Ativos fiscais diferidos 4.648
23 - Seguros: A Administração da Companhia considera que todos os ativos 
e responsabilidades de valores e riscos relevantes estão cobertos por seguros 
suficientes para salvaguardar o negócio de eventuais sinistros. 24 - 
Instrumentos Financeiros: 24.1. Gestão de risco financeiro: A Companhia 
mantém operações com instrumentos financeiros e define quais são os limites 
apropriados e aceitáveis considerando as suas operações e objetivos. A 
Administração desses instrumentos patrimoniais é efetuada por meio de estra-
tégias operacionais visando a liquidez, rentabilidade e segurança. Todas as 
operações da Companhia são realizadas com bancos de reconhecida liquidez 
o que reduz seus riscos. A política de controle consiste no acompanhamento 
periódico das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia 
não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer 
outros ativos de risco. Os valores estimados de realização de ativos e passi-
vos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações 
disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, 
considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado 
para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como con-
sequência, as estimativas a seguir indicam, necessariamente, os montantes 
que poderão vir a ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de dife-
rentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de 
realização estimados. Aplicações de renda fixa em CDB estão sendo apresen-
tados pelo valor justo por meio do resultado. Para os demais ativos e passivos 
financeiros, dadas as características e os prazos de vencimento dos mesmos, 
a Administração acredita que os valores justos não diferem de forma relevante 
dos saldos contábeis. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos 
advindos do uso de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de li-
quidez; e • Risco de mercado. A Companhia está exposta a riscos de mercado 

e os instrumentos financeiros foram marcados a mercado em 31 de dezembro 
de 2015 e 2014, devidamente registrados em contas patrimoniais. As premis-
sas de avaliação do seu valor podem ser sumarizadas, conforme seguem: 
Risco de crédito: Risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia 
sofrerem perdas financeiras em função da inadimplência de suas contrapartes 
ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos fi-
nanceiros. Historicamente, a Companhia não tem sofrido perdas relevantes 
decorrentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras por parte dos 
projetos que realiza. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a 
Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou 
com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração de 
liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente 
para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua 
reputação. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos 
preços de mercado, tais como as taxas de juros das aplicações financeiras ou 
arrendamentos obtidos pela Companhia, uma vez que os ganhos ou perdas 
realizadas em função do seu portfólio de investimento ou decorrente de seus 
investimentos ou participações em instrumentos financeiros podem oscilar em 
função dos juros contratados. A Companhia administra os riscos de mercado 
através de aplicações financeiras em títulos de baixo risco de mercado e com 
baixa alavancagem financeira, sempre em instituições financeiras com exce-
lentes qualificações de mercado. O arrendamento financeiro de ativos tem 
sido contraído junto a instituições de primeira linha e o risco de deslocamento 
das estruturas de juros associáveis aos fluxos de pagamentos de principal e 
juros de dívida é baixo. Gestão de capital: O objetivo principal da gestão de 
capital da Companhia é assegurar que este mantenha uma classificação de 
crédito forte e uma razão de capital livre de problemas a fim de apoiar os ne-
gócios e maximizar o valor do acionista. A Companhia administra a estrutura 
do capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas. 
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Administração pode ajustar o 
pagamento de dividendos aos acionistas. Em 31 de dezembro de 2015 e 
2014, a Companhia não possui contratos de derivativo em aberto. 25 - Eventos 
Subsequentes: a) Operação Ponto Final: Em julho de 2017, por ocasião de 
um desdobramento da operação Lava Jato, a Fetranspor destituiu o seu 
Presidente Executivo e todos os membros do Conselho de Administração, ten-
do sido instalado um Conselho de Gestão Provisório que elegeu o Sr. Armando 
Nunes Guerra Junior em 01/09/2017 para o cargo de Presidente Executivo da 
Fetranspor. O Conselho de Gestão Transitório permaneceu até 19/07/2018, 
quando foi instituído o Conselho de Gestão da Federação, composto por 07 
(sete) membros eleitos. Todavia, importante destacar que a Companhia 
Riocard TI possui autonomia em sua Administração, motivo pelo qual a gestão 
financeira, comercial e societária, durante os eventos relatados, não teve afe-
tado seus controles internos, proporcionando, dessa forma, a transparência 
necessária aos seus números e resultados. Ato contínuo, em reunião do 
Conselho de Gestão, realizada no dia 10/01/2019, foi dado treinamento pre-
sencial ao Presidente Executivo e Conselheiros, abordando os seguintes tópi-
cos: a) Introdução à Lei Anticorrupção; b) Sanções, agravantes e atenuantes 
das multas; c) Responsabilidade Judicial; d) Pilares do programa de Integridade 
e Conformidade; e) Suporte da Alta Administração; f) Proposta de criação do 
Comitê de Integridade e Conformidade. Todos os participantes foram subme-
tidos ao teste de efetividade do treinamento para avaliar a disseminação do 
seu conteúdo, sendo que os membros ausentes também participaram em reu-
niões posteriores. Em Janeiro de 2019, após esclarecimentos de dúvidas, os 
Conselheiros presentes oficializaram a adesão ao Programa de Integridade e 
Conformidade, sem quaisquer restrições, expressando, desta maneira, o seu 
total comprometimento na implementação institucional das linhas fundamen-
tais do Programa, que serão replicados para a RioPar e RioCard TI, a saber: • 
criação e aprimoramento de padrões de ética e de conduta, além de demais 
políticas, normas e procedimentos necessários à gestão do Programa;  • polí-
ticas, normas e procedimentos necessários à gestão do Programa; • desenvol-
vimento de ações de comunicação, cursos e treinamentos efetivos para disse-
minação das políticas e normas referidas no item anterior; • institucionalização 
e aprimoramento de canais de denúncias; • institucionalização e aprimora-
mento dos procedimentos e instâncias responsáveis pelas ações de respon-
sabilização disciplinar; e • implementação de todas as ações necessárias ao 
constante aprimoramento do Programa. Ainda em Janeiro, foi aprovada a cria-
ção do Comitê de Integridade e Conformidade, composta por 02 (dois) mem-
bros independentes, sendo 01 (um) membro do Conselho de Gestão e o 
Presidente Executivo da Fetranspor. O Programa de Integridade e Conformi- 
dade da Fetranspor abrange a RioPar e RioCard TI, sendo um sistema de 
governança corporativa que visa desenvolver ações que possam prevenir, de-
tectar e responder qualquer denúncia, suspeita ou prática de atos lesivos. A 
Gerência de Controles Internos e Riscos, área responsável pelo desenvolvi-
mento do Programa de Integridade e Conformidade, com objetivo de garantir 
a transparência e o compromisso com o desenvolvimento do referido progra-
ma, tem focado, já no primeiro semestre de 2019, nos seguintes aspectos: 1) 
Obter o suporte da alta administração na implementação do Programa de 
Integridade e Conformidade, bem como promover a disseminação do conteú-
do da Lei Anticorrupção e as necessidades para implementar um programa 
efetivo; 2) Recrutamento de colaboradores para a Gerência de Controles 
Internos e Riscos, bem como consultorias que darão suporte ao início, desen-
volvimento e monitoramento do Programa de Integridade e Conformidade; 3) 
Garantir a autonomia, independência e infraestrutura da instância responsável 
pelo Programa de Integridade e Conformidade, que é a eleição do Compliance 
Officer; 4) Treinamento mensal a todos os diretores, gestores e colaboradores 
em relação ao conteúdo da Lei Anticorrupção; 5) Revisão dos valores organi-
zacionais para fins de relançamento do novo Código de Ética e Conduta; 6) 
Criação do Regimento Interno do Comitê de Integridade e Conformidade, com 
previsão de início em maio de 2019; 7) Revisão de normativos de integridade; 
8) Monitoramento e reestruturação do canal confidencial de denúncias; e 9) 
Declarar publicamente o início do Programa de Integridade e Conformidade. 
b) BUI - Bilhete Único Intermunicipal: O Termo de Convênio 01/2013 assi-
nado entre a controlada RioCardTI e SETRANS teve sua prorrogação, através 

do quinto e sexto aditivos, de 01/05/2016 a 31/08/2017, mantendo as mesmas 
obrigações operacionais do quarto aditivo. Tendo em vista a necessidade de 
regulamentação do disposto na Lei Estadual nº 5.628/2009, o Decreto 
Estadual nº 45.746/2016, que alterou parcialmente o Decreto Estadual nº 
42.262/2010, define o impedimento de cadastro de idosos maiores de 65 (ses-
senta e cinco anos) e crianças de até 5 (cinco anos) e demais beneficiários de 
gratuidade em todos os serviços de transporte abrangidos pelo BUI. Com a 
divulgação da Lei nº7506/2016, em vigor a partir de 26 de Janeiro de 2017 e 
do Decreto nº 45.895/2017, o BUI será concedido somente ao usuário que 
auferir renda mensal de até R$ 3.000,00 (três mil reais). A RioCardTI será 
responsável por efetuar tais alterações expostas nas legislações citadas no 
SBE, em função dos ofícios enviados pelo órgão competente SETRANS. c) 
Jogos olímpicos e paralímpicos de 2016: Em 2016, o projeto iniciou suas 
operações durante os jogos olímpicos (05-21/08) e paralímpicos (07-18/09) 
providos na cidade do Rio de Janeiro, beneficiando cariocas e visitantes da 
Cidade Maravilhosa. Houve contribuição significativa para a receita de transa-
ções proveniente dos modais de transporte, cuja gestão do SBE e da distribui-
ção dos cartões para os eventos foram ralizados pela RioPar. d) Início das 
operações do VLT: Mediante autorização do Poder Concedente, a 
Concessionária do VLT Carioca deu início em 26/07/2016 à operação comer-
cial com cobrança de tarifa ao usuário, no valor de R$3,80 (três reais e oitenta 
centavos), conforme definição da Prefeitura. No período dos jogos olímpicos e 
paralímpicos, o VLT passou a operar em dias úteis e fins de semana das 7hs 
às 21hs, no trecho compreendido na Etapa1. Também, iniciou-se a comercia-
lização de publicidade no VLT e suas estações. No segundo trimestre de 
2016, o VLT Carioca deu início aos testes de segunda etapa (Central do Brasil 
x Praça XV), com a movimentação no trecho compreendido entre a Praça da 
República e a Praça Tiradentes. A partir de setembro de 2016, a Prefeitura do 
Rio passou a fazer a aplicação de multa de R$170,00 (Cento e setenta reais) 
aos usuários que não efetuarem o pagamento de tarifa no VLT, prevista na Lei 
Municipal nº 6.065/2016. Nos casos de reincidência, a multa é ampliada para 
R$255,00 (Duzentos e cinquenta e cinco reais). e) Cessão fiduciária de títu-
los e direitos creditórios – VLT Carioca: Em razão da obrigação assumida 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES de 
garantir (garantia não solidária referente a 25% do empréstimo) o financia-
mento contratado com a Concessionária do VLT Carioca S.A., a RioPar con-
tratou com o Banco Itaú Unibanco S/A (“Banco Itaú ou credor fiduciário”) um 
convênio de fiança, apresentado como garantia, entre outras, os recebíveis a 
que tem direito a RioPar e a sua controlada RioCard TI (em conjunto conside-
rados “cedentes fiduciantes”) em razão de contratos de prestação de serviços 
celebrados com a Fetranspor. Para tanto, foi celebrado com o Banco Itaú S.A. 
contrato de cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, podendo o banco 
exercer tal direito no limite de até R$ 2.000 por mês. Dinâmica da operação: 
Nos termos deste contrato de cessão fiduciária, a Fetranspor deposita valores 
devidos em razão dos serviços prestados em uma conta vinculada para, en-
tão, serem transferidos aos cedentes fiduciantes em até 1 dia útil, exceto nos 
casos de inadimplemento contratual da RioPar quando os recursos poderão 
ser retidos pelo Banco Itaú no valor limite de R$2.000 por mês. A RioPar ga-
rante, nos termos do contrato de cessão fiduciária, que no mínimo R$ 7.000 
passarão mensalmente na referida conta vinculada. Em 31 de dezembro de 
2015, referidas contas vinculadas apresentaram saldo nulo, uma vez que não 
houve inadimplemento pelas partes. Esta garantia poderá ser executada por 
qualquer inadimplemento ou mora da Devedora ou Credor Fiduciário. Além da 
cessão fiduciária, o Banco Itaú S.A. conta com depósitos em garantia no valor 
de R$ 93.000, penhora de um imóvel de propriedade da Fetranspor localizado 
na Barra da Tijuca e aval da Fetranspor. f) Cartão Riocard Mais: Em maio de 
2019, a marca RioCard se moderniza e se transforma em Riocard Mais, em 
uma proposta de reestruturação do cartão RioCard, que passa a se chamar, 
também, Riocard Mais. A mudança começou a ser planejada em setembro de 
2018, com o objetivo de simplificar e facilitar o uso do cartão RioCard, confun-
dido com frequência com os benefícios tarifários atrelados a ele, e melhorar a 
experiência de uso dos clientes, oferecendo novos serviços com a ampliação 
dos canais de atendimento. A iniciativa reduz de 25 faces diferentes do cartão 
para apenas três, fortalecendo a marca Riocard Mais. Com o projeto, os car-
tões ganharam uma nova identidade visual, com um sistema de cores que 
identifica os três modelos disponíveis para o atendimento aos clientes: 
Expresso (predominantemente na cor rosa), Vale-Transporte (cor laranja) e 
Empresarial (cor azul). No novo cartão, as informações estão dispostas na 
vertical, com ícones de todos os meios de transporte em que é aceito e os lo-
cais onde é possível recarregá-lo, inclusive com o endereço do mapa de recar-
ga da Riocard Mais (mapa.riocardmais.com.br). Todos os cartões poderão ser 
habilitados com programas tarifários concedidos pelo poder público, como o 
Bilhete Único Carioca, Bilhete Único Intermunicipal, entre outros. Além do 
novo layout dos cartões, foram desenvolvidas mudanças no atendimento, com 
o lançamento de um aplicativo para facilitar o controle e a gestão de todas as 
transações realizadas pelos clientes, permitindo consulta de saldo ou extratos, 
recarga de créditos de transporte ou localização de pontos de atendimento em 
lojas próprias e conveniadas. Outra novidade foi o Tomais, atendente virtual 
desenvolvido com base na inteligência artificial para melhorar a relação com o 
cliente e facilitar o acesso às informações nos canais de atendimento eletrôni-
cos sobre o Riocard Mais. Além dos novos recursos tecnológicos, foi cria-
do um clube de vantagens para o cliente RioCard Mais, com a oferta de des-
contos em produtos e serviços em uma ampla rede de parceiros conveniados.  
A mudança da marca RioCard para Riocard Mais se estendeu também à iden-
tidade visual de todas as lojas de atendimento, máquinas de recarga, ambien-
tes digitais (site e redes sociais), entre outros pontos de contato com os clien-
tes. Na proposta de lançamento do novo cartão Riocard Mais, foi prevista 
também a troca gratuita de todos os cartões atuais nos modelos Expresso 
(primeira fase) e Vale-Transporte (segunda fase).

Julio Cesar Magalhães Cunha - Contador - CRC RJ 099006/O-0
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores da RioPar Participações S.A. - Rio de 
Janeiro - RJ. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da RioPar Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstra-
ções dos resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Respon- 
sabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A 
Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações fi-
nanceiras consolidadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (“IFRS’s”) aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no 
Brasil, como aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC, assim como pelos controles internos que a administra-
ção determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demons-
trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-
trações financeiras individuais e consolidadas com base em nossa auditoria, 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores 
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter seguran-
ça razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de pro-
cedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e 
divulgações apresentados nas demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas da Companhia para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 
para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos 
da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 
pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Base para opinião com ressalva: • A Companhia apresentou 
a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa 
individual e consolidado somente referente ao segundo semestre do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2015. Devido a tal fato a demonstração do resul-
tado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa individual e consolidado 
em 31 de dezembro de 2015 não estão apresentadas de forma comparativas 
com as do exercício findo em 31 de dezembro de 2014. • Conforme nota ex-
plicativa nº 17, a Companhia não refletiu no relatório auditado em 31 de de-
zembro de 2014 os valores apresentados na sua contabilidade, devido a tal 
fato o Patrimônio líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, apre-
sentou um valor de R$3.794 mil referente ao resultado de equivalência patri-
monial de anos anteriores não evidenciada pela contabilidade, que deveriam 
ter sido divulgados de forma retrospectiva, de acordo com o CPC 23. • 
Conforme nota explicativa nº 17, a Companhia contabilizou no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2015 como ajuste de exercício anterior o valor de 
R$2.702 mil referente ao resultado de equivalência patrimonial não evidencia-
da pela contabilidade, que deveriam ter sido divulgados de forma retrospecti-
va, de acordo com o CPC 23. • Conforme nota explicativa nº 8, a Companhia 
contabilizou no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 o montante de 
R$(48.708)mil no investimento referente ao ajuste de equivalência patrimonial 
de exercícios anteriores, que deveria ter sido divulgada de forma retrospecti-
va, de acordo com o CPC 23. Desta forma, a comparabilidade dos saldos 
apresentados nas demonstrações financeiras estão afetados em igual mon-
tante. • Conforme notas explicativas nºs 8 e 17, a Companhia possui resulta-
dos abrangentes referente aos efeitos de Hedge da sua coligada 
Concessionária VLT Carioca S.A. Em 31 de dezembro de 2015 o investimento 
foi calculado com os efeitos do Hedge nos valores de R$(4.419) e R$6.084 
referente aos exercícios de 2014 e 2015 respectivamente não refletido portan-

to no Patrimônio líquido da Riopar Participações S.A., consequentemente o 
investimento e o Patrimônio líquido estão modificados nesses montantes. • 
Conforme descrito na nota explicativa de nº 8, a Companhia possui ágio sem 
expectativa de realização no montante de R$ 5.965mil e R$ 2.000mil, referen-
te a Empresa RioCard Tecnologia da Informação S.A. e SPTA Holding 
Transporte Aquaviário Ltda, portanto o investimento o patrimônio líquido estão 
a maior nesse montante, respectivamente. • Conforme descrito na nota expli-
cativa de nº 8, o valor do investimento da investida SPTA Holding em 
Transporte Aquaviário Ltda está a menor em (R$6.667), portanto o investi-
mento e o resultado de equivalência patrimonial estão refletidos no respectivo 
montante. • Conforme descrito na nota explicativa nº 17, a Companhia delibe-
rou o Aumento de capital através do Adiantamento para futuro aumento de 
capital no montante de R$2.550mil. Não foi elaborada a Ata de Assembléia 
deliberando o Aumento de capital. • Não nos foi disponibilizados os papéis de 
trabalho dos auditores independentes da investida MOV TV S.A. e 
Concessionária VLT Carioca S.A., referente ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2015. Não foi possível nos certificar das possíveis deficiências que 
indiquem que o relatório contenha erros e/ou descumprimento de normas con-
tábeis ou de auditoria. Ênfase - Operação Ponto Final: A Fetranspor (entida-
de controladora da Companhia) promoveu alterações em sua gestão na sequ-
ência da operação denominada Ponto Final, tendo sido eleito um Conselho de 
Gestão, nomeado um novo Presidente Executivo e posto em funcionamento 
um programa de integridade que se estende para as sociedades controladas.  
As demonstrações financeiras da Companhia não incluem quaisquer efeitos 
que futura e eventualmente possam advir das investigações da referida opera-
ção Ponto Final, e nossa opinião não está modificada em relação a este tema. 
Ênfase – Ação de rescisão do contrato de concessão. As demonstrações 
financeiras de Barcas S.A., coligada da investida SPTA Holding em Transporte 
Aquaviário Ltda. examinada por outros auditores independentes, descreve 
que Barcas S.A. ajuizou ação de rescisão de contrato de concessão dos 
Serviços Públicos de Transporte Aquaviário de Passageiros, Cargas e 
Veículos no Estado do Rio de Janeiro, e se efetivada, os ativos e as operações 
da concessão serão devolvidas ao Poder Concedente. Ação está consubstan-
ciada no fato de que houve o descumprimento contratual por parte do Poder 
Concedente por não ter mantido equilíbrio de equação econômico-financeiro 
previsto contratualmente. De acordo com a avaliação dos assessores jurídicos 
de Barcas S.A. a expectativa é que o desfecho do mérito será favorável à 
Barcas S.A.. A opinião dos auditores independentes dessa empresa não foi 
ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase – Processo interno de inves-
tigação: As demonstrações financeiras de Barcas S.A., coligada da investida 
SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda. e as demonstrações financei-
ras da Concessionária VLT Carioca S.A. investida da Riopar Participações 
S.A., examinada por outros auditores independentes, descreve que a CCR 
S.A. controladora de Barcas S.A. e controlada em conjunto da Concessionária 
VLT Carioca S.A., além de determinadas Companhias integrante do grupo 
CCR foram citadas em depoimentos que teriam relatado a existência de paga-
mentos decorrentes de eventos esportivos, entre os exercícios de 2009 e 
2012. Em reunião do Conselho de Administração das investidas, foi deliberada 
a criação de um Comitê Independente que, em conjunto com assessores jurí-
dicos e com uma firma de auditoria, iniciará processo interno de investigação 
para apuração dos fatos noticiados. Devido ao estágio da investigação interna 
de Barcas S.A. e da Concessionária VLT Carioca S.A. não foi possível deter-
minar se haveria potencias efeitos sobre outras empresas do grupo. A opinião 
dos auditores independentes dessa empresa não foi ressalvada em relação a 
esse assunto. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes 
ao exercício anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2014 da Riopar Participações S.A., apresentados para fins de 
comparação, foram examinados por outros auditores independentes, que emi-
tiram relatório em 27 de junho de 2017, sem ressalvas. Os valores correspon-
dentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 da investida RioCard 
Tecnologia da Informação S.A., que estão consolidadas nessas demonstra-
ções financeiras, foram examinados por outros auditores independentes, que 
emitiram relatório em 19 de maio de 2017, sem ressalvas.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019.

CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes Serafim Fernando S. Pinto
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0 Contador - CRC-RJ 041909/0-6
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RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2016 2015 2016 2015
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 7.194 25.552 8.504 26.157
  Aplicações financeiras - Bilhete 
Único 5 - - 1.958 9.619
 Contas a receber de clientes 7 2.563 2.365 2.870 2.391
 Tributos a recuperar 8 3.420 126 4.147 492
 Adiantamentos 547 109 547 437
 Outras contas a receber - 1.138 324 1.138

13.724 29.290 18.350 40.234
Não circulante
 Tributos diferidos 22 1.083 3.431 1.979 4.648
 Partes relacionadas e terceiros 17 31.825 4.997 36.479 9.437
  Seguro garantia - VLT 6 33.793 5.529 33.793 5.529
 Depósitos judiciais 344 112 364 145

67.045 14.069 72.615 19.759
 Investimentos 9 56.725 33.477 53.628 26.991
 Imobilizado 10 3.512 2.458 4.647 9.983
 Intangível 11 4.316 6.341 7.981 13.541

131.598 56.345 138.871 70.274
145.322 85.635 157.221 110.508

Demonstrações dos Resultados Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2016 e 2º Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2015

(Em milhares de reais, exceto quando mencionado)
Controladora Consolidado

Nota 2016

2º Se-
mestre 

de 2015 2016

2º Se-
mestre 

de 2015
Receita operacional líquida 20 92.345 40.705 152.841 98.083
Custos dos serviços prestados 21 (48.921) (17.985) (91.555) (61.280)
Lucro bruto 43.424 22.720 61.286 36.803
Receitas (despesas) operacionais 
Despesas gerais e administrativas 22 (23.421) (15.684) (34.362) (27.851)
Provisões para contingências (1.252) (369) (1.313) (411)
Equivalência patrimonial 9 3.910 (23.990) 197 (22.704)
Provisão para passivo a descoberto        9 3.865 (2.007) 3.865 (2.007)
Outras receitas/despesas operacionais 3.282 (169) 4.073 (169)

(13.616) (42.219) (27.540) (53.142)
Resultado antes do resultado financeiro 29.808 (19.499) 33.746 (16.339)
Receita financeira 5.743 2.029 6.011 8.289
Despesa financeira (5.866) (485) (6.776) (1.274)
Resultado financeiro, líquido 23 (123) 1.544 (765) 7.015
Lucro líquido (Prejuízo) antes do imposto 
de renda e contribuição social 29.685 (17.955) 32.981 (9.324)
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente (4.846) (3.287) (7.179) (6.454)
 Diferido 24 3.666 1.031 3.343 2.248

(1.180) (2.256) (3.836) (4.206)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício/ 
semestre 28.505 (20.211) 29.145 (13.530)
Atribuível aos acionistas controladores 28.505 (20.211)
Atribuível aos acionistas não controladores 534 90
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2º Semestre
Findo de 31 de Dezembro de 2015 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

2016

2º Se-
mestre 

de 2015 2016

2º Se-
mestre 

de 2015
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício/
 semestre 28.505 (20.211) 29.145 (13.530)
Itens que serão reclassificados subsequentes 
 para a demonstração do resultado
  Resultado Hegde fluxo de caixa (9.135) - (9.135) -
  Ativação de Hedge de fluxo de caixa 4.382 - 4.382 -
 Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 1.616 - 1.616 -

(3.137) - (3.137) -
25.368 (20.211) 26.008 (13.530)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
Adian-

tamento 
para futuro 

aumento 
de capital

Reserva de Lucros Partici-
pação 

de não 
contro-
ladoresNota Capital

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Reserva 
de reten-

ção de 
lucros

Lucros 
(prejuí-

zos) Acu-
mulados

Resul-
tados 

abran-
gentes Total Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2014 
  conforme relatório auditado 64.588 - - - - (15.181) (4.419) 44.988 311 45.299
Ajustes realizados na contabilidade e não refletido 
no relatório auditado 19 - - - - - 3.794 4.419 8.213 - 8.213
Saldos em 31 de Dezembro de 2014
  conforme balancete 64.588 - - - - (11.387) - 53.201 311 53.512
Ajustes de exercícios anteriores 19 - - - - - 2.702 - 2.702 - 2.702
Resultado da incorporação 19 - - 2.699 - - (95) - 2.604 - 2.604
Adiantamento para futuro aumento de capital 19 - 2.550 - - - - - 2.550 - 2.550
Aumento de capital por transferência 19 17.550 (2.550) - - - - - 15.000 - 15.000
Lucro líquido do 1º semestre de 2015 - - - - - 15.276 - 15.276 - 15.276
Prejuízo do 2º semestre de 2015 - - - - - (20.211) - (20.211) - (20.211)
Participação dos não controladores - - - - - - - - (221) (221)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 82.138 - 2.699 - - (13.715) - 71.122 90 71.212
Ajustes de exercícios anteriores 19 - - (2.699) - - (3.797) 1.656 (4.840) - (4.840)
Ajuste reflexo do Hedge VLT - - - - - - (3.137) (3.137) - (3.137)
Aumento de capital - Em espécie 19 11.000 - - - - - - 11.000 - 11.000
Redução de capital - Baixa do Ágio 19 (5.966) - - - - - - (5.966) - (5.966)
Lucro líquido do exercício - - - - - 28.505 - 28.505 - 28.505
Destinação do lucro do exercício:
 Reserva legal - - 401 - - (401) - - - -
 Reserva estatutária - - - 80 - (80) - - - -
 Reserva de retenção de lucros - - - - - 10.512 (10.512) - - -
Participação dos não controladores - - - - - - - - - 444 444
Saldos em  31 de Dezembro de 2016 87.172 - 401 80 10.512 - (1.481) 96.684 534 97.218

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2016 e 2º Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2015

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2016

2º se-
mestre 

de 2015 2016

2º se-
mestre 

de 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício /
 semestre 28.505 (20.211) 29.145 (13.530)
Ajustes para reconciliar o lucro liquido (Prejuízo) do 
 exercício/ semestre com recursos provenientes 
 (utilizados nas) atividades operacionais
Depreciação e amortização 1.751 1.939 2.671 12.485
Equivalência patrimonial 3.910 23.990 197 22.704
Provisão para passivo a descoberto (3.865) 2.007 (3.865) 2.007
Ajustes de exercícios anteriores (4.840) (5.979) (4.840) (5.979)
Tributos diferidos (2.348) (1.032) (2.669) (2.248)
Provisão para créditos incobráveis 760 170 1.019 1.475
Provisão para participação nos resultados
  dos empregados                                                   - 2.264 - 3.345
Provisões para contingências 1.005 369 1.066 412

24.878 3.517 22.724 20.671
Redução (aumento) nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (958) (2.536) (1.498) (3.250)
Tributos a recuperar (3.294) 370 (3.655) 182
Outras contas a receber 700 (1.246) 704 (1.328)
Partes relacionadas e terceiros (24.179) (4.581) (25.654) (3.073)
Seguro garantia - VLT (28.264) (5.529) (28.264) (5.529)
Depósitos judiciais (232) (112) (219) (145)
Fornecedores 1.119 2.312 3.039 2.772
Obrigações sociais e trabalhistas (1.915) 2.339 (2.308) 2.991
Tributos a recolher (258) 1.454 (130) 521
Cartões em comodato 598 - 598 -

(56.683) (7.529) (57.387) (6.859)
Fluxo de caixa líquido (aplicado) gerado 
 nas atividades operacionais (31.805) (4.012) (34.663) 13.812
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento (32.701) (35.225) (30.599) (37.998)
 Imobilizado (441) (1.594) 5.423 (9.297)
 Intangível (339) (2.058) 2.802 (4.357)
 Caixa adquirido oriundo da incorporação - 25.050 - 14.389
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de 
 investimento (33.481) (13.827) (22.374) (37.263)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos 34.792 - 34.596 -
Aumento de capital - Em espécie 11.000 17.550 11.000 17.550
Dividendos recebidos 1.136 5.887 - (1.014)
Arrendamento mercantil - - (6.212) (2.629)
Fluxo de caixa gerado nas atividades de
  financiamento 46.928 23.437 39.384 13.907
(Redução) Aumento de caixa e 
 equivalentes de caixa (18.358) 5.598 (17.653) (9.544)
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 25.552 19.954 26.157 35.701
Caixa e equivalentes de caixa no final
 do exercício 7.194 25.552 8.504 26.157
(Redução) Aumento de caixa e
 equivalentes de caixa (18.358) 5.598 (17.653) (9.544)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Passivo Nota 2016 2015 2016 2015
Circulante
  Empréstimos e financiamentos 12 32.500 - 32.500 -
 Fornecedores 13 3.690 2.571 7.957 4.918
 Arrendamento mercantil 14 - - 513 6.725
  Contas a pagar - Bilhete Único 5 - - 1.958 9.619
  Obrigações sociais e trabalhistas 15 3.375 5.290 6.101 8.409
  Tributos a recolher 16 1.220 1.478 2.091 2.221
 Provisões para contingências 18 - - 89 83
 Cartões em comodato 598 - 598 -

41.383 9.339 51.807 31.975
Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 12 2.292 - 2.292 -
 Provisões para contingências 18 1.374 369 2.250 1.190
 Provisão para passivo a descoberto      9 - 3.865 - 3.865
 Partes relacionadas e terceiros 17 3.589 940 3.654 2.266

7.255 5.174 8.196 7.321
Patrimônio líquido 19
 Capital social 87.172 82.138 87.172 82.138
 Reserva de lucros 10.993 2.699 10.993 2.699
 Prejuízos acumulados - (13.715) - (13.715)
 Resultados abrangentes (1.481) - (1.481) -

96.684 71.122 96.684 71.122
Participação dos não controladores - - 534 90

96.684 71.122 97.218 71.212
145.322 85.635 157.221 110.508

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 - Histórico e Contexto Operacional: A Riopar Participações S.A. ( “RioPar” 
ou “Companhia”) é uma Companhia de capital fechado, constituída em 18 de 
julho de 2012, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que têm por acionista 
majoritário a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Es-
tado do Rio de Janeiro (“Fetranspor”). Tem por objeto social a participação em 
outras Companhias, consórcios, ou outras entidades, como sócia, acionista ou 
cotista, majoritária ou minoritária, bem como a realização de investimentos em 
negócios ou empreendimentos, preferencialmente em atividades inerentes, li-
gados ou de suporte e apoio ao transporte de passageiro. A Companhia diver-
sifica  seu  portfólio  de  investimentos  buscando  sinergia  com  atividades  de 
apoio ao transporte público de passageiros, motivo pelo qual possui  investi-
mentos  relacionados  à  outros modais  de  transportes,  tais  como  transporte 
aquaviário e de veículo leve sobre trilhos, bem como investimentos em mídia 
externa (out of home) digital voltado para o transporte público; e, ainda, inves-
te em tecnologias que apoiam o processamento de transações de mobilidade 
urbana, bem como em logística e comercialização de cartões de captação e 
registro das transações utilizados no Estado do Rio de Janeiro para processar 
as informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica utilizado pelos diferentes 
modais de transporte , tais como o trem, metrô, veículo leve sobre trilhos, Bus 
Rapid Transit (“BRT”), linhas de ônibus intermunicipais, vans e barcas. Dentre 
as principais Empresas investidas da RioPar, destacamos a RioCard Tecnolo-
gia da Informação S.A. (“RioCardTI”), constituída desde setembro de 2007 e a 
RioCard  Administradora  de Cartões  e  Benefícios  S.A.  (“RioCard Cartões”), 
constituída desde maio de 2012, ambas com sede na cidade do Rio de Janei-
ro, tendo sido a RioCard Cartões incorporada pela Companhia em junho de 
2015. A Lei nº 5.628/2009, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2010, 
instituiu o Bilhete Único Intermunicipal - BUI na Região Metropolitana do Esta-
do do Rio de Janeiro, estabelecendo o subsídio do Estado no transporte inter-
municipal.  Em 27  de  Janeiro  de  2010,  a RioCardTI,  subsidiária  da RioPar, 
celebrou o Termo de Convênio 01/2010 (“Convênio/2010”) com a Secretaria 
de Estado de Transportes  (“SETRANS”), para operacionalização do Bilhete 
Único  Intermunicipal  - BUI com  intuito de propiciar o repasse dos subsídios 
provenientes do Fundo Estadual de Transportes às concessionárias e permis-
sionárias de transporte público. O Convênio 01/2010 estabelece que a RioCar-
dTI realize o processamento das informações de utilização do BUI e o repasse 
dos subsídios as transportadoras, de acordo com as regras estabelecidas pela 
SETRANS. Em 31 de Janeiro de 2012, foi celebrado novo Termo de Convênio 
01/2012 (“Convênio/2012”), que em 31 de Janeiro de 2013 foi substituído pelo 
Termo de Convênio 01/2013 (“Convênio/2013”), mantendo as mesmas carac-
terísticas operacionais. Com base na cláusula terceira do Convênio/2013, sua 
vigência foi prorrogada através de três aditivos consecutivos de 01/10/2013 a 
30/08/2015, permanecendo inalteradas as condições operacionais estabeleci-
das no Convênio/2013. O quarto aditivo do Convênio/2013, em vigor a partir 
de 01/09/2015 a 30/04/2016, estabeleceu um prazo de 15 dias úteis para a 
RioCardTI responder possíveis não conformidades no processamento de tran-
sações do BUI, caso seja identificado pela a auditoria da SETRANS. O Termo 
de Convênio 01/2013 teve sua prorrogação, através do quinto e sexto aditivos, 
de 01/05/2016 a 31/08/2017, mantendo as mesmas obrigações operacionais 
do quarto  aditivo. Por  outro  lado,  a Companhia,  através da  sua  subsidiária 
RioCard Cartões, administra todas as etapas de gestão dos serviços relacio-
nados aos produtos dos cartões da marca RioCard, tais como comunicação, 
atendimento aos clientes via call center, administração de canais de arrecada-
ção, emissão, inicialização, personalização, distribuição de cartões pré-pagos 
e  pós  pagos,  bem como atua  em melhorias  dos  serviços  relacionados  aos 
cartões valorados ou não valorados utilizados no setor de transporte (ex. car-
ga e recarga de vale transporte, loja virtual, BUI, entre outros), podendo, ain-
da, desenvolver outras atividades econômicas previstas. Dentre suas coliga-
das, destaca-se a participação de 24,88% na Concessionária do VLT Carioca 
S.A. (“VLT Carioca”), desde novembro de 2013; participação de 50% na SPTA 
Holding em Transporte Aquaviário Ltda. (“SPTA”), desde novembro de 2012, 
consolidando sua estratégia de investimentos em atividades de gestão, mídia 
e suporte à mobilidade urbana. Em 14 de junho de 2013, a VLT Carioca, So-
ciedade Anônima  de  capital  fechado,  assinou  o  contrato  de  concessão  em 
regime de parceria público privada, na modalidade de concessão patrocinada 
dos serviços, fornecimentos e obras de implantação, operação e manutenção 
de sistema de transporte de passageiros através de Veículo Leve sobre Tri-
lhos (“VLT”), na região portuária, também, denominada de projeto Porto Mara-
vilha. O VLT permitirá a integração dos usuários atendidos pelos modais (ro-
doviário,  aquaviário,  metroviário,  ferroviário  e  aeroportuário),  contribuindo 
para consolidação do conceito de rede de transporte integrada. Esse empre-
endimento  é  financiado,  em parceria  com o Poder Concedente,  através do 
compromisso de aporte público proveniente do Orçamento Geral da União, no 
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (“PAC”), Mobilidade Gran-
des Cidades, conforme Termo de Compromisso assinado em 13 de junho de 
2013 pela União Federal, representada pela Caixa Econômica Federal e pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro e, também depende de aportes privados das Em-
presas listadas a seguir: Concessionária do VLT Carioca S.A.: Possui a 
concessão com um prazo de 25 anos, contados a partir da emissão da ordem 
de início, em 16 de setembro de 2013. Em 2014, o VLT Carioca, por meio de 
colaboradores, acionistas e Poder concedente, desenvolveu as ações neces-
sárias para iniciar a fabricação dos trens, sistemas de supervisão e controle, 
subestações de alimentação de energia, bem como as obras de infraestrutura. 
No âmbito das tecnologias de transportes urbanos disponíveis, o VLT se des-
taca como aquela que melhor atende os anseios dos usuários por ofertar ser-
viço rápido, confortável, seguro e silencioso, além de operar com sistema não 
poluente e baixos níveis de vibração. Deve-se destacar que o VLT do Rio, será 
um dos primeiros do mundo desenvolvido, totalmente sem catenárias, para a 
melhor  integração  urbanística,  com  menor  impacto  e  interferência  visual. 
SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda.: Constituída em 26 de junho 
de 2012, com sede na cidade do Rio de Janeiro e tem por objetivo a participa-
ção em Sociedades do ramo de atividade de transporte aquaviário, além de 
poder participar em quaisquer outras sociedades civis ou comerciais,  como 
sócia, acionista ou quotista ou associar-se a outras Sociedades na constitui-
ção de consórcios para realização de objetivos e interesses comuns. A Socie-
dade desde sua constituição é uma holding com participação não controladora 
de 20% no capital  da Barcas S.A.  - Transportes Marítimos  (“Barcas S.A.”), 
sendo este seu único  investimento, enquanto 80% é controlado pelo Grupo 
CCR. A Barcas S.A., detém a exploração do transporte aquaviário da Baía de 
Guanabara e da Baía da Ilha Grande, sob regulação da Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e 
Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de  Janeiro  (“AGETRANSP”), 
com base em Contrato de Concessão (“Contrato de Concessão”) que prevê a 
realização de revisões quinquenais, para a definição de tarifas e o equaciona-
mento dos desequilíbrios eventualmente apurados. Adicionalmente, a tarifa de 
equilíbrio contratual definida pela AGETRANSP para o quinquênio 2013/2018, 
conforme Deliberação nº 660, de 28 de maio de 2015, publicada em 1º de ju-
nho de 2015, ainda não teve a sua cobrança autorizada, o que acarreta incre-
mento  do  desequilíbrio  contratual  do  atual  quinquênio.  Nesse  contexto,  a 
AGETRANSP e a Secretaria de Transportes têm analisado, em conjunto com 
a Barcas S.A., as possíveis formas de equacionamento do Contrato de Con-
cessão. Dentre as possibilidades discutidas, além do reequilíbrio contratual ou 
da reformulação do atual Contrato de Concessão, encontra-se sob análise a 
possibilidade do distrato consensual entre as partes, para permitir uma nova 
estruturação jurídica para a concessão, visando manter a prestação de serviço 
público de qualidade sem a recorrência de desequilíbrios contratuais. A análi-
se em curso sobre a situação do Contrato de Concessão deverá considerar o 
interesse público dos usuários do serviço, com a qualidade implantada pela 
Barcas S.A., bem como o equacionamento dos débitos já incorridos, em prol 
da regularidade contratual das partes. Todavia, processos dessa natureza en-
volvem a realização de vários estudos e atos, bem como etapas a serem ne-
cessariamente cumpridas, inclusive a oitiva de órgãos internos, antes de qual-
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quer decisão final. Contudo, Barcas S.A., sem uma definição dos desequilíbrios 
reconhecidos e da garantia de equilíbrio futuro, poderá descontinuar a prestar 
o serviço público de transporte aquaviário de passageiros nos termos do atual 
Contrato de Concessão, urgindo que o Estado encontre uma solução tempes-
tiva e adequada aos interesses das partes. MOV TV S.A.: Em fevereiro de 
2016, os acionistas da Companhia decidiram, em Assembléia Geral Extraordi-
nária, pela descontinuação do investimento, tendo, então, alienado sua parti-
cipação societária a Band Outernet S.A., em função dos prejuízos incorridos 
até 2015, e constante deficiência de capital de giro, o que demandava signifi-
cativo aporte de seus acionistas. 2 - Base de Preparação e Apresentação 
das Demonstrações Financeiras: 2.1 Declaração de conformidade para 
as demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas  contábeis  adotadas no Brasil,  que  compreendem os pronuncia-
mentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com apoio em 
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimati-
vas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a 
ser  registrado nas demonstrações financeiras.  Itens significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imo-
bilizado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito 
para  determinação  da  provisão  para  devedores  duvidosos,  assim  como  da 
análise dos demais  riscos para determinação de outras provisões,  inclusive 
para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimati-
vas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados 
nas  demonstrações  financeiras  individuais  e  consolidadas  devido  ao  trata-
mento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa 
suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. A emissão das de-
monstrações financeiras da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Admi-
nistração em 12 de junho de 2019. 2.2 Base de mensuração: As demonstra-
ções  financeiras  foram  preparadas  com  base  no  custo  histórico,  exceto 
aqueles mensurados ao valor justo por meio do resultado. 2.3 Moeda funcio-
nal e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 2.4 Uso de es-
timativas: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as 
normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas são reconhecidas no exercício 
em que as estimativas são revisadas e em quaisquer futuros afetados. 2.5 
Base de consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem 
a RioPar Participações S.A. e a Riocard Tecnologia da Inforamção S.A. nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

% de participação
Controladas 2016 2015

RioCard Tecnologia da Informação S.A. 85,25 85,25
MOV TV S.A. - 50,00
SPTA Holding em Transporte Aquaviário LTDA. 50,00 50,00
Concessionária do VLT Carioca S.A. 24,88 24,88
A Companhia  não  realiza  a  consolidação  das  empresas SPTA Holding  em 
Transporte Aquaviário LTDA e na Concessionária do VLT Carioca S.A. por 
não possuir controle e não gerenciar diretamente as Companhias. As demons-
trações financeiras são elaboradas utilizando políticas contábeis consistentes. 
Todos os saldos correspondentes às transações realizadas entre ambas as 
Empresas, receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos 
de tais transações, são eliminados por completo. Controladas: São todas as 
entidades nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas fi-
nanceiras e operacionais, está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis 
decorrentes de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de usar 
esse poder para afetar seus retornos. As Controladas são totalmente consoli-
dadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. As 
políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para 
assegurar  a  consistência  com  as  políticas  adotadas  pela  Companhia. 
Controladas em conjunto: A Companhia que tenha negócios em conjunto (joint 
venture), onde o controlador é especificamente um empreendedor em conjun-
to, deve contabilizar seu investimento utilizando o método de equivalência pa-
trimonial, conforme determina CPC 19 - Negócios em conjunto. Descrição dos 
principais procedimentos de consolidação das controladas: Serão eliminados 
os saldos e transações entre as Empresas, por meio dos seguintes principais 
procedimentos: • Eliminação das transações realizadas entre as Empresas 
consolidadas no que concerne saldo das contas de ativos e passivos e resul-
tados entre Empresas consolidadas; • Eliminação dos saldos das contas de 
investimentos e correspondentes participações no capital, nas reservas e nos 
Lucros  (Prejuízos) acumulados das Empresas consolidadas;  • Destaque do 
valor da participação dos acionistas não controladores nas demonstrações fi-
nanceiras consolidadas, que representa a parcela do resultado do exercício e 
patrimônio líquido que não são detidos pela RioPar, logo deve ser apresenta-
da separadamente da demonstração do resultado consolidada e dentro do 
patrimônio líquido; e • Os saldos das transações intercompanhias das contro-
ladas foram eliminados e as participações que cabem aos demais acionistas 
foram destacadas como partes relacionadas terceiros no balanço patrimonial. 
3 - Principais Práticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado e reconhe-
cimento de receita: Receitas e despesas são reconhecidas nas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, de acordo com o período de com-
petência em que incorrem. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem caixa, saldos positivos em contas bancárias e títulos 
e valores mobiliários de conversibilidade imediata em montante conhecido de 
caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As apli-
cações financeiras estão classificadas como ativos financeiros, mensuradas 
ao valor justo por meio do resultado. 3.3. Contas a receber de clientes: 
Referem-se, principalmente, aos valores a receber pela prestação de serviços 
faturados ou não nas datas de encerramento das demonstrações financeiras. 
É constituída provisão para créditos incobráveis em montante considerado su-
ficiente pela Administração, desde que, a  recuperação desses créditos seja 
considerada duvidosa. 3.4. Partes relacionadas e terceiros: A Empresa re-
conhece  como  partes  relacionadas  as  transações  financeiras  com  as 
Empresas ligadas e sócios de forma direta ou indireta. 3.5. Investimentos: Os 
investimentos em participação de controladas estão registrados e avaliados 
com base no método de equivalência patrimonial, sendo reconhecidos no re-
sultado  do  exercício  como  receita  ou  despesa  operacional.  Os  dividendos, 
quando recebidos desta participação, quando aplicável, são registrados com 
uma redução do valor dos investimentos. 3.6. Imobilizado: O imobilizado está 
registrado ao custo histórico deduzido da depreciação acumulada, ajustados 
aos seus valores de recuperação, quando aplicável. A depreciação é calcula-
da pelo método linear levando em consideração o tempo estimado de vida útil 
econômica dos bens e revisada anualmente, e ajustada de forma prospectiva, 
quando aplicável. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quan-
do nenhum benefício econômico  futuro  for esperado do seu uso ou venda. 
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo 
a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são inclu-
ídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 
3.7. Intangível: Os ativos intangíveis estão representados, substancialmente, 
por softwares. É mensurado no reconhecimento inicial ao custo de aquisição 
e, posteriormente, deduzido da amortização acumulada e perdas do valor re-
cuperável, quando aplicável. 3.8. Redução ao valor recuperável de ativos: 
Define  procedimentos  visando  assegurar  que  os  ativos  da Companhia  não 
estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de 
ser recuperado por uso ou por venda. Caso existam evidências claras de que 

os ativos estejam avaliados por valor não recuperável no futuro, a Companhia 
deverá, imediatamente, reconhecer a desvalorização por meio da constituição 
da Provisão para perdas. A avaliação é feita através do teste de “impairment”, 
que visa evidenciar e mensurar a perda de capacidade de recuperação do 
valor contábil dos ativos. 3.9. Imposto de renda e contribuição social sobre 
o lucro: O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são apura-
dos conforme a legislação vigente, tendo alíquotas de 15 % acrescido do adi-
cional de 10% para o lucro tributável excedente de R$240 mil para imposto de 
renda e 9% sobre lucro tributável para contribuição social sobre lucro líquido. 
Os ajustes ao resultado contábil decorrentes de despesas temporariamente 
não dedutíveis ou de receitas temporariamente não tributáveis geram ativos 
ou passivos fiscais diferidos. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. 3.10. Imposto de renda e contribuição 
social - diferido: O ativo fiscal diferido de IRPJ e CSLL, calculado sobre os 
saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de contribuição social sobre o lu-
cro da Companhia, compensáveis nos termos da Lei nº 9.065/95, que limitou 
a compensação destes créditos fiscais à razão de 30% dos lucros tributáveis 
apurados em cada período-base de pagamento dos tributos. 3.11. Provisões 
para contingências: A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamen-
to jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou expo-
sições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de 
tribunais. A Companhia registra provisões para contingências no passivo cir-
culante e no não circulante, de acordo com a estimativa de prazo de liquida-
ção. 3.12. Arrendamento mercantil: A caracterização de um contrato como 
arrendamento mercantil está baseada em aspectos substantivos relativos ao 
uso de um ativo ou ativos específicos ou, ainda, ao direito de uso de um deter-
minado ativo, na data do  início da sua execução. Arrendamentos mercantis 
financeiros que transferem a Companhia, basicamente, todos os riscos e be-
nefícios relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início 
do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, 
pelo valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. 
Sobre o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos in-
corridos na transação. Os pagamentos de arrendamentos mercantis financei-
ros são alocados a encargos financeiros e  redução de passivo de arrenda-
mento mercantis financeiros, de forma a obter taxa de juros constantes sobre 
o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos 
na demonstração do resultado. Os bens arrendados são depreciados ao longo 
da  sua  vida  útil.  Contudo,  quando  não  houver  razoável  certeza  de  que  a 
Companhia obterá a propriedade ao final do prazo do arrendamento mercantil, 
o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada ou no prazo do arren-
damento mercantil, dos dois o menor. Um arrendamento operacional é dife-
rente de um arrendamento financeiro. Os pagamentos de arrendamento mer-
cantil operacional são reconhecidos como despesa na demonstração do resul-
tado de forma linear ao longo do prazo do arrendamento mercantil. 3.13. 
Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido nos balanços quando for 
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da 
Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido nos balanços quando a Companhia possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo prová-
vel que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.14. 
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: (a) 
Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia re-
quer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas 
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, 
bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das de-
monstrações financeiras. Contudo, a  incerteza relativa a essas premissas e 
estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao 
valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. (b) Estimativas 
e premissas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas esti-
mativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas nas 
datas dos balanços, envolvendo risco significativo de causar um ajuste signifi-
cativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro. 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda 
por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo 
excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor  justo menos 
custos de venda ou o seu valor em uso. (c) Valor justo de instrumentos finan-
ceiros: Quando o valor  justo de ativos e passivos financeiros apresentados 
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nos balanços patrimoniais não puder ser obtido de mercados ativos, é deter-
minado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa 
descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados 
no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um deter-
minado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O jul-
gamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, 
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas so-
bre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos 
financeiros. 3.15. Novos pronunciamentos contábeis: A Companhia adotou 
todos  os  pronunciamentos,  pronunciamentos  revisados  e  interpretações  e 
orientações emitidas pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 
2017. Os novos pronunciamentos, interpretações e alterações, que entraram 
em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, não impactaram as demonstrações 
financeiras da Companhia. 
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Caixa e bancos 1.151 16 1.229 26
Aplicações financeiras de liquidez imediata  6.043 25.536 7.275 26.131

7.194 25.552 8.504 26.157
Além de numerário disponível em fundo fixo e contas-corrente bancárias, há 
aplicações em fundo de investimento financeiro relacionados a títulos públicos 
compromissados, contratados junto a entidades financeiras de primeira linha 
que possuem liquidez imediata, e remuneração próxima do CDI. Estes títulos 
tem alta liquidez e são prontalmente conversíveis em um montante conferido 
de caixa, dentro do prazo de 90 dias, estando a um insignificante risco de mu-
dança de valor. 5 - Aplicação Financeira - Bilhete Único: Consolidado

2016 2015
Banco Itaú e Bradesco - SBE  1.642 9.619
Banco Itaú - VLT SBE 316 -

1.958 9.619
A RiocardTI, controlada da RioPar, firmou o Termo de Convênio nº 001/2013 
com o Estado do Rio de Janeiro por  intermédio da SETRANS em 01 de fe-
vereiro de 2013 com objetivo de cooperação técnica mediante a operaciona-
lização do SBE - Bilhete Único, que visa garantir a Administração e repasse 
dos subsídios às concessionárias e permissionárias do transporte público. 
Com base nesse Normativo, a SETRANS envia semanalmente,  recursos fi-
nanceiros para Companhia. Estes recursos serão repassados diariamente às 
permissionárias e concessionárias que estão aptas a operar no Bilhete Único 
Intermunicipal - BUI. Os recursos provenientes desse convênio enquanto não 
forem utilizados para o repasse, são obrigatoriamente aplicados em entidades 
financeiras de primeira  linha, com liquidez  imediata, em operações de curto 
prazo lastreadas em títulos públicos - caso o repasse aconteça em até 30 dias 
- ou em Caderneta de Poupança caso a expectativa de repasse seja superior a 
30 dias. As despesas ou receitas financeiras decorrentes desse investimento 
não  impactam o  resultado financeiro da RiocardTI, uma vez que a Compa-
nhia opera como uma câmara de compensação, repassando os recursos re-
cebidos para as concessionárias e permissionárias. As operações financeiras 
dos recursos recebidos são disponibilizadas no site eletrônico Bilhete Único 
Backoffice (“BUBKF”) e quinzenalmente é enviada prestação de contas à SE-
TRANS. O convênio está sujeito à fiscalização da SETRANS, Auditoria Geral 

do Estado e o Tribunal de Contas do Estado. Em 31 de dezembro de 2016 
foram registrados R$1.642 (R$9.619 em 31 de dezembro de 2015) no ativo 
em contrapartida do mesmo valor no passivo circulante. 6 - Seguro Garan-
tia - VLT Carioca: Em razão da obrigação assumida com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES de garantir (garantia não 
solidária referente a 25% do empréstimo) o financiamento contratado com a 
Concessionária do VLT Carioca S.A., a (RioPar) contratou com o Banco Itaú 
S/A  (“Banco  Itaú ou credor fiduciário”) um convênio de fiança, apresentado 
como garantia, entre outras, os recebíveis a que tem direito a RioPar e a sua 
controlada RioCard Tecnologia da Informação S.A. (em conjunto considera-
dos “cedentes fiduciantes”) em razão de contratos de prestação de serviços 
celebrados com a FETRANSPOR. Para tanto, foi celebrado com o Banco Itaú 
S.A.  contrato  de  cessão  fiduciária  de  títulos  e  direitos  creditórios,  podendo 
o banco exercer  tal direito no  limite de até R$ 2.000 por mês. Dinâmica da 
operação: Nos termos deste contrato de cessão fiduciária, a FETRANSPOR 
deposita valores devidos em razão dos serviços prestados em uma conta vin-
culada para, então, serem transferidos aos cedentes fiduciantes em até 1 dia 
útil, exceto nos casos de inadimplemento contratual da RioPar Participações 
S.A. quando os recursos poderão ser retidos pelo Banco Itaú S/A., no valor li-
mite de R$2.000 por mês. A RioPar garante, nos termos do contrato de cessão 
fiduciária, que no mínimo R$ 7.000 passarão mensalmente na referida conta 
vinculada. Além da cessão fiduciária, o Banco Itaú S.A. conta com depósitos 
em garantia no valor de R$ 93.000, penhora de um imóvel de propriedade da 
FETRANSPOR  localizado  na  Barra  da  Tijuca  e  aval  da  FETRANSPOR. 
7 - Contas a Receber de Clientes: Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Contas a receber de clientes 2.909 2.536 4.426 3.514
(-) Provisão para créditos incobráveis  (346) (171) (1.556) (1.123)

2.563 2.365 2.870 2.391
Em 31 de dezembro de 2016, foi constituída provisão para créditos incobrá-
veis, uma vez que os créditos em aberto estavam vencidos em períodos su-
periores a 90 dias. Segue abaixo a composição do saldo de contas a receber 
por faixa de vencimento: Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
A vencer 2.563 2.365 2.870 2.391
De 1 a 89 dias 68 165 353 165
De 90 a 179 dias 278 6 1.203 6
A partir de 180 dias - - - 952

2.909 2.536 4.426 3.514
8 - Tributos a Recuperar: Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
PIS/COFINS 1.266 11 1.327 62
IRPJ/CSLL 2.020 - 2.490 315
IRRF 142 115 142 115
Outros 130 - 187 -

3.420 126 4.147 492
Os saldos são representados por créditos tributários referentes à retenção na 
fonte de aplicações financeiras e por saldos credores na apuração dos impos-
tos. Os mesmos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante os 
diferentes períodos prescricionais, prevista em legislação específica. 

(a) Contrato de mútuo com a Concessionária VLT Carioca S.A., remunerado 
a variação acumulada de 105% do CDI. O vencimento do contrato será em 
31 de dezembro de 2018. (b) Contrato de mútuo com a Companhia Barcas 
S.A., remunerado à variação do CDI em 127,9%, em 4 de outubro de 2016, 
com vencimento em 03 de dezembro de 2016. Naquela data, o prazo foi pror-
rogado para 07 de abril de 2017. (c) Contrato de prestação de serviços nas 
áreas de contabilidade, tesouraria, recursos humanos, cujos valores são liqui-
dados mensalmente. (d) Contrato de prestação de serviços com a Federação 
das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 
- Fetranspor,  relacionados à mobilidade urbana,  investindo em  tecnologias, 
logística, comercialização de cartões e registro das transações utilizados pelo 
Estado do Rio de Janeiro. Remuneração do pessoal chave da Administra-
ção da Companhia: 2016 2015
Salários/encargos 3.001 2.557
Participação nos resultados dos empregados 706 216
Outros - 443

3.707 3.216
18 - Provisões para Contingências: Os passivos contingentes da Compa-
nhia resultam de litígios ou autos de infração das autoridades fiscais e é men-
surado pela Administração com apoio de assessores jurídicos da Companhia. 
A movimentação dos saldos de contingências prováveis está demonstrada a 
seguir:
Controladora

Natureza 2015 2016
Trabalhistas 331 65
Cíveis 38 1.309

369 1.374
Consolidado

Natureza 2014
Adi-

ções
Rever-

sões 2015
Adi-

ções
Rever-

sões 2016
(não auditada)

Trabalhistas 770 382 - 1.152 4.440 (3.407) 2.185
Cíveis 91 38 (8) 121 1.937 (1.904) 154

861 420 (8) 1.273 6377 (5.311) 2.339
Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Circulante - - 89 83
Não circulante 1.374 369 2.250 1.190

1.374 369 2.339 1.273
A Companhia possui, também, processo de natureza tributária, cível e traba-
lhista envolvendo risco de perda “Possível”, de acordo com a Administração e 
seus assessores jurídicos, e para os quais não há necessidade de provisão, 
somente a divulgação. 19 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em 31 de 
dezembro  de  2016,  o  capital  social,  totalmente  subscrito  e  integralizado,  é 
de R$87.172 (R$82.138 em 2015) e está representado por 87.171.884 ações 
ordinárias nominativas (82.137.584 ações ordinárias em 2015) sem valor no-
minal, de titularidade de pessoas jurídicas residentes e domiciliados no País, 
conforme demonstrado abaixo:

Ações %
Acionistas
Federação das Empresas de Transporte - Fetranspor 87.171.883 99,99%
Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio 
de Janeiro - Rioonibus 1 0,01%

87.171.884 100%
b) Reserva legal: Foi constituída à base de 5% do lucro líquido do exercício, 
até atingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido 
das Reserva de capital. c) Reserva estatutária: Foi constituída à base de 1% 
do lucro líquido do exercício, conforme estatuto. d) Reserva de retenção de lu-
cros: A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da Administração, 
deliberar para reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamen-
to de capital  por ela previamente aprovado. O orçamento,  submetido pelos 
órgãos da Administração com a justificativa da retenção de lucros proposta, 
deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo 
ou  circulante,  e  poderá  ter  a  duração de  até  5  (cinco)  exercícios,  salvo  no 
caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. O orçamento 
poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o 
balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a 
um exercício social. e) Ajustes de exercícios anteriores: Resultado da incor-
poração da RioCard Cartões: Acerto da incorporação da RioCard Cartões no 
valor de R$2.699, classificado indevidamente como Reserva legal no exercício 
de 2015, tal valor foi transferido para a conta de Lucros Acumulados no exer-
cício de 2016. Efeito do Hedge - Concessionária VLT Carioca: A Companhia 
contabilizou no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 como ajuste de 
exercício anterior, o valor de R$1.656 mil referente ao efeito do Hedge da sua 
coligada Concessionária  do  VLT Carioca  referente  aos  exercícios  de  2014 
e  2015,  em  desacordo  com  o CPC  23. Efeito de Equivalência Patrimonial: 
Companhia contabilizou no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 como 
ajuste  de  exercício  anterior,  o  valor  de R$(3.797)mil  referente  ao  efeito  de 
equivalência patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, em 
desacordo com o CPC 23. f) Redução de capital - Baixa do Ágio: No exercício 
de 2016 a Companhia realizou a baixa do Ágio no montante de R$5.966 re-
ferente a empresa RioCard Tecnologia da Informação S.A., tendo em vista a 
não recuperabilidade, para os quais não houve Ata de Assembléia deliberando 
essa baixa. 
20 - Receita Operacional Líquida: Controladora Consolidado

2016
2º Semes-

tre 2015 2016
2º Semes-

tre 2015
Receita de prestação de serviço 108.954 47.468 178.248 110.438
Receita SBE 45.525 27.616 101.822 79.360
Receita de outros serviços(i) 56.075 19.852 65.302 27.885
Receita de projetos(ii) 7.354 - 11.125 3.193
(-) Deduções da receita (16.609) (6.763) (25.408) (12.355)
COFINS (8.178) (3.606) (10.237) (4.790)
PIS (1.775) (783) (2.221) (1.890)
ISS (5.380) (2.372) (8.812) (5.513)
 Cancelamento (1.276) (2) (4.136) (162)
Receita operacional líquida 92.345 40.705 152.841 98.083
(i)  São  receitas  de  serviços  prestados,  principalmente,  àquelas  relativas  a 
manutenção periódica de sistemas próprios para melhor comunicação com o 
SBE, receitas referentes a solicitação dos usuários para segunda via do cartão 
RioCard, receitas referente a segunda via de cartões de gratuidade e receitas 
referentes à utilização online dos serviços de vale transporte. (iii) São receitas 
de projetos, em sua maioria, àqueles relativos a criação de uma interface entre 
as  transações  realizadas pelo metrô e  trens  junto ao SBE. 21 - Custo dos 
Serviços Prestados:

Controladora Consolidado

2016
2º Semes-

tre 2015 2016
2º Semes-

tre 2015
Custos e despesas por natureza
  Salários, encargos sociais e
  benefícios (23.389) (10.690) (41.114) (24.643)
  Material de uso e consumo (16.803) - (16.804) -
 Serviços prestados (8.571) (6.027) (33.095) (24.579)
 Alugueis e condomínios - (1.268) - (1.268)
 Depreciação e amortização (158) - (542) (10.790)

(48.921) (17.985) (91.555) (61.280)
22 - Despesas Gerais e Administrativas:

Controladora Consolidado

2016
2º Semes-

tre 2015 2016
2º Semes-

tre 2015
Salários, encargos sociais e 
 benefícios (8.104) (5.167) (13.582) (11.918)
Auditoria e consultoria (5.921) (2.452) (6.214) (2.844)
Serviços prestados (5.029) (4.361) (7.657) (5.836)
Depreciação e amortização (1.593) (1.532) (2.149) (1.695)
Despesas legais (1.004) (767) (1.187) (889)
Aluguéis e condomínios (732) (304) (1.809) (1.459)
Material de expediente e encadernação (501) (185) (501) (241)
Telefone e comunicação (198) (102) (597) (494)
Provisão para crédito incobráveis (44) (172) (44) (937)
Energia elétrica (25) (15) (136) (570)
Viagens - (59) - (59)
Outras despesas (270) (568) (486) (909)

(23.421) (15.684) (34.362) (27.851)
23 - Resultado Financeiro, Líquido:

Controladora Consolidado

2016
2º Semes-

tre 2015 2016
2º Semes-

tre 2015
Receitas financeiras
  Rendimentos aplicações financeiras 4.271 2.022 4.539 2.242
  Rendimento Mútuos 1.272 - 1.272 -
  Juros ativos 200 7 200 6.047
 5.743 2.029 6.011 8.289
Despesas financeiras
 Despesas bancárias (4.765) (54) (1.159) (117)
  Juros, comissões e despesas 
   financeiras (1.101) (431) (5.617) (1.157)
 (5.866) (485) (6.776) (1.274)
  Resultado financeiro, líquido (123) 1.544 (765) 7.015
24 - Tributos Diferidos: Os impostos diferidos ativos são decorrentes de pre-
juízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, 
foram  constituídos,  levando  em  consideração  a  expectativa  de  geração  de 
lucros  tributáveis  futuros,  fundamentada em estudo  técnico de viabilidade e 
aprovado pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é 
revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais 
provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou 
parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos 
baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na exten-
são em que se torna provável que lucros tributários futuros permitirão que os 
ativos tributários diferidos sejam recuperados. Impostos diferidos ativos são 
mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que 
o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto 
(e lei tributária) que foram promulgadas até as datas dos balanços. Impostos 
diferidos ativos e passivos serão apresentados líquidos se existe um direito 
legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os 
impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à 
mesma autoridade tributária. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. A RioPar fundamentou na expectativa de 
geração de lucros tributáveis futuros, determinadas em estudo técnico apro-
vado pela Administração, reconhecem, quando aplicável, créditos tributários 
sobre diferenças temporárias e sobre prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação 
está  limitada a 30% dos  lucros anuais  tributáveis. O valor  contábil  do ativo 
fiscal diferido e as projeções são revisadas anualmente. Quando existem fatos 
relevantes que venham a modificar as premissas de tais projeções, as mes-
mas são revisadas em períodos menores pelas controladas.
Tributos Diferidos Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Provisão (reversão) de fornecedores (205) 617 48 909
Provisão (reversão) para contingências (389) 369 328 1.273
Provisão (reversão) créditos incobráveis  (50) 165 134 1.469
Provisão (reversão) para participação nos 
 resultados dos empregados 2.264 2.264 1.184 3.344

9 - Investimentos: 2015 Aumento de 
capital e capital 

integralizado

Baixa do 
passivo a 

descoberto

2016

Investidas
% Partici-

pação
Passivo a 

descoberto Investimentos
Equivalência 

Patrimonial
Alienação do 
investimento

Efeito do 
Hedge

Baixa 
do Àgio

Divi- 
dendos

Investi-
mentos

RiocardTI (**) 85,30 - 6.486 3.713 - - - (5.966) (1.136) 3.097
SPTA (**) 50,00 - 7.640 1.600 (2.515) - - - - - 6.725
VLT Carioca(*) 24,88 - 19.351 33.392 (4.359) - - (1.481) - - 46.903
MOV TV 50,00 (3.865) - - 7.071 (7.071) (3.865) - - - -

(3.865) 33.477 34.992 3.910 (7.071) (3.865) (1.481) (5.966) (1.136) 56.725
a) O resultado de equivalência patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 está com os seguintes efeitos: • Ajuste de exercício anterior da 
SPTA Holding em Transporte Aquaviário LTDA, refletido no exercício de 2016 no montante de R$6.667; • Baixa do ágio da investida SPTA Holding Transporte 
Aquaviário Ltda, no montante de R$2.000; • Contabilização indevida da investida Concessionária VLT Carioca S.A. no montante de R$8.381 (valor conside-
rado R$(4.359), valor a ser considerado pelos livros contábeis R$4.022); e • Baixa do investimento da MOV TV S.A. no valor de R$7.071. b) O investimento 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 está com os seguintes efeitos: • Efeito de Hedge da investida Concessionária VLT Carioca S.A está 
com o efeito dos exercícios de 2015 e 2016 apresentando uma diferença a menor em R$3.137. (valor considerado do Hedge no investimento R$(1.481) valor 
a ser considerado pelos livros contábeis R$1.656.); e • Valor referente a alienação de investimentos no montante de R$7.071. • O resultado de equivalencia 
patrimonial apresenta um saldo de R$(4.359), valor a ser considerado pelos números apresentados pelo VLT é de R$4.626, apresentando uma diferença de 
R$8.985. (**) Empresa auditada no exercício de 2016 por nós auditores. (*) Empresa auditada por outros auditores independentes. 10 - Imobilizado: 10.1 
Controladora:
Custo Taxas médias anuais de depreciação 2014 Adição/Incorporação Baixas 2015 Adição Baixa 2016
Móveis e utensílios 10% a 20% 193 232 - 425 137 (19) 542
Máquinas e equipamentos de informática 20% 100 1.360 - 1.460 596 (1) 2.056
Instalações 10% 5 - (5) - - - -
Benfeitorias imóveis de terceiros 20% 1.025 156 - 1.180 1.015 (1.035) 1.161
Imobilizações em andamento - 540 - 540 287 (540) 287

1.323 2.288 (5) 3.605 2.035 (1.595) 4.046
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (16) (47) - (63) (52) 2 (112)
Máquinas e equipamentos de informática (16) (116) - (132) (274) - (406)
Instalações (1) (1) 2 - - - -
Benfeitorias imóveis de terceiros (120) (1.124) 292 (952) (36) 973 (16)

(153) (1.288) 294 (1.147) (362) 975 (534)
1.170 1.000 289 2.458 1.673 (620) 3.512

10.2 Consolidado:
Custo Taxas médias anuais de depreciação 2014 Adição Baixa 2015 Adição Baixa 2016
  Móveis e utensílios 10% a 20% 386 137 - 523 126 (12) 637
  Máquinas e equipamentos de informática 20% 2.394 1.420 - 3.814 1.340 (664) 4.490
 Equipamentos de informática 33% 22.028 7.155 - 29.183 7.008 (12.988) 23.203
  Benfeitorias em imóveis de terceiros 20% 1.108 72 - 1.180 1.053 (1.035) 1.198
 Instalações 10% 40 - (27) 13 - - 13
 Imobilizações em andamento - 540 - 540 764 (1.015) 289

25.956 9.324 (27) 35.253 10.291 (15.714) 29.830
Depreciação acumulada
  Móveis e utensílios (45) (47) - (92) (122) 244 30
  Máquinas e equipamentos de informática (1.445) (1.196) - (2.641) (431) 650 (2.422)
 Equipamentos de informática (12.374) (10.085) - (22.459) (242) - (22.701)
  Benfeitorias em imóveis de terceiros (132) (237) 292 (77) (91) 80 (88)
 Instalações (4) - 3 (1) (1) - (2)

(14.000) (11.565) 295 (25.270) (887) 974 (25.183)
11.956 (2.241) 268 9.983 9.404 (14.740) 4.647

11 - Intangível: 11.1 Controladora:
Taxa 

anual de 
amorti-

zação 2014

Incor-
pora-

ção
Adi-
ção 2015 Adição

Bai-
xa 2016

Custo
Sistemas e aplicativos       20% 23 5.207 2.058 7.288 428 (89) 7.627
 23 5.207 2.058 7.288 428 (89) 7.627
Amortização acumulada
Sistemas e aplicativos (2) (242) (703) (947) (2.364) - (3.311)
 (2) (242) (703) (947) (2.364) - (3.311)

21 4.965 1.355 6.341 (1.936) (89) 4.316
11.2 Consolidado:

Taxa anual 
de amorti-

zação 2014
Adi-
ção 2015 Adição Baixa 2016

Custo
Sistemas e aplicativos      20% 5.303 4.357 9.660 3.306 (142) 12.824
Ágio RioCardTI (1) 5.966 - 5.966 - (5.966) -
 11.269 4.357 15.626 3.306 (6.108) 12.824
Amortização acumulada
Sistemas e aplicativos (869) (1.216) (2.085) (2.758) - (4.843)
 (869) (1.216) (2.085) (2.758) - (4.843)

10.400 3.141 13.541 548 (6.108) 7.981
(i) Para fins de consolidação o ágio decorrente de combinação de negócios é 
reclassificado do investimento para intangível. (ii) No exercício de 2016, o ágio 
sem expectativa de realização foi devidamente baixado. (vide nota 9).
12 - Empréstimo e Financiamentos: Encargos 

anuais 2016
Banco Guanabara S.A. - Fluxo de caixa (Cédula Crédito) CDI+ 6,00% a.a 10.000
Banco Guanabara S.A. - Fluxo de caixa (Cédula Crédito) CDI+7,44% a.a 5.000
Banco Santander S.A. - Fluxo de caixa (Garantia)  CDI+0,49% a.a 4.792
Banco Santander S.A. - Fluxo de caixa (Garantia) CDI + 0,32%a.a 15.000

34.792
Passivo Circulante 32.500
Passivo não Circulante 2.292

34.792
Financiamento  firmado  entre  o  Banco  Santander  S.A.  e  Banco Guanabara 
S.A. com a Companhia tendo como garantia créditos cedidos conforme con-
trato de cessão fiduciária. 13 - Fornecedores: 13.1 Controladora:

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

PC Service Tecnologia Ltda. 534 - 534 -
Perto S.A. 438 83 438 83
Ticket Serviços S.A. 422 142 422 142
Evolution Smart Card Industria Ltda.  377 - 377 -
Maral Segurança e Vigilancia Ltda. 309 - 309 -
Sul América Companhia. 259 208 259 298
Formaset Industrial Ltda. 199 - 199 -
WA3 Telemarketing e Cobrança Ltda. 150 - 150 -
Assurance Consultoria. 69 150 69 150
Telium Tecnologia da Inf. Ltda. 31 - 212 -
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. - - 2.804 -
M2M Solutions Ltda. - - 213 -
Pentacom Dist. de Software. - 190 - 190
Meta Criativa Asses. - 148 - 148
Dell Computadores do Bras. - 147 - 147
Ame Eletrônica Eireli. - 103 - 103
Star Printer Import Comercial. - 100 - 100
Valid Soluções e Serviços. - 95 - 95
MS Gerenciamento e Manutenção. - 71 - 71
Deloitte Touche Tohmatsu. - 66 - 66
Microtecnologia de Informática. - 45 - 45
Alcateia Engenharia de Sistemas. - 45 - 45
Taguima Admin. e Participações. - 35 - 35
CB2 Construções AS - 32 - 32
SC Empreend. e Participações - 23 - 23
Equinix do Brasil Soluções - 22 - 22
Bagnoregio Empreendimento - 21 - 21
IBM Máquinas - - 399 1.403
Fornecedores diversos 436 228 1.365 790
Provisão para fornecedores 466 617 207 909

3.690 2.571 7.957 4.918
14 - Arrendamento Mercantil:

Consolidado
2015 Baixas Adições 2016

Arrendamento Mercantil
Circulante 6.725 (8.980) 2.768 513
Arrendamentos mercantis  financeiros  transferem à Companhia,  basicamen-
te,  todos  os  riscos  e  benefícios  relativos  à  propriedade  do  item arrendado. 
São capitalizados no início do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem 
arrendado ou,  se  inferior,  pelo  valor  presente dos pagamentos mínimos de 
arrendamento mercantil. Os ativos oriundos de arrendamento financeiro estão 
apresentados na Nota 10.

15 - Obrigações Sociais e Trabalhistas: Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

INSS 447 432 594 551
FGTS 163 150 324 266
IRRF 286 293 737 635
Pensão alimentícia - - 3 4
Empréstimos consignados 30 28 51 47
Provisões para férias  2.449 2.123 4.391 3.560
Participações nos resultados dos empregados - 2.264 - 3.346

3.375 5.290 6.101 8.409
16 - Tributos a Recolher: Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
ISS 445 360 762 627
PIS/COFINS 647 632 877 826
IRRF 23 50 23 50
INSS - terceiros 24 25 310 266
CSLL 81 411 81 411
Tributos retidos - - 38 41

1.220 1.478 2.091 2.221
17 - Partes Relacionadas e Terceiros:

Controladora Consolidado
Ativo 2016 2015 2016 2015
Não circulante
  Barcas S.A . (b) 1.306 - 1.306 40
 Sindicato das Empresas de Ônibus da   
  Cidade do Rio de Janeiro - Rioônibus (c) 19 - 30 24
 Federação das Empresas de Transporte de
  Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - 
 Fetranspor (d) 6.940 4.971 11.740 9.373
  MovTV S.A. (c) 2.453 - 2.453 -
  Concessionária do VLT Carioca S.A.(a) 20.950 - 20.950 -
 RioCard Tecnologia da Informação S.A. (c) 157 26 - -

31.825 4.997 36.479 9.437
Controladora Consolidado

Passivo 2016 2015 2016 2015
Não Circulante
 Federação das Empresas de Transporte de 
   Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - 
  Fetranspor (d) 3.573 940 3.644 2.261
  HLQ Processamento de dados Ltda. (“HLQ”) (c)        - - 5 4
 Sindicato das Empresas de Ônibus da 
   Cidade do Rio de Janeiro (“Rioonibus”). (c) 5 - - -
 RioCard Tecnologia da Informação S.A. (c) 6 - - -
  BGM Rodotech Tecnologia em Informática 
   Ltda. (“BGM”) (c) - - - 1
 Oliveira Gonçalves (c) 5 - 5 -

3.589 940 3.654 2.266
Resultado: Controladora Consolidado
Receitas 2016 2015 2016 2015
 Federação das Empresas de Transporte de 
   Passageiros do Estado do Rio de Janeiro
   - Fetranspor (d) 83.653 27.650 145.899 87.111
 Sindicato das Empresas de Ônibus da 
   Cidade do Rio de Janeiro (“Rioonibus”). (c) 220 64 526 343
  Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 1.226 - 1.226 -
  Barcas S.A. (b) 46 - 46 254
 RioCard Tecnologia da Informação S.A. (c) 1.005 - - -

86.150 27.714 147.697 87.708
Controladora Consolidado

Custo 2016 2015 2016 2015
 Federação das Empresas de Transporte de
   Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 
   - Fetranspor (d) (1.234) (380) (1.234) (1.535)
 RioCard Tecnologia da Informação S.A. (c) (1.206) - - -

(2.440) (380) (1.234) (1.535)
Controladora Consolidado

Despesa Administrativa e Gerais 2016 2015 2016 2015
 Federação das Empresas de Transporte de
   Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 
   - Fetranspor (d) - - (830) (888)
  Vox LC Consultoria em Gestão Empresarial (c)      (956) (385) (956) (385)
  PB Serviços Administrativos (c) (1.050) (385) (1.050) (385)
  Finplanner Consultoria Ltda. (c ) (1.581) (560) (1.581) (560)
  HLQ Processamento de dados Lt da. (“HLQ”) (c )  (286) (354) (286) (926)
  BGM Rodotec (c) - - (11) -
 Oliveira Gonçalves (c) (55) - (91) -
  Edson Menezes (c ) (45) - (45) (13)

(3.974) (1.684) (4.806) (3.157)
Controladora Consolidado

2016 2015 2016 2015
Resultado financeiro
  Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 1.226 - 1.226 -
  Barcas S.A. (b) 46 - 46 -

1.272 - 1.272 -
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Tributos Diferidos Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Provisão (reversão) sobre prejuizo de 
 investimentos 3.865 3.865 3.865 3.865
IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e bases 
 negativa 1.864 2.809 1.864 2.809
Base Cálculo 7.349 10.089 6.403 13.669
Impostos diferidos ativo de IRPJ e CSSL 3.666 3.431 3.343 4.648
As controladas RioCard Cartões e RioCard Tecnologia não constituíram IRPJ 
e CSLL diferidos sobre prejuízo fiscal, base negativa e diferenças temporárias, 
pois a Administração entende que as projeções de resultado tributável, dessas 
Companhias, não apresentam base para realização dos respectivos impostos 
diferidos. Com base no estudo técnico das projeções de resultados tributáveis, 
as controladas estimam recuperar o crédito tributário decorrente de diferenças 
temporárias e prejuízos acumulados:
 Consolidado
 2016 2015
2016 - 1.394
2017 1.003 1.185
2018 852 888
2019 640 623
2020 448 558
2021 400 -
Ativos fiscais diferidos 3.343 4.648
25 - Seguros (não revisado pelos auditores independentes): A Administra-
ção da Companhia considera que todos os ativos e responsabilidades de va-
lores e riscos relevantes estão cobertos por seguros suficientes para salva-
guardar o negócio de eventuais sinistros. 26 - Instrumentos Financeiros: 
26.1 Gestão de risco financeiro: A Companhia mantém operações com ins-
trumentos financeiros e define quais são os  limites apropriados e aceitáveis 
considerando as suas operações e objetivos. A administração desses instru-
mentos patrimoniais é efetuada por meio de estratégias operacionais visando 
a liquidez, rentabilidade e segurança. Todas as operações da Companhia são 
realizadas com bancos de  reconhecida  liquidez o que  reduz seus  riscos. A 
política de controle consiste no acompanhamento periódico das taxas contra-
tadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de 
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os 
valores estimados de realização de ativos e passivos financeiros da Compa-
nhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e 
metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável  julgamento 
foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimati-
va do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas 
a seguir indicam, necessariamente, os montantes que poderão vir a ser reali-
zados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de 
mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. 
Aplicações de renda fixa em CDB estão sendo apresentados pelo valor justo 
por meio do resultado. Para os demais ativos e passivos financeiros, dadas as 
características e os prazos de vencimento dos mesmos, a Administração acre-
dita que os valores justos não diferem de forma relevante dos saldos contá-
beis. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso 
de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco 
de mercado. A Companhia está exposta a riscos de mercado e os instrumen-
tos financeiros  foram marcados a mercado em 31 de dezembro de 2016 e 
2015, devidamente registrados em contas patrimoniais. As premissas de ava-
liação do seu valor podem ser sumarizadas, conforme seguem: Risco de cré-
dito: Risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrerem perdas 
financeiras em função da  inadimplência de suas contrapartes ou de  institui-

ções  financeiras  depositárias  de  recursos  ou  de  investimentos  financeiros. 
Historicamente, a Companhia não tem sofrido perdas relevantes decorrentes 
da falta de cumprimento de obrigações financeiras por parte dos projetos que 
realiza. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Companhia encon-
trar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passi-
vos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A  abordagem da Companhia  na Administração  de  liquidez  é  de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem 
causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua reputação. Risco 
de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de merca-
do, tais como as taxas de juros das aplicações financeiras ou arrendamentos 
obtidos pela Companhia, uma vez que os ganhos ou perdas  realizadas em 
função do seu portfólio de investimento ou decorrente de seus investimentos 
ou participações em  instrumentos financeiros podem oscilar em  função dos 
juros contratados. A Companhia Administra os riscos de mercado através de 
aplicações financeiras em títulos de baixo risco de mercado e com baixa ala-
vancagem financeira, sempre em instituições financeiras com excelentes qua-
lificações de mercado. O arrendamento financeiro de ativos tem sido contraído 
junto a instituições de primeira linha e o risco de deslocamento das estruturas 
de juros associáveis aos fluxos de pagamentos de principal e juros de dívida é 
baixo. Gestão de capital: O objetivo principal da gestão de capital da Compa-
nhia é assegurar que este mantenha uma classificação de crédito forte e uma 
razão de capital livre de problemas a fim de apoiar os negócios e maximizar o 
valor do acionista. A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta 
considerando as mudanças nas condições econômicas. Para manter ou ajus-
tar a estrutura do capital, a Administração pode ajustar o pagamento de divi-
dendos aos acionistas. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia não 
possui contratos de derivativo em aberto. 27 - Eventos Subsequentes: a. 
Empréstimos: No exercício de 2017 a Companhia contraiu empréstimos junto 
a  instituições  financeiras  de  primeira  linha,  no montante  de R$19.822  com 
vencimentos até o exercício de 2019. b. Mútuo com a RioCard Tecnologia 
da Informação S.A.: Em novembro de 2017, a Companhia contraiu um mútuo 
junto a RioCard Tecnologia da Informação S.A. no valor de R$1.936 com a 
necessidade de obter recursos para realização de investimentos e pagamento 
de despesas. Sobre o mútuo incidirão encargos financeiros correspondente a 
1,0% (hum por centro) a.m., seu vencimento poderá ser prorrogado mediante 
formalização de termo aditivo pelas partes e a quitação será feita em uma 
única parcela. c. Operação ponto final: Em julho de 2017, por ocasião de um 
desdobramento da operação Lava Jato, a Fetranspor destituiu o seu Presiden-
te Executivo e todos os membros do Conselho de Administração, tendo sido 
instalado um Conselho de Gestão Provisório que elegeu o Sr. Armando Nunes 
Guerra Junior em 01/09/2017 para o cargo de Presidente Executivo da Fe-
transpor.  O  Conselho  de  Gestão  Transitório  permaneceu  até  19/07/2018, 
quando foi instituído o Conselho de Gestão da Federação, composto por 07 
(sete) membros eleitos. Todavia, importante destacar que a Companhia Rio-
card TI possui autonomia em sua Administração, motivo pelo qual a gestão 
financeira, comercial e societária, durante os eventos relatados, não teve afe-
tado seus controles  internos, proporcionando, dessa  forma, a  transparência 
necessária aos seus números e resultados. Ato contínuo, em reunião do Con-
selho de Gestão, realizada no dia 10/01/2019, foi dado treinamento presencial 
ao Presidente Executivo e Conselheiros, abordando os seguintes tópicos: a) 
Introdução à Lei Anticorrupção; b) Sanções, agravantes e atenuantes das mul-
tas;  c)  Responsabilidade  Judicial;  d)  Pilares  do  programa  de  Integridade  e 
Conformidade; e) Suporte da Alta Administração; f) Proposta de criação do 
Comitê de Integridade e Conformidade. Todos os participantes foram subme-
tidos ao teste de efetividade do treinamento para avaliar a disseminação do 

seu conteúdo, sendo que os membros ausentes também participaram em reu-
niões posteriores. Em Janeiro de 2019, após esclarecimentos de dúvidas, os 
Conselheiros presentes oficializaram a adesão ao Programa de Integridade e 
Conformidade, sem quaisquer restrições, expressando, desta maneira, o seu 
total comprometimento na implementação institucional das linhas fundamen-
tais do Programa, que serão replicados para a RioPar e RioCard TI, a saber: • 
criação e aprimoramento de padrões de ética e de conduta, além de demais 
políticas, normas e procedimentos necessários à gestão do Programa; • políti-
cas, normas e procedimentos necessários à gestão do Programa; • desenvol-
vimento de ações de comunicação, cursos e treinamentos efetivos para disse-
minação das políticas e normas referidas no item anterior; • institucionalização 
e aprimoramento de canais de denúncias; • institucionalização e aprimora-
mento dos procedimentos e instâncias responsáveis pelas ações de respon-
sabilização disciplinar; e • implementação de todas as ações necessárias ao 
constante aprimoramento do Programa. Ainda em Janeiro do mesmo ano, foi 
aprovada a criação do Comitê de Integridade e Conformidade, composta por 
02 (dois) membros  independentes, sendo 01 (um) membro do Conselho de 
Gestão e o Presidente Executivo da Fetranspor. O Programa de Integridade e 
Conformidade da Fetranspor abrange a RioPar e RioCard TI, sendo um siste-
ma de governança corporativa que visa desenvolver ações que possam pre-
venir, detectar e responder qualquer denúncia, suspeita ou prática de atos le-
sivos.  A  Gerência  de  Controles  Internos  e  Riscos,  área  responsável  pelo 
desenvolvimento do Programa de Integridade e Conformidade, com objetivo 
de garantir a transparência e o compromisso com o desenvolvimento do refe-
rido programa,  tem focado,  já no primeiro semestre de 2019, nos seguintes 
aspectos: 1) Obter o suporte da alta administração na implementação do Pro-
grama de Integridade e Conformidade, bem como promover a disseminação 
do conteúdo da Lei Anticorrupção e as necessidades para  implementar um 
programa efetivo; 2) Recrutamento de colaboradores para a Gerência de Con-
troles Internos e Riscos, bem como consultorias que darão suporte ao início, 
desenvolvimento e monitoramento do Programa de Integridade e Conformida-
de; 3) Garantir a autonomia, independência e infraestrutura da instância res-
ponsável pelo Programa de Integridade e Conformidade, que é a eleição do 
Compliance Officer; 4) Treinamento mensal a todos os diretores, gestores e 
colaboradores em relação ao conteúdo da Lei Anticorrupção; 5) Revisão dos 
valores organizacionais para fins de relançamento do novo Código de Ética e 
Conduta; 6) Criação do Regimento Interno do Comitê de Integridade e Confor-
midade, com previsão de início em maio de 2019; 7) Revisão de normativos de 
integridade; 8) Monitoramento e reestruturação do canal confidencial de de-
núncias; 9) Declarar publicamente o início do Programa de Integridade e Con-
formidade; d. Bilhete Único Intermunicpal - BUI: O Termo de Convênio 
01/2013 assinado entre a controlada RioCardTI e SETRANS teve sua prorro-
gação, através do quinto e sexto aditivos, de 01/05/2016 a 31/08/2017, man-
tendo as mesmas obrigações operacionais do quarto aditivo. Tendo em vista 
a necessidade de regulamentação do disposto na Lei Estadual nº 5.628/2009, 
o Decreto Estadual nº 45.746/2016, que alterou parcialmente o Decreto Esta-
dual nº 42.262/2010, define o impedimento de cadastro de idosos maiores de 
65 (sessenta e cinco anos) e crianças de até 5 (cinco anos) e demais benefi-
ciários de gratuidade em todos os serviços de transporte abrangidos pelo BUI. 
Com a divulgação da Lei nº7506/2016, em vigor a partir de 26 de Janeiro de 
2017 e do Decreto nº 45.895/2017, o BUI será concedido somente ao usuário 
que auferir renda mensal de até R$ 3.000,00 (três mil reais). A RioCardTI será 
responsável por efetuar tais alterações expostas nas legislações citadas no 
SBE, em função dos ofícios enviados pelo órgão competente SETRANS.
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores da: RioPar Participações S.A. Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas da RioPar Participações S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as 
respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas,  incluindo o  resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na 
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
RioPar Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
com ressalva: • A Companhia apresentou a demonstração do resultado do 
exercício e a demonstração do fluxo de caixa individual e consolidado somen-
te referente ao segundo semestre do exercício findo em 31 de dezembro de 
2015. Devido a tal fato a demonstração do resultado do exercício e a demons-
tração do fluxo de caixa individual e consolidado em 31 de dezembro de 2015 
não estão apresentadas de forma comparativas com as do exercício findo em 
31 de dezembro de 2016. • Conforme descrito na nota explicativa de nº 9, a 
Companhia contabilizou no resultado de equivalência patrimonial da investida 
SPTA Holding Transporte Aquaviário Ltda. a baixa do Ágio no montante de 
R$(2.000) mil e o ajuste do resultado de equivalência patrimonial do exercício 
de 2015 no montante de R$6.667. Portanto, o resultado de equivalência patri-
monial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 está a maior 
em R$4.667. • Conforme descrito na nota explicativa nº 9, a Companhia con-
tabilizou como resultado de equivalência patrimonial o montante de R$(4.359) 
da sua coligada Concessionária VLT Carioca S.A. Considerando os valores 
apresentados no relatório de auditoria emitido pela coligada e a revisão dos 
papeis de trabalho, a contabilidade da Companhia deveria apresentar um va-
lor de R$4.626. Portanto, o resultado de equivalência patrimonial do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016 está a menor em R$8.985.  • Conforme 
descrito na nota explicativa nº 9, a Companhia possui em 31 de dezembro de 
2016, resultados abrangentes referente ao efeito de Hedge da sua coligada 
Concessionária VLT Carioca S.A. O valor de R$1.481 mil refere-se ao efeito 
do Hedge dos exercícios findos em 2014, 2015 e 2016  foi contabilizado no 
investimento no exercício findo em 31 de dezembro de 2016. O valor a ser 
considerado na conta de investimento deveria apresentar somente o efeito 
dos exercícios findos em 2014 e 2015 no montante de de R$1.656. Portanto, 
o investimento do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 está a menor 
em  R$3.137,  que  deveriam  ter  sido  divulgados  de  forma  retrospectiva,  de 
acordo com o CPC 23. • Conforme descrito na nota explicativa de nº 9, a Com-
panhia em 31 de dezembro de 2016, realizou um lançamento indevido referen-
te a baixa da MOV TV S.A. no montante de R$7.071mil para a conta de resul-
tado  de  equivalência  patrimonial.  Portanto,  o  resultado  de  equivalência 
patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 está a maior em 
R$7.071mil. • Conforme descrito nota explicativa nº19, a Companhia contabi-
lizou no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 como ajuste de exercício 
anterior, o valor de R$1.656 mil referente ao efeito do Hedge da sua coligada 
Concessionária do VLT Carioca referente aos exercícios de 2014 e 2015, que 
deveriam ter sido divulgados de forma retrospectiva, de acordo com o CPC 23. 
• Conforme descrito na nota explicativa nº19, a Companhia  contabilizou no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 como ajuste de exercício anterior, 
o valor de R$(3.797)mil referente ao efeito de equivalência patrimonial do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, que deveriam ter sido divulgados 
de forma retrospectiva, de acordo com o CPC 23. • Conforme descrito na nota 
explicativa nº 19, a Companhia realizou o aumento de capital no montante de 
R$11.000 mil e redução de capital devido a baixa do ágio da Companhia Rio-
Card Tecnologia da Informação S.A. no montante de R$5.966 mil. Não nos foi 
apresentado a Ata de Assembleia correspondente a estas operações. • A res-
posta de circularização da aplicação financeira do Banco Santander S.A. não 
informou a aplicação contabilizada no montante de R$4.324 mil em 31 de de-
zembro de 2016. Não conseguimos através de procedimentos de auditoria nos 
certificar quanto ao valor contabilizado nas aplicações financeiras no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016. • A resposta de circularização dos emprés-
timos do Banco Santander S.A. informou um saldo a menor de R$13.580mil 
em 31 de dezembro de 2016. Não conseguimos através de procedimentos de 
auditoria nos certificar quanto ao valor contabilizado na conta de empréstimos 
e financiamentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2016. • A Coligada 
RioCard Tecnologia da Informação S.A. realizou a distribuição de dividendos 
no montante de R$1.333mil. Não foi elaborada a Ata de Assembléia deliberan-
do a distribuição do valor dos dividendos. Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia e suas 
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-
go de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabi-
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com 
ressalva. Ênfase - Operação Ponto Final: A Fetranspor (entidade controlado-

ra da Companhia) promoveu alterações em sua gestão na sequência da ope-
ração  denominada  Ponto  Final,  tendo  sido  eleito  um Conselho  de Gestão, 
nomeado um novo Presidente Executivo e posto em funcionamento um pro-
grama de integridade que se estende para as sociedades controladas.  As 
demonstrações financeiras da Companhia não incluem quaisquer efeitos que 
futura e eventualmente possam advir das investigações da referida operação 
Ponto Final,  e nossa opinião não está modificada em  relação a este  tema. 
Ênfase – Ação de rescisão do contrato de concessão. As demonstrações 
financeiras de Barcas S.A., coligada da investida SPTA Holding em Transpor-
te Aquaviário Ltda. examinada por outros auditores independentes, descreve 
que Barcas S.A. ajuizou ação de rescisão de contrato de concessão dos Ser-
viços Públicos de Transporte Aquaviário de Passageiros, Cargas e Veículos 
no Estado do Rio  de  Janeiro,  e  se  efetivada,  os  ativos  e  as  operações  da 
concessão serão devolvidas ao Poder Concedente. Ação está consubstancia-
da  no  fato  de  que  houve  o  descumprimento  contratual  por  parte  do Poder 
Concedente por não ter mantido equilíbrio de equação econômico-financeiro 
previsto contratualmente. De acordo com a avaliação dos assessores jurídicos 
de Barcas S.A.  a  expectativa é que o desfecho do mérito  será  favorável  à 
Barcas S.A.. A opinião dos auditores  independentes dessa empresa não foi 
ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase – Processo interno de inves-
tigação: As demonstrações financeiras de Barcas S.A., coligada da investida 
SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda. e as demonstrações financei-
ras  da Concessionária VLT Carioca S.A.  investida  da Riopar Participações 
S.A.,  examinada por  outros auditores  independentes,  descreve que a CCR 
S.A. controladora de Barcas S.A. e controlada em conjunto da Concessionária 
VLT Carioca S.A.,  além  de  determinadas Companhias  integrante  do  grupo 
CCR foram citadas em depoimentos que teriam relatado a existência de paga-
mentos  decorrentes  de  eventos  esportivos,  entre  os  exercícios  de  2009  e 
2012. Em reunião do Conselho de Administração das investidas, foi deliberada 
a criação de um Comitê Independente que, em conjunto com assessores jurí-
dicos e com uma firma de auditoria, iniciará processo interno de investigação 
para apuração dos fatos noticiados. Devido ao estágio da investigação interna 
de Barcas S.A. e da Concessionária VLT Carioca S.A. não foi possível deter-
minar se haverá potencias efeitos sobre outras empresas do grupo. A opinião 
dos auditores independentes dessa empresa não foi ressalvada em relação a 
esse assunto. Ênfase – Incerteza relevante relacionada com a continuida-
de operacional e realização de ativos não circulantes: As demonstrações 
financeiras de Barcas S.A., coligada da investida SPTA Holding em Transpor-
te Aquaviário Ltda, examinada por outros auditores independentes, descreve 
que Barcas S.A. excedeu o total do ativo circulante em R$224.029mil durante 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e, conforme o balanço patrimo-
nial e resultado do exercício nessa data, o passivo circulante da Companhia, 
possui um montante registrado como ativo não circulante no montante de 
R$272.582 e incorreu em prejuízos de R$72.462mil. Esses eventos ou condi-
ções, juntamente com outros assuntos, indicam a existência de incerteza rele-
vante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continui-
dade  operacional  e  como  Barcas  S.A.  poderá  realizar  seus  ativos  não 
circulantes. A Companhia entende que a continuidade operacional e recupera-
ção desses ativos não circulantes estão condicionados no cumprimento das 
cláusulas contratuais e na legislação de concessão vigente por parte do poder 
concedente. A opinião dos auditores independentes dessa empresa não foi 
ressalvada em relação a esse assunto. Outros assuntos: Demonstrações 
financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015: Os 
valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, apre-
sentados para fins de comparação,  foram anteriormente por nós auditados, 
cujo relatório emitido em 10 de junho de 2019, contendo as seguintes ressal-
vas: (i) a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo 
de caixa individual e consolidado refere-se ao segundo semestre do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2015. Devido a tal fato a demonstração do resul-
tado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa individual e consolidado 
em 31 de dezembro de 2015 não estão apresentadas de forma comparativas 
com as do exercício findo em 31 de dezembro de 2014. (ii) não foi refletido no 
relatório auditado em 31 de dezembro de 2014 os valores apresentados na 
sua contabilidade, devido a tal fato o Patrimônio líquido no exercício findo em 
31 de dezembro de 2014, apresentou um valor de R$3.794 mil referente ao 
resultado de equivalência patrimonial de anos anteriores não evidenciada pela 
contabilidade,  que  deveriam  ter  sido  divulgados  de  forma  retrospectiva,  de 
acordo com o CPC 23. (iii) ajuste de exercício anterior o valor de R$2.702 mil 
referente ao resultado de equivalência patrimonial não evidenciada pela con-
tabilidade, que deveriam ter sido divulgados de forma retrospectiva, de acordo 
com o CPC 23. (iv) contabilização no exercício findo em 31 de dezembro de 
2015 o montante de R$(48.708)mil no investimento referente ao ajuste de 
equivalência patrimonial de exercícios anteriores, que deveria ter sido divulga-
da de forma retrospectiva, de acordo com o CPC 23. Desta forma, a compara-
bilidade dos saldos apresentados nas demonstrações financeiras estão afeta-
dos em igual montante. (v) resultados abrangentes referente aos efeitos de 
Hedge da sua coligada Concessionária VLT Carioca S.A. Em 31 de dezembro 
de 2015 o investimento foi calculado com os efeitos do Hedge nos valores de 
R$(4.419) e R$6.084 referente aos exercícios de 2014 e 2015 respectivamen-
te não refletido portanto no Patrimônio líquido da Riopar Participações S.A., 
consequentemente o  investimento e o Patrimônio  líquido estão modificados 
nesses montantes. (vi) ágio sem expectativa de realização no montante de R$ 
5.965mil e R$ 2.000mil, referente a Empresa RioCard Tecnologia da Informa-

ção S.A. e SPTA Holding Transporte Aquaviário Ltda, portanto o investimento 
o patrimônio  líquido estão a maior nesse montante,  respectivamente.  (vii) o 
valor do investimento da investida SPTA Holding em Transporte Aquaviário 
Ltda está a menor em  (R$6.667),  portanto o  investimento e o  resultado de 
equivalência patrimonial estão refletidos no respectivo montante. (viii) Aumen-
to de capital através do Adiantamento para futuro aumento de capital no mon-
tante de R$2.550mil. Não  foi elaborada a Ata de Assembléia deliberando o 
Aumento de capital. (ix) Não nos foi disponibilizados os papéis de trabalho dos 
auditores  independentes  da  investida MOV TV S.A.  e  Concessionária  VLT 
Carioca S.A., referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Não foi 
possível nos certificar das possíveis deficiências que indiquem que o relatório 
contenha erros e/ou descumprimento de normas contábeis ou de auditoria. 
Apresentou as mesmas ênfases descritas abaixo referente a Operação Ponto 
Final, ação de rescisão do contrato de concessão e processo interno de inves-
tigação. Responsabilidades da Administração e da governança pelas de-
monstrações financeiras: A  Administração  da  Companhia  é  responsável 
pela  elaboração  e  adequada  apresentação  das  demonstrações  financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil  e pelos controles  internos que ela determinou como necessário para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas. Responsabilidade do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que  as  demonstrações  financeiras  individuais  e  consolidadas,  tomadas  em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma  perspectiva  razoável,  as  decisões  econômicas  dos  usuários  tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados nas circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvi-
da significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Com-
panhia.  Se  concluirmos  que  existe  incerteza  relevante,  devemos  chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras  individuais e consolidadas ou  incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras  individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2019.

CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes Serafim Fernando S. Pinto
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0 Contador - CRC-RJ 041909/0-6
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O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
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formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
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E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.



RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78

Demonstrações dos Resultados  
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado)

Controladora Consolidado
 Nota 2017 2016 2017 2016
Receita operacional líquida 20 83.420 92.345 147.330 152.841
Custos dos serviços prestados 21 (57.866)(48.921) (110.496) (91.555)
Lucro bruto 25.554 43.424 36.834 61.286
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 22 (17.162)(23.421) (27.822) (34.362)
Provisões para contingências 18 (408) (1.252) (2.116) (1.313)
Equivalência patrimonial 9 (3.326) 3.910 (2.335) 197
Provisão para passivo a descoberto 9 (8.587) 3.865 (8.587) 3.865
Outras receitas/despesas operacionais 155 3.282 (81) 4.073

(29.328)(13.616) (40.941) (27.540)
Resultado antes do resultado 
financeiro (3.774) 29.808 (4.107) 33.746
Receita financeira 9.759 5.743 10.096 6.011
Despesa financeira (9.641) (5.866) (9.927) (6.776)
Resultado financeiro, líquido 23 118 (123) 169 (765)
(Prejuízo) Lucro líquido antes do  
imposto de renda e contribuição social (3.656) 29.685 (3.938) 32.981
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (2.478) (4.846) (2.478) (7.179)
Diferido 24 2.584 3.666 2.733 3.343
 106 (1.180) 255 (3.836)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (3.550) 28.505 (3.683) 29.145
Atribuível aos acionistas controladores (3.550) 28.505
Atribuível aos acionistas não controladores 401 534

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 2017 2016 2017 2016
Ativo
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4 6.909 7.194 7.821 8.504
  Aplicações financeiras - Bilhete 
   Único 5 - - 16.918 1.958
  Contas a receber de clientes 7 2.193 2.563 2.201 2.870
  Tributos a recuperar 8 3.516 3.420 5.894 4.147
  Outras contas a receber 168 547 353 871

12.786 13.724 33.187 18.350
Não circulante
  Tributos diferidos 24 3.667 1.083 4.712 1.979
  Partes relacionadas e terceiros 17 108.467 31.825 112.338 36.479
  Seguro garantia  - VLT 6 40.279 33.793 40.279 33.793
  Depósitos judiciais 1.344 344 1.365 364

153.757 67.045 158.694 72.615
  Investimentos 9 54.699 56.725 52.368 53.628
  Imobilizado 10 3.511 3.512 4.511 4.647
  Intangível 11 2.839 4.316 6.064 7.981

214.806 131.598 221.637 138.871
227.592 145.322 254.824 157.221

Controladora Consolidado
Nota 2017 2016 2017 2016

Passivo
Circulante
  Empréstimos e financiamentos 12 18.114 32.500 18.114 32.500
  Fornecedores 13 3.732 3.690 7.336 7.957
  Arrendamento mercantil - - 338 513
  Contas a pagar - Bilhete Único 5 - - 16.918 1.958
  Obrigações sociais e trabalhistas 14 3.254 3.375 5.983 6.101
  Tributos a recolher 15 1.053 1.220 1.503 2.091
Provisões para contingências 18 - - 61 89
  Cartões em comodato 16 7.235 598 7.235 598

33.388 41.383 57.488 51.807
Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 12 1.333 2.292 1.333 2.292
  Provisões para contingências 18 1.846 1.374 2.874 2.250
  Provisão para passivo a descoberto 9 8.587 - 8.587 -
  Partes relacionadas e terceiros 17 4.649 3.589 6.352 3.654

16.415 7.255 19.146 8.196
Patrimônio líquido 19
  Capital social 170.526 87.172 170.526 87.172
  Reserva de lucros 10.993 10.993 10.993 10.993
  Prejuízo do exercício (3.550) - (3.550) -
  Resultados abrangentes (180) (1.481) (180) (1.481)

177.789 96.684 177.789 96.684
  Participação dos não controladores - - 401 534

177.789 96.684 178.190 97.218
227.592 145.322 254.824 157.221

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes  

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

 (Prejuízo) Lucro líquido do exercício (3.550) 28.505 (3.683) 29.145
Itens que serão reclassificados subsequentes 
para a demonstração do resultado
   Resultado Hegde fluxo de caixa (86) (9.135) (86) (9.135)
   Ativação de Hedge de fluxo de caixa 2.057 4.382 2.057 4.382
   Imposto de renda e contribuição social diferidos (670) 1.616 (670) 1.616

1.301 (3.137) 1.301 (3.137)
(2.249) 25.368 (2.382) 26.008

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros Participação

Nota
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Reserva de  
retenção de lucros

Lucros (prejuízos) 
Acumulados

Resultados 
abrangentes Total

de não  
controladores Total

Saldos em 31 de dezembro 
de 2015 82.138 2.699 - - (13.715) - 71.122 90 71.212
Ajustes de exercícios anteriores 19 - (2.699) - - (3.797) 1.656 (4.840) - (4.840)
Ajuste reflexo do Hedge VLT - - - - - (3.137) (3.137) - (3.137)
Aumento de capital - Em espécie 19 11.000 - - - - - 11.000 - 11.000
Redução de capital - Baixa do 
ágio 19 (5.966) - - - - - (5.966) - (5.966)
Lucro líquido do exercício - - - - 28.505 - 28.505 - 28.505
Destinação do lucro do exercício:
 Reserva legal - 401 - - (401) - - - -
 Reserva estatutária - - 80 - (80) - - - -
 Reserva de retenção de lucros - - - 10.512 (10.512) - - - -
Participação dos não controladores - - - - - - - 444 444
Saldos em 31 de dezembro 
de 2016 87.172 401 80 10.512 - (1.481) 96.684 534 97.218
Ajuste reflexo do Hedge VLT - - - - - 1.301 1.301 - 1.301
Aumento de capital - Em espécie 19 83.354 - - - - - 83.354 - 83.354
Prejuízo do exercício - - - - (3.550) - (3.550) - (3.550)
Participação dos não controladores - - - - - - - (133) (133)
Saldos em 31 de dezembro 
de 2017 170.526 401 80 10.512 (3.550) (180) 177.789 401 178.190

As notas explicativas são parte integrante das demonstreações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 (Prejuízo) Lucro líquido do exercício (3.550) 28.505 (3.683) 29.145
Ajustes para reconciliar o (Prejuízo) lucro líquido 
do exercício com recursos provenientes (utilizados 
nas) atividades operacionais
Depreciação e amortização 2.022 1.751 3.302 2.671
Equivalência patrimonial 3.326 3.910 2.335 197
Provisão para passivo a descoberto 8.587 (3.865) 8.587 (3.865)
Ajustes de exercícios anteriores - (4.840) - (4.840)
Tributos diferidos (2.584) (2.348) (2.733) (2.669)
Provisão para créditos incobráveis (709) 760 (709) 1.019
Provisões para contingências 472 1.005 596 1.066

7.564 24.878 7.695 22.724
Redução (aumento) nos ativos e passivos
  Contas a receber de clientes 1.079 (958) 1.378 (1.498)
  Tributos a recuperar (96) (3.294) (1.747) (3.655)
  Outras contas a receber 379 700 400 704
  Partes relacionadas e terceiros (75.683) (24.179) (73.161) (25.654)
  Seguro garantia - VLT (6.486) (28.264) (6.486) (28.264)
  Depósitos judiciais (1.000) (232) (1.001) (219)
  Fornecedores 144 1.119 (621) 3.039
  Obrigações sociais e trabalhistas (121) (1.915) (118) (2.308)
  Tributos a recolher (167) (258) (588) (130)
  Cartões em comodato 6.637 598 6.637 598
 (75.314) (56.683) (75.307) (57.387)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais (67.750) (31.805) (67.612) (34.663)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Investimento  - (32.701) - (30.599)
  Imobilizado (488) (441) (689) 5.423
  Intangível (56) (339) (566) 2.802
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de 
investimento (544) (33.481) (1.255) (22.374)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Empréstimos e financiamentos (15.345) 34.792 (15.345) 34.792
  Aumento de capital - Em espécie 83.354 11.000 83.354 11.000
  Dividendos recebidos - 1.136 - (196)
  Arrendamento mercantil - - 175 (6.212)
Fluxo de caixa gerado nas atividades de 
financiamento 68.009 46.928 68.184 39.384
Redução de caixa e equivalentes de caixa (285) (18.358) (683) (17.653)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício 7.194 25.552 8.504 26.157
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício 6.909 7.194 7.821 8.504
Redução de caixa e equivalentes de caixa (285) (18.358) (683) (17.653)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 - Histórico e Contexto Operacional: A Riopar Participações S.A. ( “RioPar” 
ou “Companhia”) é uma Companhia de capital fechado, constituída em 18 de 
julho de 2012, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que têm por acionista 
majoritário a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Es-
tado do Rio de Janeiro (“Fetranspor”). Tem por objeto social a participação em 
outras Companhias, consórcios, ou outras entidades, como sócia, acionista ou 
cotista, majoritária ou minoritária, bem como a realização de investimentos em 
negócios ou empreendimentos, preferencialmente em atividades inerentes, li-
gados ou de suporte e apoio ao transporte de passageiro. A Companhia diver-
sifica seu portfólio de investimentos buscando sinergia com atividades de  
apoio ao transporte público de passageiros, motivo pelo qual possui investi-
mentos relacionados à outros modais de transportes, tais como transporte 
aquaviário e de veículo leve sobre trilhos, bem como investimentos em mídia 
externa (out of home) digital   voltado para o transporte público; e, ainda, inves-
te em tecnologias que apoiam o processamento de transações de mobilidade 
urbana, bem como em logística e comercialização de cartões de captação e 
registro das transações utilizados no Estado do Rio de Janeiro para processar 
as informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica utilizado pelos diferentes 
modais de transporte , tais como o trem, metrô, veículo leve sobre trilhos, Bus 
Rapid Transit (“BRT”), linhas de ônibus intermunicipais, vans e barcas. A Lei 
nº 5.628/2009, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2010, instituiu o Bi-
lhete Único Intermunicipal – BUI na Região Metropolitana do Estado do Rio de 
Janeiro, estabelecendo o subsídio do Estado no transporte intermunicipal.  Em 
27 de Janeiro de 2010, a RioCardTI, subsidiária da RioPar, celebrou o Termo 
de Convênio 01/2010 (“Convênio/2010”) com a Secretaria de Estado de 
Transportes (“SETRANS”), para operacionalização do Bilhete Único Intermu-
nicipal - BUI com intuito de propiciar o repasse dos subsídios provenientes do 
Fundo Estadual de Transportes às concessionárias e permissionárias de 
transporte público. O Convênio 01/2010 estabelece que a RioCardTI realize o 
processamento das informações de utilização do BUI e o repasse dos subsí-
dios as transportadoras, de acordo com as regras estabelecidas pela SE-
TRANS. Em 31 de Janeiro de 2012, foi celebrado novo Termo de Convênio 
01/2012 (“Convênio/2012”), que em 31 de Janeiro de 2013 foi substituído pelo 
Termo de Convênio 01/2013 (“Convênio/2013”), mantendo as mesmas carac-
terísticas operacionais. Com base na cláusula terceira do Convênio/2013, sua 
vigência foi prorrogada através de três aditivos consecutivos de 01/10/2013 a 
30/08/2015, permanecendo inalteradas as condições operacionais estabeleci-
das no Convênio/2013. O quarto aditivo do Convênio/2013, em vigor a partir 
de 01/09/2015 a 30/04/2016, estabeleceu um prazo de 15 dias úteis para a 
RioCardTI responder possíveis não conformidades no processamento de tran-
sações do BUI, caso seja identificado pela a auditoria da SETRANS. O Termo 
de Convênio 01/2013 teve sua prorrogação, através do sexto e sétimo aditi-
vos, de 31/08/2017 a 30/04/2018, mantendo as mesmas obrigações operacio-
nais do quarto aditivo. Por outro lado, a Companhia, através da sua subsidiária 
RioCard Cartões, administra todas as etapas de gestão dos serviços relacio-
nados aos produtos dos cartões da marca RioCard, tais como comunicação, 
atendimento aos clientes via call center, administração de canais de arrecada-
ção, emissão, inicialização, personalização, distribuição de cartões pré-pagos 
e pós pagos, bem como atua em melhorias dos serviços relacionados aos 
cartões valorados ou não valorados utilizados no setor de transporte (ex. car-
ga e recarga de vale transporte, loja virtual, BUI, entre outros), podendo, ain-
da, desenvolver outras atividades econômicas previstas. Dentre suas coliga-
das, destaca-se a participação de 24,93% na Concessionária do VLT Carioca 
S.A. (“VLT Carioca”), desde novembro de 2013; participação de 50% na SPTA 
Holding em Transporte Aquaviário Ltda. (“SPTA”), desde novembro de 2012, 
consolidando sua estratégia de investimentos em atividades de gestão, mídia 
e suporte à mobilidade urbana. Em 14 de junho de 2013, a VLT Carioca, So-
ciedade Anônima de capital fechado, assinou o contrato de concessão em 
regime de parceria público privada, na modalidade de concessão patrocinada 
dos serviços, fornecimentos e obras de implantação, operação e manutenção 
de sistema de transporte de passageiros através de Veículo Leve sobre Tri-
lhos (“VLT”), na região portuária, também, denominada de projeto Porto Mara-
vilha. O VLT permitirá a integração dos usuários atendidos pelos modais (ro-
doviário, aquaviário, metroviário, ferroviário e aeroportuário), contribuindo 
para consolidação do conceito de rede de transporte integrada. Esse empre-
endimento é financiado, em parceria com o Poder Concedente, através do 
compromisso de aporte público proveniente do Orçamento Geral da União, no 
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (“PAC”), Mobilidade Gran-
des Cidades, conforme Termo de Compromisso assinado em 13 de junho de 
2013 pela União Federal, representada pela Caixa Econômica Federal e pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro e, também depende de aportes privados das Em-
presas listadas a seguir: Concessionária do VLT Carioca S.A.: Possui a 
concessão com um prazo de 25 anos, contados a partir da emissão da ordem 
de início, em 16 de setembro de 2013. Em 2014, o VLT Carioca, por meio de 
colaboradores, acionistas e Poder concedente, desenvolveu as ações neces-
sárias para iniciar a fabricação dos trens, sistemas de supervisão e controle, 
subestações de alimentação de energia, bem como as obras de infraestrutura. 
No âmbito das tecnologias de transportes urbanos disponíveis, o VLT se des-
taca como aquela que melhor atende os anseios dos usuários por ofertar ser-
viço rápido, confortável, seguro e silencioso, além de operar com sistema não 
poluente e baixos níveis de vibração. Deve-se destacar que o VLT do Rio, será 
um dos primeiros do mundo desenvolvido, totalmente sem catenárias, para a 
melhor integração urbanística, com menor impacto e interferência visual. 
SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda.: Constituída em 26 de junho 
de 2012, com sede na cidade do Rio de Janeiro e tem por objetivo a participa-
ção em Sociedades do ramo de atividade de transporte aquaviário, além de 
poder participar em quaisquer outras sociedades civis ou comerciais, como 
sócia, acionista ou quotista ou associar-se a outras Sociedades na constitui-
ção de consórcios para realização de objetivos e interesses comuns. A Socie-
dade desde sua constituição é uma holding com participação não controladora 
de 20% no capital da Barcas S.A. - Transportes Marítimos (“Barcas S.A.”), 
sendo este seu único investimento, enquanto 80% é controlado pelo Grupo 
CCR. A Barcas S.A., detém a exploração do transporte aquaviário da Baía de 
Guanabara e da Baía da Ilha Grande, sob regulação da Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e 
Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (“AGETRANSP”), 
com base em Contrato de Concessão (“Contrato de Concessão”) que prevê a 
realização de revisões quinquenais, para a definição de tarifas e o equaciona-
mento dos desequilíbrios eventualmente apurados. Adicionalmente, a tarifa de 
equilíbrio contratual definida pela AGETRANSP para o quinquênio 2013/2018, 
conforme Deliberação nº 660, de 28 de maio de 2015, publicada em 1º de ju-
nho de 2015, ainda não teve a sua cobrança autorizada, o que acarreta incre-
mento do desequilíbrio contratual do atual quinquênio. Nesse contexto, a 
AGETRANSP e a Secretaria de Transportes têm analisado, em conjunto com 
a Barcas S.A., as possíveis formas de equacionamento do Contrato de Con-
cessão. Dentre as possibilidades discutidas, além do reequilíbrio contratual ou 
da reformulação do atual Contrato de Concessão, encontra-se sob análise a 
possibilidade do distrato consensual entre as partes, para permitir uma nova 
estruturação jurídica para a concessão, visando manter a prestação de serviço 
público de qualidade sem a recorrência de desequilíbrios contratuais. A análi-
se em curso sobre a situação do Contrato de Concessão deverá considerar o 
interesse público dos usuários do serviço, com a qualidade implantada pela 
Barcas S.A., bem como o equacionamento dos débitos já incorridos, em prol 
da regularidade contratual das partes. Todavia, processos dessa natureza en-
volvem a realização de vários estudos e atos, bem como etapas a serem ne-
cessariamente cumpridas, inclusive a oitiva de órgãos internos, antes de qual-
quer decisão final. Contudo, Barcas S.A., sem uma definição dos desequilí-
brios reconhecidos e da garantia de equilíbrio futuro, poderá descontinuar a 
prestar o serviço público de transporte aquaviário de passageiros nos termos 
do atual Contrato de Concessão, urgindo que o Estado encontre uma solução 
tempestiva e adequada aos interesses das partes. 2 - Base de Preparação e 
Apresentação das Demonstrações Financeiras: 2.1 Declaração de con-
formidade para as demonstrações financeiras: As demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem 
os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com 
apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As 
estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas foram apoiadas em fatores objetivos e subjeti-
vos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do 
ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de 
crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim 
como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, 
inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos re-
gistrados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas devido ao 
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. A emissão das 
demonstrações financeiras da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Ad-
ministração em 17 de junho de 2019. 2.2 Base de mensuração: As demons-
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto 
aqueles mensurados ao valor justo por meio do resultado. 2.3 Moeda funcio-
nal e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 2.4 Uso de es-
timativas: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as 
normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas são reconhecidas no exercício 
em que as estimativas são revisadas e em quaisquer futuros afetados. 2.5 
Base de consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem 
a RioPar Participações S.A. e a Riocard Tecnologia da Inforamção S.A. nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Controladas % de participação
RioCard Tecnologia da Informação S.A. 85,25
SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda. 50,00
Concessionária do VLT Carioca S.A. 24,93
A Companhia não realiza a consolidação das empresas SPTA Holding em 
Transporte Aquaviário LTDA e na Concessionária do VLT Carioca S.A. por 
não possuir controle e não gerenciar diretamente as Sociedades. As demons-
trações financeiras são elaboradas utilizando políticas contábeis consistentes. 
Todos os saldos correspondentes às transações realizadas entre ambas as 
Empresas, receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos 
de tais transações, são eliminados por completo. Controladas: São todas as 
entidades nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas fi-
nanceiras e operacionais, está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis 
decorrentes de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de usar 
esse poder para afetar seus retornos. As Controladas são totalmente consoli-
dadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. As 
políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para 
assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. Contro-
ladas em conjunto: A Companhia que tenha negócios em conjunto (joint ven-
ture), onde o controlador é especificamente um empreendedor em conjunto, 
deve contabilizar seu investimento utilizando o método de equivalência patri-
monial, conforme determina CPC 19 - Negócios em conjunto. Descrição dos 
principais procedimentos de consolidação das controladas: Serão eliminados 
os saldos e transações entre as Empresas, por meio dos seguintes principais 
procedimentos: • Eliminação das transações realizadas entre as Empresas 
consolidadas no que concerne saldo das contas de ativos e passivos e resul-
tados entre Empresas consolidadas; • Eliminação dos saldos das contas de 
investimentos e correspondentes participações no capital, nas reservas e nos 
Lucros (Prejuízos) acumulados das Empresas consolidadas; • Destaque do 
valor da participação dos acionistas não controladores nas demonstrações fi-
nanceiras consolidadas, que representa a parcela do resultado do exercício e 
patrimônio líquido que não são detidos pela RioPar, logo deve ser apresenta-
da separadamente da demonstração do resultado consolidada e dentro do 
patrimônio líquido; e • Os saldos das transações intercompanhias das contro-
ladas foram eliminados e as participações que cabem aos demais acionistas 
foram destacadas como partes relacionadas terceiros no balanço patrimonial. 
3 - Principais Práticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado e reconhe-
cimento de receita: Receitas e despesas são reconhecidas nas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, de acordo com o período de com-
petência em que incorrem. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem caixa, saldos positivos em contas bancárias e títulos 
e valores mobiliários de conversibilidade imediata em montante conhecido de 
caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As apli-
cações financeiras estão classificadas como ativos financeiros, mensuradas 
ao valor justo por meio do resultado. 3.3. Contas a receber de clientes: Re-
ferem-se, principalmente, aos valores a receber pela prestação de serviços 
faturados ou não nas datas de encerramento das demonstrações financeiras. 
É constituída provisão para créditos incobráveis em montante considerado su-
ficiente pela Administração, desde que, a recuperação desses créditos seja 
considerada duvidosa. 3.4. Partes relacionadas e terceiros: A Empresa re-
conhece como partes relacionadas as transações financeiras com as Empre-
sas ligadas e sócios de forma direta ou indireta. 3.5. Investimentos: Os inves-
timentos em participação de controladas estão registrados e avaliados com 
base no método de equivalência patrimonial, sendo reconhecidos no resultado 
do exercício como receita ou despesa operacional. Os dividendos, quando 
recebidos desta participação, quando aplicável, são registrados com uma re-
dução do valor dos investimentos. 3.6. Imobilizado: O imobilizado está regis-
trado ao custo histórico deduzido da depreciação acumulada, ajustados aos 
seus valores de recuperação, quando aplicável. A depreciação é calculada 
pelo método linear levando em consideração o tempo estimado de vida útil 
econômica dos bens e revisada anualmente, e ajustada de forma prospectiva, 
quando aplicável. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quan-
do nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. 
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo 
a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são inclu-
ídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 
3.7. Intangível: Os ativos intangíveis estão representados, substancialmente, 
por softwares. É mensurado no reconhecimento inicial ao custo de aquisição 
e, posteriormente, deduzido da amortização acumulada e perdas do valor re-
cuperável, quando aplicável. 3.8. Redução ao valor recuperável de ativos: 
Define procedimentos visando assegurar que os ativos da Companhia não 
estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de 
ser recuperado por uso ou por venda. Caso existam evidências claras de que 
os ativos estejam avaliados por valor não recuperável no futuro, a Companhia 
deverá, imediatamente, reconhecer a desvalorização por meio da constituição 
da Provisão para perdas. A avaliação é feita através do teste de “impairment”, 
que visa evidenciar e mensurar a perda de capacidade de recuperação do 
valor contábil dos ativos. 3.9. Imposto de renda e contribuição social sobre 
o lucro: O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são apura-
dos conforme a legislação vigente, tendo alíquotas de 15 % acrescido do adi-
cional de 10% para o lucro tributável excedente de R$240 mil para imposto de 
renda e 9% sobre lucro tributável para contribuição social sobre lucro líquido. 
Os ajustes ao resultado contábil decorrentes de despesas temporariamente 
não dedutíveis ou de receitas temporariamente não tributáveis geram ativos 
ou passivos fiscais diferidos. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. 3.10. Imposto de renda e contribuição 
social - diferido: O ativo fiscal diferido de IRPJ e CSLL, calculado sobre os 
saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de contribuição social sobre o lu-
cro da Companhia, compensáveis nos termos da Lei nº 9.065/95, que limitou 
a compensação destes créditos fiscais à razão de 30% dos lucros tributáveis 
apurados em cada período-base de pagamento dos tributos. 3.11. Provisões 
para contingências: A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamen-

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)

to jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou expo-
sições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de 
tribunais. A Companhia registra provisões para contingências no passivo circu-
lante e no não circulante, de acordo com a estimativa de prazo de liquidação. 
3.12. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido nos balanços quando 
for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor 
da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido nos balanços quando a Companhia possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável 
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.13. 
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: (a) Julga-
mentos: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer 
que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que 
afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem 
como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstra-
ções financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas 
poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contá-
bil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. (b) Estimativas e premis-
sas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas 
futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas nas datas dos 
balanços, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no 
valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro. Perda por 
redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redu-
ção ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo excede o 
seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de 
venda ou o seu valor em uso. (c) Valor justo de instrumentos financeiros: Quan-
do o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados nos balanços 
patrimoniais não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando 
técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os 
dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quan-
do possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de jul-
gamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui consi-
derações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco 
de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores pode-
riam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. 3.14. No-
vos pronunciamentos contábeis: A Companhia adotou todos os pronuncia-
mentos, pronunciamentos revisados e interpretações e orientações emitidas 
pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2017. Os novos pro-
nunciamentos, interpretações e alterações, que entraram em vigor a partir de 
1º de janeiro de 2017, não impactaram as demonstrações financeiras da Com-
panhia. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa: 

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Caixa e bancos 1.228 1.151 1.336 1.229
Aplicações financeiras de liquidez imediata 5.681 6.043 6.485 7.275

6.909 7.194 7.821 8.504
Além de numerário disponível em fundo fixo e contas-corrente bancárias, há 
aplicações em fundo de investimento financeiro relacionados a títulos públicos 
compromissados, contratados junto a entidades financeiras de primeira linha 
que possuem liquidez imediata, e remuneração próxima do CDI. Estes títulos 
tem alta liquidez e são prontalmente conversíveis em um montante conferido 
de caixa, dentro do prazo de 90 dias, estando a um insignificante risco de mu-
dança de valor. 5 - Aplicação Financeira - Bilhete Único:

2017 2016
Banco Itaú e Bradesco - SBE 16.854 1.642
Banco Itaú – VLT SBE 64 316

16.918 1.958
A RiocardTI, controlada da RioPar, firmou o Termo de Convênio nº 001/2013 
com o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SETRANS em 01 de fe-
vereiro de 2013 com objetivo de cooperação técnica mediante a operaciona-
lização do SBE - Bilhete Único, que visa garantir a Administração e repasse 
dos subsídios às concessionárias e permissionárias do transporte público. 
Com base nesse Normativo, a SETRANS envia semanalmente, recursos fi-
nanceiros para Companhia. Estes recursos serão repassados diariamente às 
permissionárias e concessionárias que estão aptas a operar no Bilhete Único 
Intermunicipal – BUI. Os recursos provenientes desse convênio enquanto não 
forem utilizados para o repasse, são obrigatoriamente aplicados em entidades 
financeiras de primeira linha, com liquidez imediata, em operações de curto 
prazo lastreadas em títulos públicos – caso o repasse aconteça em até 30 
dias – ou em Caderneta de Poupança caso a expectativa de repasse seja 
superior a 30 dias. As despesas ou receitas financeiras decorrentes desse 
investimento não impactam o resultado financeiro da RiocardTI, uma vez que 
a Companhia opera como uma câmara de compensação, repassando os re-
cursos recebidos para as concessionárias e permissionárias. As operações 
financeiras dos recursos recebidos são disponibilizadas no site eletrônico Bi-
lhete Único Backoffice (“BUBKF”) e quinzenalmente é enviada prestação de 
contas à SETRANS. O convênio está sujeito à fiscalização da SETRANS, Au-
ditoria Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado. Em 31 de dezembro 
de 2017 foram registrados R$16.854 (R$1.642 em 31 de dezembro de 2016) 
no ativo em contrapartida do mesmo valor no passivo circulante. 6 - Seguro 
Garantia – VLT Carioca: Em razão da obrigação assumida com o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES de garantir (garantia 
não solidária referente a 25% do empréstimo) o financiamento contratado com 
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a Concessionária do VLT Carioca S.A., a (RioPar) contratou com o Banco Itaú 
S/A (“Banco Itaú ou credor fiduciário”) um convênio de fiança, apresentado 
como garantia, entre outras, os recebíveis a que tem direito a RioPar e a sua 
controlada RioCard Tecnologia da Informação S.A. (em conjunto considera-
dos “cedentes fiduciantes”) em razão de contratos de prestação de serviços 
celebrados com a FETRANSPOR. Para tanto, foi celebrado com o Banco Itaú 
S.A. contrato de cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, podendo 
o banco exercer tal direito no limite de até R$ 2.000 por mês. Dinâmica da 
operação: Nos termos deste contrato de cessão fiduciária, a FETRANSPOR 
deposita valores devidos em razão dos serviços prestados em uma conta vin-
culada para, então, serem transferidos aos cedentes fiduciantes em até 1 dia 
útil, exceto nos casos de inadimplemento contratual da RioPar Participações 
S.A. quando os recursos poderão ser retidos pelo Banco Itaú S/A., no valor li-
mite de R$2.000 por mês. A RioPar garante, nos termos do contrato de cessão 
fiduciária, que no mínimo R$ 7.000 passarão mensalmente na referida conta 
vinculada. Além da cessão fiduciária, o Banco Itaú S.A. conta com depósitos 
em garantia no valor de R$ 93.000, penhora de um imóvel de propriedade da 
FETRANSPOR localizado na Barra da Tijuca e aval da FETRANSPOR. 
7 - Contas a Receber de Clientes: Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Contas a receber de clientes 2.631 2.909 3.812 4.426
(-) Provisão para créditos incobráveis (438) (346) (1.611) (1.556)

2.193 2.563 2.201 2.870
Em 31 de dezembro de 2017, foi constituída provisão para créditos incobrá-
veis, uma vez que os créditos em aberto estavam vencidos em períodos su-
periores a 90 dias. Segue abaixo a composição do saldo de contas a receber 
por faixa de vencimento:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

A vencer 2.193 2.563 2.202 2.870
De 1 a 89 dias 352 68 352 353
De 90 a 179 dias 85 278 86 1.203
A partir de 180 dias 1 - 1.172 -

2.631 2.909 3.812 4.426
8 - Tributos a Recuperar: Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
PIS/COFINS 706 1.266 798 1.327
IRPJ/CSLL - 2.020 - 2.490
IRRF 2.805 142 5.081 142
Outros 5 130 15 187

3.516 3.420 5.894 4.147
Os saldos são representados por créditos tributários referentes à retenção na 
fonte de aplicações financeiras e por saldos credores na apuração dos impos-

tos. Os mesmos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante os 
diferentes períodos prescricionais, prevista em legislação específica.
9 - Investimentos 

2016 2017

Investidas

% 
Partici-
pação 

Investi-
mentos

Equivalência 
Patrimonial

Efeito do 
Hedge

Investi-
mentos

Passivo 
a des-

coberto
RiocardTI (*) 85,30 3.097 (991) - 2.106 -
SPTA (*) 50,00 6.725 (6.725) - - (8.586)
VLT Carioca 
(**) 24,93 46.903 4.390 1.300 52.593 -

56.725 (3.326) 1.300 54.699 (8.586)
(*) Empresa auditada no exercício de 2017 por nós auditores, (**) Empresa 
auditada por outros auditores independentes.
O resultado de equivalência patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017 está com os seguintes efeitos: a) equivalência patrimonial de exercí-
cios anteriores no montante de R$(4.188). b) não realização do aporte refe-
rente ao capital integralizado do exercício de 2016 no montante de R$11.517 
da investida VLT Carioca S.A. Portanto o investimento em 31 de dezembro de 
2017 está a menor nesse montante. 10 - Imobilizado: 10.1 Controladora:

Taxas médias 
anuais de 

depreciação 2015
Adi-
ção Baixa 2016

Adi-
ção

Bai-
xa 2017

Custo
Móveis e 
utensílios 10% a 20% 425 137 (19) 542 11 - 553
Máquinas e 
equipamentos 
de informática 20% 1.460 596 (1) 2.056 246 (22) 2.280

Benfeitorias 
imóveis de 
terceiros 20% 1.180 1.015(1.035) 1.161 292 - 1.453
Imobilizações 
em andamento 540 287 (540) 287 190 (228) 249

3.605 2.035(1.595) 4.046 739 (250) 4.535
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (63) (52) 2 (112) (69) - (182)
Máquinas e equipamentos 
 de informática (132) (274) - (406) (416) 44 (778)
Benfeitorias imóveis de 
terceiros (952) (36) 973 (16) (48) - (64)

(1.147) (362) 975 (534) (534) 44(1.024)
2.458 1.673 (620) 3.512 205 (206) 3.511

10.2 Consolidado:
Taxas médias anuais  

de depreciação 2015 Adição Baixa 2016 Adição Baixa 2017
Custo

Móveis e utensílios 10% 523 126 (12) 637 21 - 658
Máquinas e equipamentos de informática 20% 3.814 1.340 (664) 4.490 414 (23) 4.881

Equipamentos de informática - 
arrendamento mercantil 33% 29.183 7.008 (12.988) 23.203 5 (22.708) 500
Benfeitorias em imóveis de terceiros 20% 1.180 1.053 (1.035) 1.198 309 - 1.507
Instalações 10% 13 - - 13 - - 13
Imobilizações em andamento 540 764 (1.015) 289 190 (228) 251

 35.253 10.291 (15.714) 29.830 940 (22.960) 7.810
Depreciação acumulada

Móveis e utensílios (92) (122) 244 30 (78) - (48)
Máquinas e equipamentos de informática (2.641) (431) 650 (2.422) (604) 36 (2.990)

Equipamentos de informática - 
arrendamento mercantil (22.459) (242) - (22.701) (113) 22.706 (108)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (77) (91) 80 (88) (62) - (150)
Instalações (1) (1) - (2) (1) - (3)

(25.270) (887) 974 (25.183) (858) 22.742 (3.299)
9.983 9.404 (14.740) 4.647 82 (218) 4.511

11 - Intangível: 11.1 Controladora:
Taxa anual de 
amortização 2015 Adição Baixa 2016 Adição 2017

Custo
Sistemas e 
aplicativos 20% 7.288 428 (89) 7.627 55 7.682
 7.288 428 (89) 7.627 55 7.682
Amortização acumulada
Sistemas e aplicativos (947) (2.364) - (3.311) (1.532) (4.843)
 (947) (2.364) - (3.311) (1.532) (4.843)

6.341 (1.936) (89) 4.316 (1.477) 2.839
11.2 Consolidado:

Taxa anual de 
amortização 2015 Adição Baixa 2016

Adi-
ção 2017

Custo
Sistemas e 
aplicativos 20% 9.660 3.306 (142) 12.824 563 13.378
Ágio RioCardTI (1) 5.966 - (5.966) - - -

 15.626 3.305 (6.108) 12.824 563 13.378
Amortização acumulada

Sistemas e aplicativos (2.085) (2.758) - (4.843) (2.480) (7.314)
 (2.085) (2.758) - (4.843) (2.480) (7.314)

13.541 548 (6.108) 7.981 (1.917) 6.064
(i) Para fins de consolidação o ágio decorrente de combinação de negócios é 
reclassificado do investimento para intangível. (ii) No exercício de 2016, o ágio 
sem expectativa de realização foi devidamente baixado. 
12 - Empréstimos e Financiamentos:
Instituição financeira: Encargos anuais: 2017 2016
Banco Guanabara S.A. - Fluxo de caixa 
(Cédula Credito) CDI+ 6,00% a.a - 10.000
Banco Guanabara S.A. - Fluxo de caixa 
(Cédula Credito) CDI+7,44% a.a 7.823 5.000
Banco Santander S.A. - Fluxo de caixa 
(Garantia) CDI+0,49% a.a 2.292 4.792
Banco Santander S.A. - Fluxo de caixa 
(Garantia) CDI + 0,32%a.a - 15.000
Banco Santander S.A. - Fluxo de caixa 
(Cédula Credito) CDI+9,38 a.a 9.333 -

19.448 34.792
2017 2016

Passivo Circulante 18.114 32.500
Passivo não Circulante 1.333 2.292

19.448 34.792
Financiamento firmado entre o Banco Santander S.A. e Banco Guanabara 
S.A. com a Companhia tendo como garantia créditos cedidos conforme con-
trato de cessão fiduciária. 13 - Fornecedores: 13.1 - Controladora:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Rede R2X 922 - 922 -
PC Service Tecnologia Ltda. 561 534 561 534
Perto S.A. 524 438 524 438
Ticket Serviços S.A. 351 422 351 422
Maral Segurnaça e Vigilancia Ltda. 309 309 309 309
Rede Qiwi. 305 - 305 -
WA3 Telemarketing e Cobrança Ltda. 115 150 115 150
Evolution Smart Card Industria Ltda. 83 377 83 377
Eletromidia S.A 60 - 60 -
AIT Consulting Ltda. 48 - 48 -
Rodoban Segurança Ltda. 43 - 43 -
Positivo Informatica 43 - 43 -
Taguima Adm e Part. Ltda. 38 - 38 -
Telium Tecnologia da Inf. Ltda. 31 31 193 212
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. - - 557 2.804
M2M Solutions Ltda. - - 231 213
Sul América Companhia. - 259 - 259
Assurance Consultoria. - 69 - 69
Herrlein & Lopes Soc. - - 138 -
IBM Máquinas - - 1.959 399
Formaset Industrial Ltda. - 199 - 199
Fornecedores diversos 300 436 856 1.365
Provisão para fornecedores - 466 - 207

3.732 3.690 7.336 7.957
14 - Obrigações Sociais e Trabalhistas: Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
INSS 410 447 742 594
FGTS 151 163 276 324
IRRF 265 286 592 737
Pensão alimentícia - - - 3
Empréstimos consignados 29 30 53 51
Provisões para férias 2.399 2.449 4.320 4.391

3.254 3.375 5.983 6.101
15 - Tributos a Recolher: Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
ISS 422 445 776 762
PIS/COFINS 486 647 557 877
IRRF 33 23 33 23
INSS – terceiros 11 24 13 310
CSLL 101 81 124 81
Tributos retidos - - - 38

1.053 1.220 1.503 2.091
16 - Cartões em Comodato: Até o mês de agosto de 2016, toda a operação 
dos cartões em comodato era realizado pela Federação das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor, pos-
teriormente a essa data a RioPar Participações S.A. assumiu a cobrança e 
contabilização dos cartões em comodato por ter passado a adquirir em seu 
próprio nome os cartões eletrônicos para o mesmo fim. Através do contrato de 
Comodato dos cartões , a Fetranspor cedeu em comodato à Riopar, por prazo 
indeterminado, o(s) “Cartão(ões)” para ser(em) utilizado(s) no Sistema de Bi-
lhetagem Eletrônica instituído no Estado do Rio de Janeiro, conforme previsto 
nos artigos 579 a 585 do Código Civil. A Administração da Companhia enten-
de que os cartões adquiridos a partir de setembro de 2016, serão baixados a 
partir de setembro de 2021, após 5 anos de sua aquisição.   
17 - Partes Relacionadas e Terceiros: Controladora Consolidado
Ativo 2017 2016 2017 2016
Não circulante

Barcas S.A . (a) 1.449 1.306 1.449 1.306
SPTA Holding Transporte Aquaviário Ltda (e) 21.400 - 21.400 -
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro - Rioônibus (c) 19 19 18 30
Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro – Fetranspor (f) 3.554 6.940 10.108 11.740
MovTV S.A. (c) - 2.453 - 2.453
Rio Terminais Rodoviários de 
Passageiros S.A. (c) 291 - 291 -
Concessionária do VLT Carioca S.A. (b) 79.072 20.950 79.072 21.950

 RioCard Tecnologia da Informação S.A. (d) 2.682 157 - -
108.467 31.825 112.338 36.479

Passivo Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Não Circulante
Federação das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – 
Fetranspor (f) 4.648 3.573 6.347 3.644
Rio Terminais Rodoviários de Passageiros S.A. (c) 1 - 1 -
HLQ Processamento de dados Ltda. (“HLQ”) (c) - - 4 5
Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade 
do Rio de Janeiro - Rioonibus. (c) - 5 - 4
RioCard Tecnologia da Informação S.A. (d) - 6 - -
Oliveira Gonçalves (c ) - 5 - 5

4.649 3.589 6.352 3.654
Resultado Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Receitas

Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro – Fetranspor (f) 55.425 83.653 121.589 145.899
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro – Rioonibus. (c) 483 220 561 526
Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 710 1.226 1.049 1.226
Barcas S.A. (b) 170 46 170 46

 RioCard Tecnologia da Informação S.A. (d) 819 1.005 - -
57.437 86.150 123.369 147.697
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Custo

Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro – Fetranspor (f) - (1.234) - (1.234)
RioCard Tecnologia da Informação S.A. (d) (11) (1.206) - -

(11) (2.440) - (1.234)
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Despesa Administrativa e Gerais

Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro – Fetranspor (f)

 

(210) - (512) (830)
Vox LC Consultoria em Gestão 
Empresarial . (c ) (526) (956) (526) (956)
PB Serviços Administrativos (c) (273) (1.050) (273) (1.050)
Finplanner Consultoria Ltda. (c) (1.238) (1.581) (1.238) (1.581)
HLQ Processamento de dados Ltda. – 
HLQ (c) - (286) - (286)
BGM Rodotec (c) - - (14) (11)
RioCard Tecnologia da Informação S.A. (d) (1.740) - - -
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro – Rioonibus (c) (219) - (219) -
Oliveira Gonçalves (c) (60) (55) (115) (91)

 Edson Menezes (c) - (45) - (45)
4.266 (3.974) 2.897 (4.806)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Resultado Financeiro
 Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 6.872 1.226 6.872 1.226
 Barcas S.A. (b) 170 46 170 46

7.042 1.272 7.042 1.272
(a) Contrato de mútuo com a Concessionária VLT Carioca S.A., remunerado 
a variação acumulada de 105% do CDI. O vencimento do contrato será em 31 
de dezembro de 2018. (b) Contrato de mútuo com Barcas S.A., remunerado à 
variação do CDI em 127,9%, em 4 de outubro de 2016, com vencimento em 03 
de dezembro de 2016. Naquela data, o prazo foi prorrogado para 07 de abril 
de 2017, data em que foi novamente prorrogado para 31 de janeiro de 2018. 
(c) Contrato de prestação de serviços nas áreas de contabilidade, tesouraria, 
recursos humanos, cujos valores são liquidados mensalmente. (d) Contrato de 
mútuo com a Companhia RioCard Tecnologia da Informação S.A., remunera-
do à 1,0% a.m., com vencimento em parcela única, podendo ser prorrogado, 
com a necessidade de obter recursos para realização de investimentos e pa-
gamento de despesas. (e) Adiantamentos para futuro aumento de capital. (f) 
Contrato de prestação de serviços com a Federação das Empresas de Trans-
porte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor, relacionados 
à mobilidade urbana, investindo em tecnologias, logística, comercialização de 
cartões e registro das transações utilizados pelo Estado do Rio de Janeiro. 
Remuneração do pessoal chave da Administração da Companhia

2017 2016
Salários/encargos 2.593 3.001
Participação nos resultados dos empregados - 706

2.593 3.707
18 - Provisões para Contingências: Os passivos contingentes da Compa-
nhia resultam de litígios ou autos de infração das autoridades fiscais e é men-
surado pela Administração com apoio de assessores jurídicos da Companhia. 
A movimentação dos saldos de contingências prováveis está demonstrada a 
seguir:
Controladora

Natureza 2016 2017
Trabalhistas 65 44
Cíveis 1.309 1.802

1.374 1.846
Consolidado

Natureza 2015 Adições Reversões 2016 Adições Reversões 2017
Trabalhistas 1.152 4.440 (3.407) 2.185 33.307 (32.663) 2.830
Cíveis 121 1.937 (1.904) 154 1.894 (1.942) 105

1.273 6377 (5.311) 2.339 35.201 (34.605) 2.935
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Circulante - - 61 89
Não circulante 1.846 1.374 2.874 2.250

1.846 1.374 2.935 2.339
A Companhia possui, também, processo de natureza tributária, cível e traba-
lhista envolvendo risco de perda “Possível”, de acordo com a Administração e 
seus assessores jurídicos, e para os quais não há necessidade de provisão, 
somente a divulgação. 19 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em 31 de 
dezembro de 2017, o capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$170.526 (R$87.172 em 2016) e está representado por 170.526.441 ações 
ordinárias nominativas (87.171.884 ações ordinárias em 2016) sem valor no-
minal, de titularidade de pessoas jurídicas residentes e domiciliados no País.

Ações %
Acionistas
Federação das Empresas de Transporte - Fetranspor 170.526.440 99,99%
Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio 
de Janeiro - Rioonibus 1 0,01%

170.526.441 100%
b) Reserva legal: Foi constituída à base de 5% do lucro líquido do exercício, 
até atingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido 
das Reserva de capital. c) Reserva estatutária: Foi constituída à base de 1% 
do lucro líquido do exercício, conforme estatuto. d) Reserva de retenção de lu-
cros: A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da Administração, 
deliberar para reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamen-
to de capital por ela previamente aprovado. O orçamento, submetido pelos 

órgãos da Administração com a justificativa da retenção de lucros proposta, 
deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo 
ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no 
caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. O orçamento 
poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o 
balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a 
um exercício social. e) Redução de capital – Baixa do Ágio: No exercício de 
2016, a Companhia realizou a baixa do Ágio no montante de R$5.966 referen-
te a empresa RioCard Tecnologia da Informação S.A., tendo em vista a não 
recuperabilidade, para os quais não houve Ata de Assembleia deliberando 
essa baixa. 20 - Receita Operacional, Líquida 

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita de prestação de serviço 97.476 108.954 168.939 178.248
Receita SBE 44.964 45.525 97.941 101.822
Receita de outros serviços(i) 52.512 56.075 67.600 65.302
Receita de projetos(ii) - 7.354 3.398 11.125

(-) Deduções da receita (14.056) (16.609) (21.609) (25.408)
COFINS (7.394) (8.178) (9.578) (10.237)
PIS (1.606) (1.775) (2.079) (2.221)
ISS (4.864) (5.380) (8.504) (8.812)

  Cancelamento (192) (1.276) (1.448) (4.136)
Receita operacional, líquida 83.420 92.345 147.330 152.841
(i) São receitas de serviços prestados, principalmente, àquelas relativas a 
manutenção periódica de sistemas próprios para melhor comunicação com o 
SBE, receitas referentes a solicitação dos usuários para segunda via do cartão 
RioCard, receitas referente a segunda via de cartões de gratuidade e receitas 
referentes à utilização online dos serviços de vale transporte. (ii) São receitas 
de projetos, em sua maioria, àqueles relativos a criação de uma interface entre 
as transações realizadas pelo metrô e trens junto ao SBE. 
21 - Custo dos Serviços Prestados: Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Custos e despesas por natureza

Salários, encargos sociais e 
benefícios (24.792) (23.389) (42.792) (41.114)
Serviços prestados (23.457) (8.571) (55.436) (33.095)
Material de uso e consumo (9.373) (16.803) (11.017) (16.804)
Depreciação e amortização (244) (158) (1.251) (542)

(57.866) (48.921) (110.496) (91.555)
22 - Despesas Gerais e Administrativas:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Salários, encargos sociais e 
benefícios (6.515) (8.104) (11.913) (13.582)
Serviços prestados (3.947) (5.029) (5.722) (7.266)
Auditoria e consultoria (3.057) (5.921) (3.219) (6.214)
Depreciação e amortização (1.776) (1.593) (2.050) (2.149)
Despesas legais (372) (1.004) (1.763) (1.187)
Aluguéis e condomínios (383) (732) (1.569) (1.809)
Material de expediente e 
encadernação (484) (501) (423) (501)
Telefone e comunicação (440) (198) (588) (597)
Provisão para créditos incobráveis (138) (44) (138) (44)
Energia elétrica (15) (25) (279) (136)
Viagens (35) - (35) -
Outras despesas - (270) (123) (486)

(17.162) (23.421) (27.822) (34.362)
23 - Resultado Financeiro, Líquido:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receitas financeiras
Rendimento mútuos 5.789 - 5.789 -
Rendimentos aplicações financeiras 3.640 5.543 3.770 5.811
Juros ativos 330 200 537 200

 9.759 5.743 10.096 6.011
Despesas financeiras

Despesas bancárias (5.524) (4.765) (5.810) (1.159)
Juros, comissões e despesas 
financeiras (4.117) (1.101) (4.118) (5.617)

 (9.641) (5.866) (9.927) (6.776)
Resultado financeiro, líquido 118 (123) 169 (765)
24 - Tributos Diferidos: Os impostos diferidos ativos são decorrentes de pre-
juízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, 
foram constituídos, levando em consideração a expectativa de geração de 
lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo técnico de viabilidade e 
aprovado pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é 
revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais 
provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou 
parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos 
baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na exten-
são em que se torna provável que lucros tributários futuros permitirão que os 
ativos tributários diferidos sejam recuperados. Impostos diferidos ativos são 
mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que 
o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto 
(e lei tributária) que foram promulgadas até as datas dos balanços. Impostos 
diferidos ativos e passivos serão apresentados líquidos se existe um direito 
legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os 
impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à 
mesma autoridade tributária. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. A RioPar fundamentou na expectativa de 
geração de lucros tributáveis futuros, determinadas em estudo técnico apro-
vado pela Administração, reconhecem, quando aplicável, créditos tributários 
sobre diferenças temporárias e sobre prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação 
está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. O valor contábil do ativo 
fiscal diferido e as projeções são revisadas anualmente. Quando existem fatos 
relevantes que venham a modificar as premissas de tais projeções, as mes-
mas são revisadas em períodos menores pelas controladas. Tributos Diferidos 

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Provisão (reversão) de fornecedores (205) (205) (489) 48
Provisão (reversão) para contingências 470 (389) 594 328
Provisão (reversão) créditos incobráveis 138 (50) 736 134
Provisão (reversão) para participação nos 
resultados dos empregados - 2.264 - 1.184
Provisão (reversão) sobre prejuizo de 
investimentos 8.586 3.865 8.586 3.865
IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e bases 
negativa (472) 1.864 (472) 1.864
Base Cálculo 8.989 7.349 9.427 6.403
Impostos diferidos ativo de IRPJ e CSSL 2.584 3.666 2.733 3.343
As controladas RioCard Cartões e RioCard Tecnologia não constituíram IRPJ 
e CSLL diferidos sobre prejuízo fiscal, base negativa e diferenças temporárias, 
pois a Administração entende que as projeções de resultado tributável, dessas 
Companhias, não apresentam base para realização dos respectivos impostos 
diferidos. Com base no estudo técnico das projeções de resultados tributáveis, 
as controladas estimam recuperar o crédito tributário decorrente de diferenças 
temporárias e prejuízos acumulados:
 Consolidado
 2017 2016
2017 - 1.003
2018 820 852
2019 697 640
2020 523 448
2021 365 400
2022 328 -
Ativos fiscais diferidos 2.733 3.343
25 - Seguros (não revisado pelos auditores independentes): A Administra-
ção da Companhia considera que todos os ativos e responsabilidades de va-
lores e riscos relevantes estão cobertos por seguros suficientes para salva-
guardar o negócio de eventuais sinistros. 26 - Instrumentos Financeiros: 
26.1 Gestão de risco financeiro: A Companhia mantém operações com ins-
trumentos financeiros e define quais são os limites apropriados e aceitáveis 
considerando as suas operações e objetivos. A administração desses instru-
mentos patrimoniais é efetuada por meio de estratégias operacionais visando 
a liquidez, rentabilidade e segurança. Todas as operações da Companhia são 
realizadas com bancos de reconhecida liquidez o que reduz seus riscos. A 
política de controle consiste no acompanhamento periódico das taxas contra-
tadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de 
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os 
valores estimados de realização de ativos e passivos financeiros da Compa-
nhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e 
metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento 
foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimati-
va do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas 
a seguir indicam, necessariamente, os montantes que poderão vir a ser reali-
zados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de 
mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. 
Aplicações de renda fixa em CDB estão sendo apresentados pelo valor justo 
por meio do resultado. Para os demais ativos e passivos financeiros, dadas as 
características e os prazos de vencimento dos mesmos, a Administração acre-
dita que os valores justos não diferem de forma relevante dos saldos contá-
beis. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso 
de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco 
de mercado. A Companhia está exposta a riscos de mercado e os instrumen-
tos financeiros foram marcados a mercado em 31 de dezembro de 2017 e 
2016, devidamente registrados em contas patrimoniais. As premissas de ava-
liação do seu valor podem ser sumarizadas, conforme seguem: Risco de cré-
dito: Risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrerem perdas 
financeiras em função da inadimplência de suas contrapartes ou de institui-
ções financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. 
Historicamente, a Companhia não tem sofrido perdas relevantes decorrentes 
da falta de cumprimento de obrigações financeiras por parte dos projetos que 
realiza. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Companhia encon-
trar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passi-
vos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A abordagem da Companhia na Administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem 
causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua reputação. Risco 
de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de merca-
do, tais como as taxas de juros das aplicações financeiras ou arrendamentos 
obtidos pela Companhia, uma vez que os ganhos ou perdas realizadas em 
função do seu portfólio de investimento ou decorrente de seus investimentos 
ou participações em instrumentos financeiros podem oscilar em função dos 
juros contratados. A Companhia Administra os riscos de mercado através de 
aplicações financeiras em títulos de baixo risco de mercado e com baixa ala-
vancagem financeira, sempre em instituições financeiras com excelentes qua-
lificações de mercado. O arrendamento financeiro de ativos tem sido contraído 
junto a instituições de primeira linha e o risco de deslocamento das estruturas 
de juros associáveis aos fluxos de pagamentos de principal e juros de dívida é 
baixo. Gestão de capital: O objetivo principal da gestão de capital da Compa-
nhia é assegurar que este mantenha uma classificação de crédito forte e uma 
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razão de capital livre de problemas a fim de apoiar os negócios e maximizar o 
valor do acionista. A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta 
considerando as mudanças nas condições econômicas. Para manter ou ajus-
tar a estrutura do capital, a Administração pode ajustar o pagamento de divi-
dendos aos acionistas. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Companhia não 
possui contratos de derivativo em aberto. 27 - Eventos Subsequentes: a. 
Operação ponto final: Em julho de 2017, por ocasião de um desdobramento 
da operação Lava Jato, a Fetranspor destituiu o seu Presidente Executivo e 
todos os membros do Conselho de Administração, tendo sido instalado um 
Conselho de Gestão Provisório que elegeu o Sr. Armando Nunes Guerra Ju-
nior em 01/09/2017 para o cargo de Presidente Executivo da Fetranspor. O 
Conselho de Gestão Transitório permaneceu até 19/07/2018, quando foi insti-
tuído o Conselho de Gestão da Federação, composto por 07 (sete) membros 
eleitos. Todavia, importante destacar que a Companhia Riocard TI possui au-
tonomia em sua Administração, motivo pelo qual a gestão financeira, comer-
cial e societária, durante os eventos relatados, não teve afetado seus contro-
les internos, proporcionando, dessa forma, a transparência necessária aos 
seus números e resultados. Ato contínuo, em reunião do Conselho de Gestão, 
realizada no dia 10/01/2019, foi dado treinamento presencial ao Presidente 
Executivo e Conselheiros, abordando os seguintes tópicos: a) Introdução à Lei 
Anticorrupção; b) Sanções, agravantes e atenuantes das multas; c) Respon-
sabilidade Judicial; d) Pilares do programa de Integridade e Conformidade; e) 

Suporte da Alta Administração; f) Proposta de criação do Comitê de Integrida-
de e Conformidade. Todos os participantes foram submetidos ao teste de efeti-
vidade do treinamento para avaliar a disseminação do seu conteúdo, sendo que 
os membros ausentes também participaram em reuniões posteriores. Em Janei-
ro de 2019, após esclarecimentos de dúvidas, os Conselheiros presentes oficia-
lizaram a adesão ao Programa de Integridade e Conformidade, sem quaisquer 
restrições, expressando, desta maneira, o seu total comprometimento na imple-
mentação institucional das linhas fundamentais do Programa, que serão replica-
dos para a RioPar e RioCard TI, a saber: • criação e aprimoramento de padrões 
de ética e de conduta, além de demais políticas, normas e procedimentos ne-
cessários à gestão do Programa; • políticas, normas e procedimentos necessá-
rios à gestão do Programa; • desenvolvimento de ações de comunicação, cur-
sos e treinamentos efetivos para disseminação das políticas e normas referidas 
no item anterior; • institucionalização e aprimoramento de canais de denúncias; 
• institucionalização e aprimoramento dos procedimentos e instâncias respon-
sáveis pelas ações de responsabilização disciplinar; e • implementação de to-
das as ações necessárias ao constante aprimoramento do Programa. Ainda em 
Janeiro do mesmo ano, foi aprovada a criação do Comitê de Integridade e Con-
formidade, composta por 02 (dois) membros independentes, sendo 01 (um) 
membro do Conselho de Gestão e o Presidente Executivo da Fetranspor. O 
Programa de Integridade e Conformidade da Fetranspor abrange a RioPar e 
RioCard TI, sendo um sistema de governança corporativa que visa desenvolver 

ações que possam prevenir, detectar e responder qualquer denúncia, suspeita 
ou prática de atos lesivos. A Gerência de Controles Internos e Riscos, área 
responsável pelo desenvolvimento do Programa de Integridade e Conformida-
de, com objetivo de garantir a transparência e o compromisso com o desenvol-
vimento do referido programa, tem focado, já no primeiro semestre de 2019, nos 
seguintes aspectos: 1) Obter o suporte da alta administração na implementação 
do Programa de Integridade e Conformidade, bem como promover a dissemina-
ção do conteúdo da Lei Anticorrupção e as necessidades para implementar um 
programa efetivo; 2) Recrutamento de colaboradores para a Gerência de Con-
troles Internos e Riscos, bem como consultorias que darão suporte ao início, 
desenvolvimento e monitoramento do Programa de Integridade e Conformida-
de; 3) Garantir a autonomia, independência e infraestrutura da instância respon-
sável pelo Programa de Integridade e Conformidade, que é a eleição do Com-
pliance Officer; 4) Treinamento mensal a todos os diretores, gestores e colabo-
radores em relação ao conteúdo da Lei Anticorrupção; 5) Revisão dos valores 
organizacionais para fins de relançamento do novo Código de Ética e Conduta; 
6) Criação do Regimento Interno do Comitê de Integridade e Conformidade, 
com previsão de início em maio de 2019; 7) Revisão de normativos de integrida-
de; 8) Monitoramento e reestruturação do canal confidencial de denúncias; 9) 
Declarar publicamente o início do Programa de Integridade e Conformidade; 
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Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da: RioPar Participações S.A., Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas da RioPar Participações S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respec-
tivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da RioPar Participa-
ções S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: • A res-
posta de circularização da aplicação financeira – debentures do Banco Santan-
der S.A. informou um saldo a menor de R$1.972mil em 31 de dezembro de 
2017. Não conseguimos através de procedimentos de auditoria nos certificar 
quanto ao valor contabilizado na conta de aplicação financeira no exercício fin-
do em 31 de  dezembro de 2017. • Conforme descrito na nota explicativa n°9, a 
Companhia não realizou o aporte referente ao capital integralizado do exercício 
de 2016 no montante de R$11.517 da investida VLT Carioca S.A.. Portanto o 
investimento em 31 de dezembro de 2017 está a menor nesse montante, que 
deveriam ter sido divulgados de forma retrospectiva, de acordo com o CPC 23. 
• Conforme descrito na nota explicativa n°9, a Companhia realizou os ajustes de 
equivalência patrimonial de exercícios anterires no montante de R$(4.188), que 
deveriam ter sido divulgados de forma retrospectiva, de acordo com o CPC23. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em rela-
ção à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião com ressalva. Ênfase - Operação Ponto Final: A Fe-
transpor (entidade controladora da Companhia) promoveu alterações em sua 
gestão na sequência da operação denominada Ponto Final, tendo sido eleito um 
Conselho de Gestão, nomeado um novo Presidente Executivo e posto em fun-
cionamento um programa de integridade que se estende para as sociedades 
controladas.  As demonstrações financeiras da Companhia não incluem quais-
quer efeitos que futura e eventualmente possam advir das investigações da re-
ferida operação Ponto Final, e nossa opinião não está modificada em relação a 
este tema. Ênfase – Ação de rescisão do contrato de concessão: As de-
monstrações financeiras de Barcas S.A., coligada da investida SPTA Holding 
em Transporte Aquaviário Ltda. examinada por outros auditores independentes, 
descreve que Barcas S.A. ajuizou ação de rescisão de contrato de concessão 
dos Serviços Públicos de Transporte Aquaviário de Passageiros, Cargas e Veí-
culos no Estado do Rio de Janeiro, e se efetivada, os ativos e as operações da 
concessão serão devolvidas ao Poder Concedente. Ação está consubstanciada 
no fato de que houve o descumprimento contratual por parte do Poder Conce-
dente por não ter mantido equilíbrio de equação econômico-financeiro previsto 
contratualmente. De acordo com a avaliação dos assessores jurídicos de Bar-
cas S.A. a expectativa é que o desfecho do mérito será favorável à Barcas S.A.. 
A opinião dos auditores independentes dessa empresa não foi ressalvada em 
relação a esse assunto. Ênfase – Processo interno de investigação: As de-
monstrações financeiras de Barcas S.A., coligada da investida SPTA Holding 
em Transporte Aquaviário Ltda. e as demonstrações financeiras da Concessio-
nária VLT Carioca S.A. investida da Riopar Participações S.A., examinada por 
outros auditores independentes, descreve que a CCR S.A. controladora de Bar-
cas S.A. e controlada em conjunto da Concessionária VLT Carioca S.A., além 
de determinadas Companhias integrante do grupo CCR foram citadas em de-
poimentos que teriam relatado a existência de pagamentos decorrentes de 
eventos esportivos, entre os exercícios de 2009 e 2012. Em reunião do Conse-

lho de Administração das investidas, foi deliberada a criação de um Comitê In-
dependente que, em conjunto com assessores jurídicos e com uma firma de 
auditoria, iniciará processo interno de investigação para apuração dos fatos 
noticiados. Devido ao estágio da investigação interna de Barcas S.A. e da Con-
cessionária VLT Carioca S.A. não foi possível determinar se haveria potencias 
efeitos sobre outras empresas do grupo. A opinião dos auditores independentes 
dessa empresa não foi ressalvada em relação a esse assunto. Outros assun-
tos: Demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016, apresentados para fins de comparação, foram anteriormen-
te por nós auditados, cujo relatório emitido em 10 de junho de 2019, contendo 
as seguintes ressalvas: a demonstração do resultado do exercício e a demons-
tração do fluxo de caixa individual e consolidado somente referente ao segundo 
semestre do exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Devido a tal fato a 
demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa 
individual e consolidado em 31 de dezembro de 2015 não estão apresentadas 
de forma comparativas com as do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 
(ii) resultado de equivalência patrimonial da investida SPTA Holding Transporte 
Aquaviário Ltda. a baixa do Ágio no montante de R$(2.000) mil e o ajuste do 
resultado de equivalência patrimonial do exercício de 2015 no montante de 
R$6.667. Portanto, o resultado de equivalência patrimonial referente ao exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2016 está a maior em R$4.667. (iii) resultado 
de equivalência patrimonial no montante de R$(4.359) da sua coligada Conces-
sionária VLT Carioca S.A. Considerando os valores apresentados no relatório 
de auditoria emitido pela coligada e a revisão dos papeis de trabalho, a contabi-
lidade da Companhia deveria apresentar um valor de R$4.022. Portanto, o re-
sultado de equivalência patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 
2016 está a menor em R$8.381. (iv)  resultados abrangentes referente ao efeito 
de Hedge da sua coligada Concessionária VLT Carioca S.A. O valor de R$1.481 
mil refere-se ao efeito do Hedge dos exercícios findos em 2014, 2015 e 2016 foi 
contabilizado no investimento no exercício findo em 31 de dezembro de  2016. 
O valor a ser considerado na conta de investimento deveria apresentar somente 
o efeito dos exercícios findos em 2014 e 2015 no montante de de R$1.656. 
Portanto, o investimento do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 está a 
menor em R$3.137, que deveriam ter sido divulgados de forma retrospectiva, de 
acordo com o CPC 23 (v)  lançamento indevido referente a baixa da MOV TV 
S.A.  no montante de R$7.071mil para a conta de resultado de equivalência 
patrimonial. Portanto, o resultado de equivalência patrimonial do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016 está a maior em R$7.071mil. (vi) ajuste de exercí-
cio anterior, no valor de R$1.656 mil referente ao efeito do Hedge da sua coliga-
da Concessionária do VLT Carioca referente aos exercícios de 2014 e 2015, 
que deveriam ter sido divulgados de forma retrospectiva, de acordo com o CPC 
23. (vii)  ajuste de exercício anterior, o valor de R$(3.797)mil referente ao efeito 
de equivalência patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, que 
deveriam ter sido divulgados de forma retrospectiva, de acordo com o CPC 23. 
(viii)  aumento de capital no montante de R$11.000 mil e redução de capital 
devido a baixa do ágio da Companhia RioCard Tecnologia da Informação S.A. 
no montante de R$5.966 mil. Não nos foi apresentado a Ata de Assembleia 
correspondente a estas operações. (ix) resposta de circularização da aplicação 
financeira do Banco Santander S.A. não informou a aplicação contabilizada no 
montante de R$4.324 mil em 31 de dezembro de 2016. Não conseguimos atra-
vés de procedimentos de auditoria nos certificar quanto ao valor contabilizado 
nas aplicações financeiras no exercício findo em 31 de  dezembro de 2016. (x) 
resposta de circularização dos empréstimos do Banco Santander S.A. informou 
um saldo a menor de R$13.580mil em 31 de dezembro de 2016. Não consegui-
mos através de procedimentos de auditoria nos certificar quanto ao valor conta-
bilizado na conta de empréstimos e financiamentos no exercício findo em 31 de  
dezembro de 2016. (xi) A Coligada RioCard Tecnologia da Informação S.A. re-
alizou a distribuição de dividendos no montante de R$1.333mil. Não foi elabora-
da a Ata de Assembléia deliberando a distribuição do valor dos dividendos. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras: A Administração da Companhia é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 

controles internos que ela determinou como necessário para permitir a elabora-
ção de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidade 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos- controles in-
ternos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatí-
vel com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2019

 CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes Serafim Fernando S. Pinto

Contador - CRC-RJ-060.611/O-0 Contador - CRC-RJ 041909/0-6

19Monitor Mercantil l FinanceiroSábado, domingo e segunda-feira, 4, 5 e 6 de dezembro de 2021

Região Noroeste do Rio precisa de investimentos em infraestrutura

Investimentos em in-
fraestrutura para re-
solver os crônicos 

problemas de energia elé-
trica e das enchentes dos 
rios Muriaé e Pomba, que 
castigam a Região Noro-
este Fluminense, além da 
melhoria de rodovias e es-
tradas vicinais, são algumas 
das prioridades apontadas 
no debate sobre o Fundo 
Soberano, que reuniu pre-
feitos, vereadores, lideran-
ças empresariais e demais 
representantes da sociedade 
civil, realizado nesta sexta-
-feira, no Teatro Sesi-Firjan 
de Itaperuna.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj), 
deputado André Ceciliano 
(PT), destacou a importân-
cia de ouvir as demandas 
regionais para direcionar 
investimentos em projetos 
estruturantes que possam 
alavancar o desenvolvimen-
to econômico e social numa 
das regiões menos populo-
sas do estado.

Ceciliano também anun-
ciou o compromisso com 
o projeto de construção 
de um gasoduto para levar 
gás natural de Macaé para o 
Noroeste Fluminense não 
só para uso veicular (GNV), 
mas industrial. Ele recebeu 

do engenheiro de petróleo 
Fernando Perlingeiro, dire-
tor do Colégio Centenário, 
de Santo Antônio de Pádua, 
um projeto com esse ob-
jetivo. O apoio ao turismo 
rural, ao agronegócio e à 
agroindústria – que hoje é 
forte com a produção de 
leite, tomate e cafés espe-
ciais – é outra das priorida-
des apresentadas.

O presidente da Alerj fa-
lou, ainda, sobre a competi-
ção perversa com São Paulo 
na oferta de benefícios fis-
cais. “A questão do ICMS 
não tem sido fácil. Foi as-
sim com o Riolog, com o 
metal mecânico, mas esta-
mos enfrentando. Na se-
mana passada, resolvemos a 
questão do leite, da cachaça 
e da água. O ICMS sobre a 
produção de medicamentos 
também está em discussão, 
e temos debatido a questão 
do café. Existe um convê-
nio com outros estados que 
é muito ruim para o RJ”, 
destacou. Segundo infor-
mações da Fazenda estadu-
al, em 2020 o setor arreca-
dou menos de R$ 2 milhões 
e este ano já passou de R$ 4 
milhões. Em todo o país, o 
movimento do setor é esti-
mado em R$ 3,5 bilhões.

“Saímos daqui com mui-
tas sugestões e muita vonta-

de de agilizar a solução dos 
problemas”, disse Ceciliano 
ao listar reuniões já articula-
das entre representantes da 
região e de órgãos estaduais 
e concessionárias. “Saímos 
daqui com um dever de 
casa grande”, acrescentou. 
Presente ao encontro, o de-
putado Jair Bittencourt (PP) 
destacou o projeto em co-
autoria com Ceciliano, que 
permite o aporte de recur-
sos para consórcios inter-
municipais. Ele enalteceu 
a importância de mais este 
debate sobre o Fundo So-
berano. “A visita consolida 
a preocupação da Alerj em 
proporcionar igualdade e 
direito de oportunidade a 
toda a população. A nossa 
diferença populacional e 
a distância da Região Me-
tropolitana caem por ter-
ra com essa caravana e as 
parcerias aqui firmadas”, 
disse. O deputado Ronaldo 
Anquieta (MDB) também 
esteve presente.

Mauro Osório, diretor-
-presidente da Assessoria 
Fiscal da Alerj, destacou 
a necessidade de ter um 
diagnóstico completo dos 
gargalos e potencialidades 
da região. “Preparei um re-
latório de 11 páginas, mas 
não sabia que energia era 
um gargalo fundamental. 

A manutenção de estradas 
vicinais e a formação edu-
cacional de trabalhadores 
e empresários também são 
grandes demandas”, co-
mentou. “Temos que sair da 
divisão da indústria, comér-
cio e serviços. Educação e 
saúde podem comprar da 
agroindústria. Hoje, o Brasil 
importa R$ 20 bilhões em 
equipamentos que poderia 
fazer aqui. Diferentemen-
te de outros países, aqui o 
Fundo Soberano não é só 
poupança, é para investi-
mentos. Desde os anos 70, 
o Rio é a economia que me-
nos cresce no Brasil. Vamos 
integrar esse estado e tocar 
a bola para a frente”, com-
pletou.

Além da necessidade de 
construção de um canal ex-
travasor, para resolver de 
vez o problema das enchen-
tes e alagamentos, outro 
grande desafio é o tráfego 
pesado dentro das cidades, 
reflexo do crescimento do 
Porto do Açu. “São milha-
res de carretas que passam 
por Itaperuna. Óbvio que 
trouxe melhorias econô-
micas, mas é preciso infra-
estrutura”, disse o prefei-
to Alfredão, de Itaperuna. 
Anfitrião do evento, junta-
mente com o presidente da 
Firjan Regional, José Hoff-

mann, Alfredão ressaltou 
a relevância do encontro: 
“Nós estamos vendo aqui 
um relacionamento forte e 
coeso. O presidente vai sair 
daqui com uma pauta firme 
e vamos resolver o proble-
ma da energia no Noroeste. 
Itaperuna tem energia boa, 
mas os vizinhos não. Tam-
bém é preciso haver intera-
ção entre os consórcios. Os 
prefeitos do Noroeste estão 
juntos por uma melhoria e 
quero agradecer ao presi-
dente da Alerj que veio até 
nós escutar nossas reivindi-
cações”, acrescentou.

Nelson Rocha, coorde-
nador do Sebrae Regional 
do Noroeste, disse que em 
parceria com o Ministério 
do Abastecimento e Pesca 
(Mapa), já foi apresentado 
um projeto de indicação 
geográfica junto ao INPI 
para registro do café do 
Noroeste, que vem sendo 
trabalhado desde 2004. 
Ele falou que a região é ca-
rente de estradas vicinais e 
energia e se colocou à dis-
posição das prefeituras pa-
ra novos projetos. Marcelo 
Hauaji de Sá, diretor da 
Água Mineral L´aqua, pro-
pôs uma parceria com uni-
versidades e institutos fe-
derais presentes na região 
para levar mais pesquisa e 

desenvolvimento às indús-
trias da região. Ele tam-
bém destacou o forte po-
tencial turístico da região, 
lembrando que o distrito 
de Raposo, em Itaperuna, 
concentra a única estância 
hidromineral do estado, 
com 15 hotéis, confec-
ções, quatro indústrias de 
água mineral, e cinco mil 
moradores.

O Fundo Soberano foi 
criado pela Emenda Cons-
titucional 86/21, de autoria 
original do deputado Ceci-
liano, teve sua regulamen-
tação aprovada na última 
quarta-feira pela Alerj. O 
fundo é uma espécie de 
reserva financeira com ex-
cedentes dos royalties e 
participações especiais do 
petróleo e do gás natural. A 
estimativa é de que ele já ini-
cie com R$ 2,4 bilhões em 
caixa. Esses recursos serão 
destinados a financiar pro-
jetos estruturantes para a 
economia fluminense. Dis-
cutir onde os investimentos 
devem ser implementados é 
o principal objetivo da série 
de encontros que a Alerj 
vem promovendo, desde 
outubro, em todas as regi-
ões do estado. Os debates 
anteriores sobre o fundo 
aconteceram em Itaguaí, 
Campos e Volta Redonda.



RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.521 6.909 9.237 7.821
Aplicações financeiras - Bilhete Único - - 17.465 16.918
Contas a receber de clientes 2.677 2.193 2.704 2.201
Tributos a recuperar 3.626 3.516 6.671 5.894
Outras contas a receber 215 168 371 353

9.039 12.786 36.448 33.187
Não circulante
Tributos diferidos 6.124 3.667 7.683 4.712
Partes relacionadas e terceiros 146.437 108.467 148.733 112.338
Seguro garantia  - VLT 40.327 40.279 40.327 40.279
Depósitos judiciais 3.755 1.344 3.776 1.365

196.643 153.757 200.519 158.694
Investimentos 64.853 54.699 55.275 52.368
Imobilizado 3.545 3.511 4.587 4.511
Intangível 1.340 2.839 5.008 6.064

266.381 214.806 265.389 221.637
275.420 227.592 301.837 254.824

Controladora Consolidado
Passivo 2018 2017 2018 2017
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 1.333 18.114 1.333 18.114
Fornecedores 4.213 3.732 6.163 7.336
Arrendamento mercantil - - 411 338
Contas a pagar - Bilhete Único - - 17.465 16.918
Obrigações fiscais e trabalhistas 3.032 3.254 5.761 5.983
Tributos a recolher 1.162 1.053 1.984 1.503
Provisão para contingências - - 41 61
Cartões em Comodato 10.333 7.235 10.333 7.235
Outras contas a pagar - - 222 -

20.073 33.388 43.713 57.488
Não circulante
Empréstimos e financiamentos - 1.333 - 1.333
Provisões para contingências 1.426 1.846 2.439 2.874
Provisão para passivo a descoberto 16.114 8.587 16.114 8.587
Partes relacionadas e terceiros 5.722 4.649 5.835 6.352

23.262 16.415 24.388 19.146
Patrimônio líquido
Capital social 205.026 170.526 205.026 170.526
Reserva de lucros 27.059 10.993 27.059 10.993
Prejuízo acumulado - (3.550) - (3.550)
Resultados abrangentes - (180) - (180)

232.085 177.789 232.085 177.789
Participação dos não controladores - - 1.651 401

232.085 177.789 233.736 178.190
275.420 227.592 301.837 254.824

Demonstrações dos Resultados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado)

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receita operacional líquida 84.771 83.420 147.979 147.330
Custos dos serviços prestados (56.145) (57.866) (97.952)(110.496)
Lucro bruto 28.626 25.554 50.027 36.834
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (15.609) (17.162) (23.990) (27.822)
Provisões para contingências 695 (408) 731 (2.116)
Equivalência patrimonial 9.973 (3.326) 2.501 (2.335)
Provisão para passivo a descoberto (7.527) (8.587) (7.527) (8.587)
Outras receitas/despesas operacionais (14) 155 (255) (81)

(12.482) (29.328) (28.540) (40.941)
Resultado antes do resultado financeiro 16.144 (3.774) 21.487 (4.107)
Receita financeira 14.525 9.759 14.891 10.096
Despesa financeira (6.343) (9.641) (6.787) (9.927)
Resultado financeiro, líquido 8.182 118 8.104 169
Lucro líquido (Prejuízo) antes do imposto
 de renda e contribuição social 24.326 (3.656) 29.591 (3.938)
Imposto de renda e contribuição social

Corrente (7.167) (2.478) (11.920) (2.478)
Diferido 2.457 2.584 2.971 2.733

 (4.710) 106 (8.949) 255
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 19.616 (3.550) 20.642 (3.683)
Atribuível aos acionistas controladores 19.616 (3.550)
Atribuível aos acionistas não controladores (1.026) 401

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes 

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 19.616 (3.550) 20.642 (3.683)
Itens que serão reclassificados subsequentes 
 para a demonstração do resultado
 Resultado Hegde fluxo de caixa 352 (86) 352 (86)
 Ativação de Hedge de fluxo de caixa (79) 2.057 (79) 2.057
 Imposto de renda e contribuição  
     social diferidos (93) (670) (93) (670)

180 1.301 180 1.301
19.796 (2.249) 20.822 (2.382)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Capital 
 social

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Reserva de 
retenção  
de lucros

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados
Resultados 

abrangentes Total

Participação 
de não con-

troladores Total
Em 31 de Dezembro de 2016 87.172 401 80 10.512 - (1.481) 96.684 534 97.218
Resultado abrangente - - - - - 1.301 1.301 - 1.301
Aumento de capital - Em espécie 83.354 - - - - - 83.354 - 83.354
Prejuízo do exercicio - - - - (3.550) - (3.550) - (3.550)
Participação dos não controladores - - - - - - - (133) (133)
Em 31 de Dezembro de 2017 170.526 401 80 10.512 (3.550) (180) 177.789 401 178.190
Resultado abrangente - - - - - 180 180 - 180
Aumento de capital - Em espécie 34.500 - - - - 34.500 - 34.500
Lucro líquido do exercicio - - - - 19.616 - 19.616 - 19.616
Destinação do Lucro do exercício:
  Reserva legal - 803 - - (803) - - - -
  Reserva de lucros - - - 15.263 (15.263) - - - -
Participação dos não controladores - - - - - - - 1.250 1.250
Em 31 de Dezembro de 2018 205.026 1.204 80 25.775 - - 232.085 1.651 233.736

As notas explicativas são parte integrante das demonstreações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 19.616 (3.550) 20.642 (3.683)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido  (prejuízo) do  
exercício com recursos provenientes (utilizados nas) ativi-
dades operacionais
Depreciação e amortização 2.050 2.022 3.354 3.302
Equivalência patrimonial (9.973) 3.326 (2.501) 2.335
Provisão passivo a descoberto 7.527 8.587 7.527 8.587
Tributos diferidos (2.457) (2.584) (2.971) (2.733)
Provisão para créditos incobráveis 534 (709) 300 (709)
Provisões para contingências (420) 472 (455) 596

16.877 7.564 25.896 7.695
Aumento (Redução) nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (1.018) 1.079 (803) 1.378
Tributos a recuperar (110) (96) (777) (1.747)
Outras contas a receber (47) 379 (18) 400
Partes relacionadas (36.897) (75.683) (36.912) (73.161)
Seguro garantia  - VLT (48) (6.486) (48) (6.486)
Depósitos judiciais (2.411) (1.000) (2.411) (1.001)
Fornecedores 481 144 (1.173) (621)
Obrigações sociais e trabalhistas (222) (121) (222) (118)
Tributos a recolher 109 (167) 481 (588)
Cartões em comodato 3.098 6.637 3.098 6.637
Outras obrigações a pagar - - 222 -
 (37.065) (75.314) (38.563) (75.307)
Fluxo de caixa líquido nas atividades
 operacionais (20.188) (67.750) (12.667) (67.612)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado (579) (488) (946) (689)
Intangível (7) (56) (1.430) (566)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
 investimento (586) (544) (2.376) (1.255)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Emprestimos e financiamentos (18.114) (15.345) (18.114) (15.345)
Aumento de capital - Em espécie 34.500 83.354 34.500 83.354
Arrendamento mercantil - - 73 175
Fluxo de caixa gerado nas atividades de
 financiamento 16.386 68.009 16.459 68.184
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa (4.388) (285) 1.416 (683)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 6.909 7.194 7.821 8.504
Caixa e equivalentes de caixa no final do
 exercício 2.521 6.909 9.237 7.821
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa (4.388) (285) 1.416 (683)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 -  Histórico e Contexto Operacional: A Riopar Participações S.A. (“RioPar” 
ou “Companhia”) é uma Companhia de capital fechado, constituída em 18 de 
julho de 2012, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que têm por acionista 
majoritário a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Es-
tado do Rio de Janeiro (“Fetranspor”).  Tem por objeto social a participação em 
outras Companhias, consórcios, ou outras entidades, como sócia, acionista ou 
cotista, majoritária ou minoritária, bem como a realização de investimentos em 
negócios ou empreendimentos, preferencialmente em atividades inerentes, li-
gados ou de suporte e apoio ao transporte de passageiro. A Companhia diver-
sifica seu portfólio de investimentos buscando sinergia com atividades de  
apoio ao transporte público de passageiros, motivo pelo qual possui investi-
mentos relacionados à outros modais de transportes, tais como transporte 
aquaviário e de veículo leve sobre trilhos; e, ainda, investe em tecnologias que 
apoiam o processamento de transações de mobilidade urbana, bem como em 
logística e comercialização de cartões de captação e registro das transações 
utilizados no Estado do Rio de Janeiro para processar as informações do Sis-
tema de Bilhetagem Eletrônica utilizado pelos diferentes modais de transporte 
, tais como o trem, metrô, veículo leve sobre trilhos, Bus Rapid Transit (“BRT”), 
linhas de ônibus intermunicipais, vans e barcas. A Lei nº 5.628/2009, com vi-
gência a partir de 1º de fevereiro de 2010, instituiu o Bilhete Único Intermuni-
cipal – BUI na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, estabele-
cendo o subsídio do Estado no transporte intermunicipal. Em 27 de Janeiro de 
2010, a RioCardTI, subsidiária da RioPar, celebrou o Termo de Convênio 
01/2010 (“Convênio/2010”) com a Secretaria de Estado de Transportes (“SE-
TRANS”), para operacionalização do  Bilhete Único Intermunicipal - BUI com 
intuito de propiciar o repasse dos subsídios provenientes do Fundo Estadual 
de Transportes às concessionárias e permissionárias de transporte público. O 
Convênio 01/2010 estabelece que a RioCardTI  realize o processamento das 
informações de utilização do BUI e o repasse dos subsídios as transportado-
ras, de acordo com as regras estabelecidas pela SETRANS. Em 31 de Janeiro 
de 2012, foi celebrado novo Termo de Convênio 01/2012 (“Convênio/2012”), 
que em 31 de Janeiro de 2013 foi substituído pelo Termo de Convênio 01/2013 
(“Convênio/2013”), mantendo as mesmas características operacionais. Com 
base na cláusula terceira do Convênio/2013, sua vigência foi prorrogada atra-
vés de três aditivos consecutivos de 01/10/2013 a 30/08/2015, permanecendo 
inalteradas as condições operacionais estabelecidas no Convênio/2013. O 
quarto aditivo do Convênio/2013, em vigor a partir de 01/09/2015 a 30/04/2016, 
estabeleceu um prazo de 15 dias úteis para a RioCardTI responder possíveis 
não conformidades no processamento de transações do BUI, caso seja identi-
ficado pela a auditoria da SETRANS. O Termo de Convênio 01/2013 teve sua 
prorrogação, através do oitavo aditivo, de 01/05/2018 a 31/12/2018, mantendo 
as mesmas obrigações operacionais do quarto aditivo. Por outro lado, a Com-
panhia administra todas as etapas de gestão dos serviços relacionados aos 
produtos dos cartões da marca RioCard, tais como comunicação, atendimento 
aos clientes via call center, administração de canais de arrecadação, emissão, 
inicialização, personalização, distribuição de cartões pré-pagos e pós pagos,  
bem como atua em melhorias dos  serviços relacionados aos cartões valora-
dos ou não valorados utilizados no setor de transporte (ex. carga e recarga de 
vale transporte, loja virtual, BUI, entre outros), podendo, ainda, desenvolver 
outras atividades econômicas previstas. Dentre suas coligadas, destaca-se a 
participação de 24,931% na Concessionária do VLT Carioca S.A. (“VLT Cario-
ca”), desde novembro de 2013; participação de 50% na SPTA Holding em 
Transporte Aquaviário Ltda. (“SPTA”), desde novembro de 2012, consolidan-
do sua estratégia de investimentos em atividades de gestão, mídia e suporte à 
mobilidade urbana. Em 14 de junho de 2013, a VLT Carioca, Sociedade Anô-
nima de capital fechado, assinou o contrato de concessão em regime de par-
ceria público privada, na modalidade de concessão patrocinada dos serviços, 
fornecimentos e obras de implantação, operação e manutenção de sistema de 
transporte de passageiros através de Veículo Leve sobre Trilhos (“VLT”), na 
região portuária, também, denominada de projeto Porto Maravilha. O VLT per-
mitirá a integração dos usuários atendidos pelos modais (rodoviário, aquaviá-
rio, metroviário, ferroviário e aeroportuário), contribuindo para consolidação do 
conceito de rede de transporte integrada. Esse empreendimento é financiado, 
em parceria com o Poder Concedente, através do compromisso de aporte 
público proveniente do Orçamento Geral da União, no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento (“PAC”), Mobilidade Grandes Cidades, conforme 
Termo de Compromisso assinado em 13 de junho de 2013 pela União Federal, 
representada pela Caixa Econômica Federal e pela Prefeitura do Rio de Janei-
ro e, também depende de aportes privados das Empresas listadas a seguir: 
Concessionária do VLT Carioca S.A.: Possui a concessão com um prazo de 
25 anos, contados a partir da emissão da ordem de início, em 16 de setembro 
de 2013. Em 2014, o VLT Carioca S.A., por meio de colaboradores, acionistas 
e Poder concedente, desenvolveu as ações necessárias para iniciar a fabrica-
ção dos trens, sistemas de supervisão e controle, subestações de alimentação 
de energia, bem como as obras de infraestrutura. No âmbito das tecnologias 
de transportes urbanos disponíveis, o VLT se destaca como aquela que me-
lhor atende os anseios dos usuários por ofertar serviço rápido, confortável, 
seguro e silencioso, além de operar com sistema não poluente e baixos níveis 
de vibração. Deve-se destacar que o VLT do Rio, será um dos primeiros do 
mundo desenvolvido, totalmente sem catenárias, para a melhor integração 
urbanística, com menor impacto e interferência visual. SPTA Holding em 
Transporte Aquaviário Ltda.: Constituída em 26 de junho de 2012, com sede 
na cidade do Rio de Janeiro e tem por objetivo a participação em Sociedades 
do ramo de atividade de transporte aquaviário, além de poder participar em 
quaisquer outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou 
quotista ou associar-se a outras Sociedades na constituição de consórcios 
para realização de objetivos e interesses comuns. A Sociedade desde sua 
constituição é uma holding com participação não controladora de 20% no ca-
pital da Barcas S.A. - Transportes Marítimos (“Barcas S.A.”), sendo este seu 
único investimento, enquanto 80% é controlado pelo Grupo CCR. A Barcas 
S.A., detém a exploração do transporte aquaviário da Baía de Guanabara e da 
Baía da Ilha Grande, sob regulação da Agência Reguladora de Serviços Públi-
cos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de 
Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (“AGETRANSP”), com base em Contra-
to de Concessão (“Contrato de Concessão”) que prevê a realização de revi-
sões quinquenais, para a definição de tarifas e o equacionamento dos dese-
quilíbrios eventualmente apurados. Adicionalmente, a tarifa de equilíbrio 
contratual definida pela AGETRANSP para o quinquênio 2013/2018, conforme 
Deliberação nº 660, de 28 de maio de 2015, publicada em 1º de junho de 2015, 
ainda não teve a sua cobrança autorizada, o que acarreta incremento do de-
sequilíbrio contratual do atual quinquênio. Nesse contexto, a AGETRANSP e 
a Secretaria de Transportes têm analisado, em conjunto com a Barcas S.A., as 
possíveis formas de equacionamento do Contrato de Concessão. Dentre as 
possibilidades discutidas, além do reequilíbrio contratual ou da reformulação 
do atual Contrato de Concessão, encontra-se sob análise a possibilidade do 
distrato consensual entre as partes, para permitir uma nova estruturação jurí-
dica para a concessão, visando manter a prestação de serviço público de qua-
lidade sem a recorrência de desequilíbrios contratuais. A análise em curso 
sobre a situação do Contrato de Concessão deverá considerar o interesse 

público dos usuários do serviço, com a qualidade implantada pela Barcas S.A., 
bem como o equacionamento dos débitos já incorridos, em prol da regularida-
de contratual das partes. Todavia, processos dessa natureza envolvem a rea-
lização de vários estudos e atos, bem como etapas a serem necessariamente 
cumpridas, inclusive a oitiva de órgãos internos, antes de qualquer decisão fi-
nal. Contudo, Barcas S.A., sem uma definição dos desequilíbrios reconheci-
dos e da garantia de equilíbrio futuro, poderá descontinuar a prestar o serviço 
público de transporte aquaviário de passageiros nos termos do atual Contrato 
de Concessão, urgindo que o Estado encontre uma solução tempestiva e ade-
quada aos interesses das partes. 2 -  Base de Preparação e Apresentação 
das Demonstrações Financeiras: 2.1. Declaração de conformidade para 
as demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronuncia-
mentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com apoio em 
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimati-
vas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a 
ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imo-
bilizado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito 
para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da 
análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 
para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimati-
vas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas devido ao trata-
mento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa 
suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. A emissão das de-
monstrações financeiras da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Admi-
nistração em 10 de outubro de 2019. 2.2. Base de mensuração: As demons-
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto 
aqueles mensurados ao valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcio-
nal e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 2.4. Uso de 
estimativas: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as 
normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas são reconhecidas no exercício 
em que as estimativas são revisadas e em quaisquer futuros afetados. 2.5. 
Base de consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem 
a RioPar Participações S.A. e a Riocard Tecnologia da Inforamção S.A. nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

Controladas % de participação
RioCard Tecnologia da Informação S.A. 85,25
SPTA Holding em Transporte Aquaviário LTDA 50,00
Concessionária do VLT Carioca S.A. 24,931
A Companhia não realiza a consolidação das empresas SPTA Holding em 
Transporte Aquaviário LTDA.,  e na Concessionária do VLT Carioca S.A. 
por não possuir controle e não gerenciar diretamente as Sociedades. As 
demonstrações financeiras são elaboradas utilizando políticas contábeis 
consistentes. Todos os saldos correspondentes às transações realizadas 
entre ambas as Empresas, receitas e despesas e ganhos e perdas não 
realizados, oriundos de tais transações, são eliminados por completo. 
Controladas: São todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder 
de determinar as políticas financeiras e operacionais, está exposta, ou 
tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a 
investida e tem a capacidade de usar esse poder para afetar seus retornos. As 
Controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle 
é transferido para a Companhia. As políticas contábeis das controladas são 
alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas 
adotadas pela Companhia. Controladas em conjunto: A Companhia que tenha 
negócios em conjunto (joint venture), onde o controlador é especificamente 
um empreendedor em conjunto, deve contabilizar seu investimento utilizando 
o método de equivalência patrimonial, conforme determina CPC 19 - Negócios 
em conjunto. Descrição dos principais procedimentos de consolidação das 
controladas: Serão eliminados os saldos e transações entre as Empresas, por 
meio dos seguintes principais procedimentos: • Eliminação das transações 
realizadas entre as Empresas consolidadas no que concerne saldo das contas 
de ativos e passivos e resultados entre Empresas consolidadas; • Eliminação 
dos saldos das contas de investimentos e correspondentes participações no 
capital, nas reservas e nos Lucros acumulados das Empresas consolidadas; 
• Destaque do valor da participação dos acionistas não controladores nas 
demonstrações financeiras consolidadas, que representa a parcela do 
resultado do exercício e patrimônio líquido que não são detidos pela RioPar, 
logo deve ser apresentada separadamente da demonstração do resultado 
consolidada e dentro do patrimônio líquido; e • Os saldos das transações 
intercompanhias das controladas foram eliminados e as participações que 
cabem aos demais acionistas foram destacadas como partes relacionadas 
terceiros no balanço patrimonial. 3 - Principais Práticas Contábeis: 
3.1. Apuração do resultado e reconhecimento de receita: Receitas e 
despesas são reconhecidas nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, de acordo com o período de competência em que incorrem. 
3.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
caixa, saldos positivos em contas bancárias e títulos e valores mobiliários de 
conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, estando sujeitas 
a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras 
estão classificadas como ativos financeiros, mensuradas ao valor justo 
por meio do resultado. 3.3. Contas a receber de clientes: Referem-se, 
principalmente, aos valores a receber pela prestação de serviços faturados ou 
não nas datas de encerramento das demonstrações financeiras. É constituída 
provisão para créditos incobráveis em montante considerado suficiente pela 
Administração, desde que, a recuperação desses créditos seja considerada 
duvidosa. 3.4. Partes relacionadas e terceiros: A Empresa reconhece como 
partes relacionadas as transações financeiras com as Empresas ligadas e 
sócios de forma direta ou indireta. 3.5. Investimentos: Os investimentos em 
participação de controladas estão registrados e avaliados com base no método 
de equivalência patrimonial, sendo reconhecidos no resultado do exercício 
como receita ou despesa operacional. Os dividendos, quando recebidos desta 
participação, quando aplicável, são registrados com uma redução do valor 
dos investimentos. 3.6. Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo 
histórico deduzido da depreciação acumulada, ajustados aos seus valores de 
recuperação, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear 
levando em consideração o tempo estimado de vida útil econômica dos bens 
e revisada anualmente, e ajustada de forma prospectiva, quando aplicável.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum bene-
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fício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou 
perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o 
valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demons-
tração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 3.7. Intangível: 
Os ativos intangíveis estão representados, substancialmente, por softwares. É 
mensurado no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, 
deduzido da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando 
aplicável. 3.8. Redução ao valor recuperável de ativos: Define procedimen-
tos visando assegurar que os ativos da Companhia não estejam registrados 
contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por 
uso ou por venda. Caso existam evidências claras de que os ativos estejam 
avaliados por valor não recuperável no futuro, a Companhia deverá, imedia-
tamente, reconhecer a desvalorização por meio da constituição da Provisão 
para perdas. A avaliação é feita através do teste de “impairment”, que visa evi-
denciar e mensurar a perda de capacidade de recuperação do valor contábil 
dos ativos. 3.9. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: O 
imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são apurados conforme 
a legislação vigente, tendo alíquotas de 15 % acrescido do adicional de 10% 
para o lucro tributável excedente de R$240 mil para imposto de renda e 9% 
sobre lucro tributável para contribuição social sobre lucro líquido. Os ajustes 
ao resultado contábil decorrentes de despesas temporariamente não dedutí-
veis ou de receitas temporariamente não tributáveis geram ativos ou passivos 
fiscais diferidos. As antecipações ou valores passíveis de compensação são 
demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão 
de sua realização. 3.10. Imposto de renda e contribuição social - diferido: 
O ativo fiscal diferido de IRPJ e CSLL, calculado sobre os saldos de prejuízo 
fiscal e da base negativa de contribuição social sobre o lucro da Companhia, 
compensáveis nos termos da Lei nº 9.065/95, que limitou a compensação des-
tes créditos fiscais à razão de 30% dos lucros tributáveis apurados em cada 
período-base de pagamento dos tributos. 3.11. Provisões para contingên-
cias: A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem 
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo 
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adi-
cionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
A Companhia registra provisões para contingências no passivo circulante e 
no não circulante, de acordo com a estimativa de prazo de liquidação. 3.12. 
Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido nos balanços quando for 
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da 
Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido nos balanços quando a Companhia possui uma obri-
gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo pro-
vável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi-
do. 3.13. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: 
(a) Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia 
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas 
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passi-
vos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das 
demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas 
e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo 
ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. (b) Estima-
tivas e premissas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas 
estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas 
nas datas dos balanços, envolvendo risco significativo de causar um ajuste 
significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício fi-
nanceiro. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: 
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de 
um ativo excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo 
menos custos de venda ou o seu valor em uso. (c) Valor justo de instrumentos 
financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresen-
tados nos balanços patrimoniais não puder ser obtido de mercados ativos, é 
determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de 
caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles prati-
cados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um 
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O 
julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, 
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas so-
bre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos 
financeiros. 3.14. Novos pronunciamentos contábeis: A Companhia ado-
tou todos os pronunciamentos, pronunciamentos revisados e interpretações e 
orientações emitidas pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 
2018. Os novos pronunciamentos, interpretações e alterações, que entraram 
em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, não impactaram as demonstrações 
financeiras da Companhia. 
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Caixa e bancos 756 1.228 782 1.336
Aplicações financeiras de liquidez imediata 1.765 5.681 8.455 6.485

2.521 6.909 9.237 7.821
Além de numerário disponível em fundo fixo e contas-corrente bancárias, há  
aplicações em fundo de  investimento financeiro relacionados a títulos públi-
cos compromissados, contratados junto a entidades financeiras de primeira 
linha que possuem liquidez imediata, e remuneração próxima do CDI. Estes 
títulos tem alta liquidez e são prontalmente conversíveis em um montante con-
ferido de caixa, dentro do prazo de 90 dias, estando a um insignificante risco 
de mudança de valor. 
5 - Aplicação Financeira  - Convênio Bilhete Único: Consolidado

2018 2017
Banco Itaú e Bradesco - SBE 17.465 16.854

- 64
17.465 16.918

A RiocardTI, controlada da RioPar, firmou o Termo de Convênio nº 001/2013 
com o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da SETRANS em 01 de fe-
vereiro de 2013 com objetivo de cooperação técnica mediante a operaciona-
lização do SBE - Bilhete Único, que visa garantir a Administração e repasse 
dos subsídios às concessionárias e permissionárias do transporte público. 
Com base nesse Normativo, a SETRANS envia semanalmente, recursos fi-
nanceiros para Companhia. Estes recursos serão repassados diariamente às 
permissionárias e concessionárias que estão aptas a operar no Bilhete Único 
Intermunicipal – BUI. Os recursos provenientes desse convênio enquanto não 
forem utilizados para o repasse, são obrigatoriamente aplicados em entidades 
financeiras de primeira linha, com liquidez imediata, em operações de curto 
prazo lastreadas em títulos públicos – caso o repasse aconteça em até 30 
dias – ou em Caderneta de Poupança caso a expectativa de repasse seja 
superior a 30 dias. As despesas ou receitas financeiras decorrentes desse in-
vestimento não impactam o resultado financeiro da RiocardTI, uma vez que a 
Companhia opera como uma câmara de compensação, repassando os recur-
sos recebidos para as concessionárias e permissionárias. As operações finan-
ceiras dos recursos recebidos são disponibilizadas no site eletrônico Bilhete 
Único Backoffice (“BUBKF”) e quinzenalmente é enviada prestação de contas 
à SETRANS. O convênio está sujeito à fiscalização da SETRANS, Auditoria 
Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado. Em 31 de dezembro de 
2018 foram registrados R$17.465 (R$16.918 em 31 de dezembro de 2017) 
no ativo em contrapartida do mesmo valor no passivo circulante. 6 -  Seguro 
Garantia  – VLT Carioca: Em razão da obrigação assumida com o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES de garantir (garantia 
não solidária referente a 25% do empréstimo) o financiamento contratado com 
a Concessionária do VLT Carioca S.A., a (RioPar) contratou com o Banco Itaú 
S/A (“Banco Itaú ou credor fiduciário”) um convênio de fiança, apresentado 
como garantia, entre outras, os recebíveis a que tem direito a RioPar e a sua 
controlada RioCard Tecnologia da Informação S.A. (em conjunto considera-
dos “cedentes fiduciantes”) em razão de contratos de prestação de serviços 
celebrados com a FETRANSPOR. Para tanto, foi celebrado com o Banco Itaú 
S.A. contrato de cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, podendo 
o banco exercer tal direito no limite de até R$ 2.000 por mês. Dinâmica da 
operação: Nos termos deste contrato de cessão fiduciária, a FETRANSPOR 
deposita valores devidos em razão dos serviços prestados em uma conta vin-
culada para, então, serem transferidos aos cedentes fiduciantes em até 1 dia 
útil, exceto nos casos de inadimplemento contratual da RioPar Participações 
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S.A. quando os recursos poderão ser retidos pelo Banco Itaú S/A, no valor li-
mite de R$2.000 por mês. A RioPar garante, nos termos do contrato de cessão 
fiduciária, que no mínimo R$ 7.000 passarão mensalmente na referida conta 
vinculada. Além da cessão fiduciária, o Banco Itaú S.A. conta com depósitos 
em garantia no valor de R$ 97.143, penhora de um imóvel de propriedade 
da FETRANSPOR localizado na Barra da Tijuca e aval da FETRANSPOR. 
7 -  Contas a Receber de Clientes Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Contas a receber de clientes 3.212 2.631 4.178 3.812
(-) Provisão para créditos incobráveis (535) (438) (1.474) (1.611)

2.677 2.193 2.704 2.201
Em 31 de dezembro de 2018, foi constituída provisão para créditos incobrá-
veis, uma vez que os créditos em aberto estavam vencidos em períodos su-
periores a 90 dias. Segue abaixo a composição do saldo de contas a receber 
por faixa de vencimento:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

A vencer 2.677 2.193 2.704 2.202
De 1 a 89 dias - 352 - 352
De 90 a 179 dias 62 85 64 86
A partir de 180 dias 471 1 1.410 1.172

3.212 2.631 4.178 3.812

(ii) São receitas de projetos, em sua maioria, àqueles relativos a criação de 
uma interface entre as transações realizadas pelo metrô e trens junto ao SBE.  
21 - Custo dos Serviços Prestados: 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Custos e despesas por natureza
Salários, encargos sociais e benefícios (22.160) (24.792) (39.588) (42.792)
Serviços prestados (24.380) (23.457) (45.810) (55.436)
Material de uso e consumo (9.312) (9.373) (12.710) (11.017)
Depreciação e amortização (293) (244) (1.320) (1.251)

(56.145) (57.866) (99.428) (110.496)
22 - Despesas Gerais e Administrativas

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Salários, encargos sociais e benefícios (6.519) (6.515) (10.519) (11.913)
Serviços prestados (2.383) (3.947) (3.405) (5.722)
Auditoria e consultoria (736) (3.057) (1.006) (3.219)
Depreciação e amortização (1.739) (1.776) (2.004) (2.050)
Despesas legais (642) (372) (1.220) (1.763)
Aluguéis e condomínios (944) (383) (1.443) (1.569)
Material de expediente e encadernação (835) (484) (835) (423)
Telefone e comunicação (304) (440) (411) (588)
Despesas tributárias (1.241) - (1.241) -
Provisão para crédito incobráveis - (138) (1.587) (138)
Energia elétrica - (15) (178) (279)
Viagens (76) (35) (76) (35)
Outras despesas (190) - (65) (123)

(15.609) (17.162) (23.990) (27.822)
23 -  Resultado Financeiro, Líquido

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas financeiras
Rendimento mútuos 11.561 5.789 11.561 5.789
Rendimentos aplicações financeiras 2.852 3.640 3.131 3.770
Juros ativos 112 330 199 537

 14.525 9.759 14.891 10.096
Despesas financeiras
Despesas bancárias (74) (5.524) (518) (5.810)
Juros, comissões e despesas financeiras (6.269) (4.117) (6.269) (4.118)

 (6.343) (9.641) (6.787) (9.927)
Resultado financeiro, líquido 8.182 118 8.104 169
24 - Tributos Diferidos: Os impostos diferidos ativos são decorrentes de pre-
juízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, 
foram constituídos, levando em consideração a expectativa de geração de 
lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo técnico de viabilidade e 
aprovado pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é 
revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais 
provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou 
parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos 
baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na exten-
são em que se torna provável que lucros tributários futuros permitirão que os 
ativos tributários diferidos sejam recuperados. Impostos diferidos ativos são 
mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que 
o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto 
(e lei tributária) que foram promulgadas até as datas dos balanços. Impostos 
diferidos ativos e passivos serão apresentados líquidos se existe um direito 
legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os 
impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à 
mesma autoridade tributária. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. A RioPar fundamentou na expectativa de 
geração de lucros tributáveis futuros, determinadas em estudo técnico apro-
vado pela Administração, reconhecem, quando aplicável, créditos tributários 
sobre diferenças temporárias e sobre prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação 
está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. O valor contábil do ativo 
fiscal diferido e as projeções são revisadas anualmente. Quando existem fatos 
relevantes que venham a modificar as premissas de tais projeções, as mes-
mas são revisadas em períodos menores pelas controladas.
Tributos Diferidos: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Provisão (reversão) de fornecedores - (205) (226) (489)
Provisão (reversão) para contingências (420) 470 (456) 594
Provisão (reversão) créditos incobráveis 121 138 1.894 736
Provisão (reversão) para participação nos
 resultados dos empregados - - - -
Provisão (reversão) sobre prejuizo de  
 investimentos 7.525 8.586 7.525 8.586
IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e bases 
 negativa - (472) - (472)
Base Cálculo 7.226 8.989 8.737 9.427
Impostos diferidos ativo de IRPJ e CSSL 2.457 2.584 2.971 2.733
A controlada RioCard Tecnologia não constituíram IRPJ e CSLL diferidos so-
bre prejuízo fiscal, base negativa e diferenças temporárias, pois a Administra-
ção entende que as projeções de resultado tributável, dessas Companhias, 
não apresentam base para realização dos respectivos impostos diferidos. 
Com base no estudo técnico das projeções de resultados tributáveis, as con-
troladas estimam recuperar o crédito tributário decorrente de diferenças tem-
porárias e prejuízos acumulados:
 Consolidado
 2018 2017
2018 - 820
2019 890 697
2020 758 523
2021 569 365
2022 397 328
2023 357 -
Ativos fiscais diferidos 2.971 2.733
25 - Seguros (não revisado pelos auditores independentes): A Adminis-
tração da Companhia considera que todos os ativos e responsabilidades de 
valores e riscos relevantes estão cobertos por seguros suficientes para sal-
vaguardar o negócio de eventuais sinistros. 26 - Instrumentos Financeiros: 
26.1. Gestão de risco financeiro: A Companhia mantém operações com 
instrumentos financeiros e define quais são os limites apropriados e aceitá-
veis considerando as suas operações e objetivos. A administração desses 
instrumentos patrimoniais é efetuada por meio de estratégias operacionais 
visando a liquidez, rentabilidade e segurança. Todas as operações da Com-
panhia são realizadas com bancos de reconhecida liquidez o que reduz seus 
riscos. A política de controle consiste no acompanhamento periódico das ta-
xas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua 
aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos 
de risco. Os valores estimados de realização de ativos e passivos financeiros 
da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no 
mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável 
julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir 
a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as 
estimativas a seguir indicam, necessariamente, os montantes que poderão 
vir a ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes me-
todologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização 
estimados. Aplicações de renda fixa em CDB estão sendo apresentados pelo 
valor justo por meio do resultado. Para os demais ativos e passivos finan-
ceiros, dadas as características e os prazos de vencimento dos mesmos, a 
Administração acredita que os valores justos não diferem de forma relevante 
dos saldos contábeis. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos 
advindos do uso de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de li-
quidez; e • Risco de mercado. A Companhia está exposta a riscos de mercado 
e os instrumentos financeiros foram marcados a mercado em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017, devidamente registrados em contas patrimoniais. As premis-
sas de avaliação do seu valor podem ser sumarizadas, conforme seguem: 
Risco de crédito: Risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia 
sofrerem perdas financeiras em função da inadimplência de suas contrapartes 
ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos 
financeiros. Historicamente, a Companhia não tem sofrido perdas relevantes 
decorrentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras por parte dos 
projetos que realiza.  Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Com-
panhia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com 
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com 
outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liqui-
dez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente 
para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e 
de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua 
reputação. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos 
preços de mercado, tais como as taxas de juros das aplicações financeiras ou 
arrendamentos obtidos pela Companhia, uma vez que os ganhos ou perdas 
realizadas em função do seu portfólio de investimento ou decorrente de seus 
investimentos ou participações em instrumentos financeiros podem oscilar em 
função dos juros contratados. A Companhia administra os riscos de mercado 
através de aplicações financeiras em títulos de baixo risco de mercado e com 
baixa alavancagem financeira, sempre em instituições financeiras com exce-
lentes qualificações de mercado. O arrendamento financeiro de ativos tem 
sido contraído junto a instituições de primeira linha e o risco de deslocamento 
das estruturas de juros associáveis aos fluxos de pagamentos de principal e 
juros de dívida é baixo. Gestão de capital: O objetivo principal da gestão de 
capital da Companhia é assegurar que este mantenha uma classificação de 
crédito forte e uma razão de capital livre de problemas a fim de apoiar os negó-
cios e maximizar o valor do acionista. A Companhia administra a estrutura do 
capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas. Para 
manter ou ajustar a estrutura do capital, a Administração pode ajustar o pa-
gamento de dividendos aos acionistas. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, 
a Companhia não possui contratos de derivativo em aberto. 27 -  Eventos 
Subsequentes: a. Operação ponto final: Em julho de 2018, por ocasião de 
um desdobramento da operação Lava Jato, a Fetranspor destituiu o seu Pre-
sidente Executivo e todos os membros do Conselho de Administração, tendo 
sido instalado um Conselho de Gestão Provisório que elegeu o Sr. Armando 
Nunes Guerra Junior em 01/09/2017 para o cargo de Presidente Executivo da 
Fetranspor. O Conselho de Gestão Transitório permaneceu até 19/07/2018, 
quando foi instituído o Conselho de Gestão da Federação, composto por 07 
(sete) membros eleitos. Todavia, importante destacar que a Companhia Rio-
card TI possui autonomia em sua Administração, motivo pelo qual a gestão 
financeira, comercial e societária, durante os eventos relatados, não teve afe-
tado seus controles internos, proporcionando, dessa forma, a transparência 
necessária aos seus números e resultados. Ato contínuo, em reunião do Con-
selho de Gestão, realizada no dia 10/01/2019, foi dado treinamento presen-
cial ao Presidente Executivo e Conselheiros, abordando os seguintes tópicos: 
a) Introdução à Lei Anticorrupção; b) Sanções, agravantes e atenuantes das 
multas; c) Responsabilidade Judicial; d) Pilares do programa de Integridade 
e Conformidade; e) Suporte da Alta Administração; f) Proposta de criação do 
Comitê de Integridade e Conformidade. Todos os participantes foram subme-
tidos ao teste de efetividade do treinamento para avaliar a disseminação do 
seu conteúdo, sendo que os membros ausentes também participaram em reu-
niões posteriores. Em Janeiro de 2019, após esclarecimentos de dúvidas, os 
Conselheiros presentes oficializaram a adesão ao Programa de Integridade e 
Conformidade, sem quaisquer restrições, expressando, desta maneira, o seu 
total comprometimento na implementação institucional das linhas fundamen-
tais do Programa, que serão replicados para a RioPar e RioCard TI, a saber:

8 - Tributos a Recuperar Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

PIS/COFINS 10 706 103 798
IRPJ/CSLL 3.616 2.805 6.559 5.081
Outros - 5 9 15

3.626 3.516 6.671 5.894
Os saldos são representados por créditos tributários referentes à retenção 
na fonte de aplicações financeiras e por saldos credores na apuração dos 
impostos. Os mesmos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais du-
rante os diferentes períodos prescricionais, prevista em legislação específica. 
9 -  Investimentos:

2017 2018

Empresas: %

Valor do 
Investi-
mento

Equiva-
lência

Efeito do  
 Hedge

Valor do 
Investi-
mento

RiocardTI (*) 85,3 2.106 7.472 - 9.578
VLT Carioca (**) 24,934 52.593 2.501 181 55.275
     (a) Investimentos 54.699 9.973 181 64.853
SPTA (*) 50 (8.587) (7.527) - (16.114)
     (b) Provisão para passivo a 
   descoberto (8.587) (7.527) - (16.114)
(*) Empresa auditada no exercício de 2018, por nós auditores.
(**)  Empresa auditada por outros auditores independentes.

10 - Imobilizado: 10.1. Controladora Taxas médias anuais 
de depreciação 2016 Adição Baixa 2017 Adição Baixa 2018

Custo
Móveis e utensílios 10% a 20% 542 11 - 553 11 (2) 562
Máquinas e equipamentos de informática 20% 2.056 246 (22) 2.280 109 (17) 2372
Benfeitorias imóveis de terceiros 4% 1.161 292 - 1.453 658 - 2.111
Imobilizações em andamento 287 190 (228) 249 478 (658) 69

4.046 739 (250) 4.535 1.257 (677) 5.114
Depreciação acumulada

Móveis e utensílios (112) (69) - (182) (62) - (244)
Máquinas e equipamentos de informática (406) (416) 44 (778) (384) - (1.162)
Benfeitorias imóveis de terceiros (16) (48) - (64) (99) - (163)

(534) (534) 44 (1.024) (545) - (1.569)
3.512 205 (206) 3.511 711 (677) 3.545

10.2. Consolidado Taxas médias anuais 
de depreciação 2016 Adição Baixa 2017 Adição Baixa 2018

Custo
Móveis e utensílios 10% 637 21 - 658 11 (2) 667
Máquinas e equipamentos de informática 20% 4.490 414 (23) 4.881 203 (17) 5.067
Equipamentos de informática - arrendamento mercantil 33% 23.203 5 (22.708) 500 272 - 772
Benfeitorias em   imóveis de terceiros 4% 1.198 309 - 1.507 658 - 2.165
Instalações 10% 13 - - 13 - - 13
Imobilizações em andamento 289 190 (228) 251 478 (658) 71

 29.830 940 (22.960) 7.810 1.622 (677) 8.755
Depreciação acumulada

Móveis e utensílios 30 (78) - (48) (82) - (130)
Máquinas e equipamentos de informática (2.422) (604) 36 (2.990) (583) - (3.573)
Equipamentos de informática - arrendamento mercantil (22.701) (113) 22.706 (108) (113) - (221)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (88) (62) - (150) (99) - (249)
Instalações (2) (1) - (3) (7) 15 5

(25.183) (858) 22.742 (3.299) (884) (15) (4.168)
4.647 82 (218) 4.511 738 (662) 4.587

11 -  Intangível: 11.1. Controladora  
Taxa  

anual de 
amorti- 

zação 2016 Adição 2017 Adição 2018
Custo
Sistemas e aplicativos 20% 7.627 55 7.682 7 7.689
 7.627 55 7.682 7 7.689
Amortização acumulada
Sistemas e aplicativos (3.311) (1.532) (4.843) (1.506) (6.349)
 (3.311) (1.532) (4.843) (1.506) (6.349)

4.316 (1.477) 2.839 (1.499) 1.340
11.2. Consolidado Taxa 

anual 
de 

amorti-
zação 2016 Adição 2017 Adição

Bai-
xa 2018

Custo
Sistemas e aplicativos 20% 12.824 563 13.378 1.418 - 14.796
 12.824 563 13.378 1.418 - 14.796
Amortização acumulada
Sistemas e aplicativos (4.843) (2.480) (7.314) (2.497) 23 (9.788)
 (4.843) (2.480) (7.314) (2.497) 23 (9.788)

7.981 (1.917) 6.064 (1.079) 23 5.008
12 - Fornecedores: 12.1. Controladora Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Rede R2X 908 922 908 922
PC Service Tecnologia Ltda. - 561 - 561
Perto S.A. 604 524 604 524
Liq. Corp. As 747 - 747 -
Ticket Serviços S.A. 264 351 264 351
Maral Seguraça e Vigilância Ltda. 309 309 309 309
Rede Qiwi 669 305 669 305
WA3 Telemarketing e Cobrança Ltda. - 115 - 115
Evolution Smart Card Industria Ltda. 329 83 329 83
Eletromídia S.A. - 60 - 60
AIT Consulting Ltda. - 48 - 48
Rodoban Segurança Ltda. - 43 - 43
Positivo Informática - 43 - 43
Taguima Adm. e Part. Ltda. - 38 - 38
Telium Tecnologia da Inf. Ltda. 33 31 172 193
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. - - - 557
M2M Solutions Ltda. - - - 231
Telemar Norte Leste AS - - 50 -
Herrlein & Lopes Soc. - - - 138
IBM Máquinas - - 1.612 1.959
Fornecedores diversos 350 300 499 856

4.213 3.732 6.163 7.336
13 - Empréstimos e Financiamentos
Instituição financeira: Encargos anuais: 2018 2017
Banco Guanabara S.A. (Cédula Crédito) CDI+ 6,00% a.a - -
Banco Guanabara S.A. (Cédula Crédito) CDI+7,44% a.a - 7.823
Banco Santander S.A. (Garantia) CDI+0,49% a.a - 2.292
Banco Santander S.A. (Cédula Crédito) CDI+9,38 a.a 1.333 9.333

1.333 19.448
2018 2017

Passivo Circulante 1.333 18.114
Passivo não Circulante - 1.333

1.333 19.448
Financiamento  firmado entre o Banco Santander S.A. e Banco Guanabara 
S.A. com a Companhia tendo como garantia créditos cedidos conforme con-
trato de cessão fiduciária. 14 -  Obrigações Fiscais e Trabalhistas:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

INSS 407 410 776 742
FGTS 141 151 276 276
IRRF 241 265 612 592
Pensão alimentícia 1 - 1 -
Empréstimos consignados 24 29 39 53
Contribuição sindical 1 - - -
Provisões para férias 2.217 2.399 4.057 4.320

3.032 3.254 5.761 5.983
15 - Tributos a Recolher Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
ISS 409 422 640 776
PIS/COFINS 536 486 631 557
IRRF 47 33 545 33
INSS – terceiros 10 11 12 13
CSLL 160 101 167 124
Tributos retidos - - 8 -

1.162 1.053 1.984 1.503
16 -  Cartões em Comodato 2018 2017
Cartões em Comodato 10.333 7.235
Até o mês de agosto de 2016, toda a operação dos cartões em comodato era 
realizado pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Es-
tado do Rio de Janeiro – Fetranspor, posteriormente a essa data a RioPar Par-
ticipações S.A. assumiu a cobrança e contabilização dos cartões em comoda-
to por ter passado a adquirir em seu próprio nome os cartões eletrônicos para 
o mesmo fim. Através do contrato de Comodato dos cartões, a Fetranspor ce-
deu em comodato à Riopar S.A., por prazo indeterminado, o(s) “Cartão(ões)” 
para ser(em) utilizado(s) no Sistema de Bilhetagem Eletrônica instituído no 
Estado do Rio de Janeiro, conforme previsto nos artigos 579 a 585 do Código 
Civil. A Administração da Companhia entende que os cartões adquiridos a par-
tir de setembro de 2016, serão baixados a partir de setembro de 2021, após 5 
anos de sua aquisição. 17 -  Partes Relacionadas e Terceiros: 
Ativo Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Não circulante
Barcas S.A. (b) 1.438 1.449 1.465 1.449
SPTA Holding ou Transporte Aquaviário Ltda. 21.564 21.400 21.564 21.400
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro  - Rioônibus (c) 17 19 17 18
Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de 
 Janeiro – Fetranspor (c) 4.089 6.920 8.251 13.474
Rio Terminais Rodoviários de Passageiros S.A. (c)    - 291 - 291
Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 117.244 75.706 117.278 75.706
RioCard Tecnologia da Informação S.A. (d) 2.085 2.682 - -

146.437 108.467 148.733112.338
Passivo Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Não Circulante
Federação das Empresas de Transpor-
te de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro – Fetranspor (c) 5.633 4.648 5.663 6.347
RioCard Tecnologia da informação S.A. 79 - - -
Rio Terminais Rodoviários de Passageiros
 S.A. (c) 1 1 1 1
HLQ Processamento de dados Ltda.
 (“HLQ”) (c) - - 4 4
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro - Rioônibus (c) 3 - 3 -
Oliveira Gonçalves (c ) 6 - 3 -

5.722 4.649 5.835 6.352

Resultado Controladora Consolidado
Receitas 2018 2017 2108 2017
Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de  
 Janeiro – Fetranspor (c) 51.199 55.425 120.516 121.589
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro – Rioônibus (c) 438 483 438 561
Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 972 710 1.385 1.049
Barcas S.A. (b) - 170 462 170
RioCard Tecnologia da Informação S.A. (d) 1.339 819 - -

53.948 57.437 122.801 123.369
Controladora Consolidado

Custo 2018 2017 2108 2017
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro – Rioônibus (c) (38) - (38) -
RioCard Tecnologia da Informação S.A. (d) - (11) - (11)

(38) (11) (38) (11)
Controladora Consolidado

Despesa Administrativa e Gerais 2018 2017 2108 2017
Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Rio de 
 Janeiro – Fetranspor (c) - (210) (360) (512)
Vox LC Consultoria em Gestão Empresarial (c)      - (526) - (526)
PB Serviços Administrativos (c) - (273) - (273)
Finplanner Consultoria Ltda. (c) - (1.238) - (1.238)
HLQ Processamento de dados Ltda. – HLQ (c)      - - (243) -
BGM Rodotec (c) - - (12) (14)
RioCard Tecnologia da Informação S.A. (d) (1.142) (1.740) - -
Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro – Rioônibus (c) (476) (219) (476) (219)
Oliveira Gonçalves (c) (66) (60) (109) (115)

(1.684) (4.266) (1.200) (2.897)
Controladora Consolidado

Resultado Financeiro 2018 2017 2108 2017
 Concessionária do VLT Carioca S.A. (a) 8.540 6.872 8.540 6.872
 Barcas S.A. (b) 8 170 8 170

8.548 7.042 8.548 7.042
(a) Contratos de mútuo com a Concessionária VLT Carioca S.A., remunerado 
a variação acumulada do CDI + 5% a.a, com vencimentos entre 31 de dezem-
bro de 2018 e 2027. (b) Contrato de mútuo com a Companhia Barcas S.A., 
remunerado à variação do CDI em 127,9%, com vencimento em 03 de dezem-
bro de 2016. Naquela data, o prazo foi prorrogado para 07 de abril de 2017. E 
novamente prorrogado sem uma data para vencimento. (c) Contrato de pres-
tação de serviços nas áreas de contabilidade, tesouraria, recursos humanos, 
cujos valores são liquidados mensalmente. (d) Contrato de mútuo com a Com-
panhia RioCard Tecnologia da Informação S.A., remunerado à 1,0% a.m., com 
vencimento em parcela única, podendo ser prorrogado, com a necessidade de 
obter recursos para realização de investimentos e pagamento de despesas. 
Remuneração do pessoal chave da Administração da Companhia

2018 2017
Salários e encargos 2.286 2.593
18 - Provisões para Contingências: Os passivos contingentes da Companhia 
resultam de litígios ou autos de infração das autoridades fiscais e é mensurado 
pela Administração com apoio de assessores jurídicos da Companhia. A movi-
mentação dos saldos de contingências prováveis está demonstrada a seguir: 
Controladora

Natureza 2018 2017
Cíveis 47 44
Trabalhistas 1.379 1.802

1.426 1.846
Consolidado

Natureza 2016
Adi-

ções
Rever-

sões 2017
Adi-

ções
Rever-

sões 2018
Trabalhistas 2.185 33.307 (32.663) 2.829 40.147 (40.585) 2.391
Cíveis 154 1.894 (1.942) 106 1.404 (1.421) 89

2.339 35.201 (34.605) 2.935 41.551 (42.006) 2.480
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Circulante - - 41 61
Não circulante 1.426 1.846 2.439 2.874

1.426 1.846 2.480 2.935
A Companhia possui, também, processo de natureza tributária, cível e traba-
lhista envolvendo risco de perda “Possível”, de acordo com a Administração e 
seus assessores jurídicos, e para os quais não há necessidade de provisão, 
somente a divulgação. Os saldos de contingências possíveis estão demons-
trados a seguir:

2018 2017
Trabalhistas 441 437
19 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social, totalmente subscri-
to e integralizado, é de R$ 205.026 (R$170.526 em 2017)  e está representado 
por 205.026.441 ações ordinárias nominativas  (170.526.411 ações ordinárias 
em 2017) sem valor nominal, de titularidade de pessoas jurídicas residentes 
e domiciliados no País. No exercício de 2018 aprovou-se a subscrição e in-
tegralização do aumento de capital social no valor de R$ 34.500.000 (trinta 
e quadro milhões e quinhentos mil reais), através de emissão de 34.500.000 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

2018 2017
Ações % Ações %

Acionistas
Federação das Empresas de
  Transporte - Fetranspor 205.026.410 99,99% 170.526.440 99,99%
Sindicato das Empresas de 
 Ônibus da Cidade do Rio de
 Janeiro - Rioônibus 1 0,01% 1 0,01%

205.026.411 100% 170.526.441 100%
b) Reserva legal: Foi constituída à base de 5% do lucro líquido do exercício, 
até atingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido 
das Reserva de capital. c) Reserva estatutária: Foi constituída à base de 1% 
do lucro líquido do exercício, conforme estatuto. d) Reserva de retenção de lu-
cros: A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da Administração, 
deliberar para reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamen-
to de capital por ela previamente aprovado. O orçamento, submetido pelos 
órgãos da Administração com a justificativa da retenção de lucros proposta, 
deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo 
ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no 
caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. O orçamento 
poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o 
balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a 
um exercício social. 20 - Receita Operacional, Líquida:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita de prestação de serviço 98.930 97.476 168.485 168.939
Receita SBE 47.190 44.964 101.269 97.941
Receita de outros serviços(i) 51.740 52.512 67.031 67.600
Receita de projetos(ii) - - 185 3.398
(-) Deduções da receita (14.159) (14.056) (20.506) (21.609)
COFINS (7.514) (7.394) (9.675) (9.578)
PIS (1.632) (1.606) (2.101) (2.079)
ISS (4.943) (4.864) (8.546) (8.504)
Cancelamento (70) (192) (184) (1.448)

Receita operacional, líquida 84.771 83.420 147.979 147.330
(i) São receitas de serviços prestados, principalmente,  àquelas relativas a 
manutenção periódica de sistemas próprios para melhor comunicação com 
o SBE, receitas referentes a solicitação dos usuários para segunda via do 
cartão RioCard, receitas referente a segunda via de cartões de gratuida-
de e receitas referentes à utilização online dos serviços de vale transporte.
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• criação e aprimoramento de padrões de ética e de conduta, além de demais 
políticas, normas e procedimentos necessários à gestão do Programa; • polí-
ticas, normas e procedimentos necessários à gestão do Programa; • desen-
volvimento de ações de comunicação, cursos e treinamentos efetivos para 
disseminação das políticas e normas referidas no item anterior; • instituciona-
lização e aprimoramento de canais de denúncias; • institucionalização e apri-
moramento dos procedimentos e instâncias responsáveis pelas ações de res-
ponsabilização disciplinar; e • implementação de todas as ações necessárias 
ao constante aprimoramento do Programa. Ainda em Janeiro do mesmo ano, 
foi aprovada a criação do Comitê de Integridade e Conformidade, composta 
por 02 (dois) membros independentes, sendo 01 (um) membro do Conselho 
de Gestão e o Presidente Executivo da Fetranspor. O Programa de Integrida-
de e Conformidade da Fetranspor abrange a RioPar e RioCard TI, sendo um 
sistema de governança corporativa que visa desenvolver ações que possam 
prevenir, detectar e responder qualquer denúncia, suspeita ou prática de atos 
lesivos. A Gerência de Controles Internos e Riscos, área responsável pelo de-

senvolvimento do Programa de Integridade e Conformidade, com objetivo de 
garantir a transparência e o compromisso com o desenvolvimento do referido 
programa, tem focado, já no primeiro semestre de 2019, nos seguintes aspec-
tos: 1) Obter o suporte da alta administração na implementação do Programa 
de Integridade e Conformidade, bem como promover a disseminação do con-
teúdo da Lei Anticorrupção e as necessidades para implementar um programa 
efetivo; 2) Recrutamento de colaboradores para a Gerência de Controles In-
ternos e Riscos, bem como consultorias que darão suporte ao início, desen-
volvimento e monitoramento do Programa de Integridade e Conformidade; 3) 
Garantir a autonomia, independência e infraestrutura da instância responsável 
pelo Programa de Integridade e Conformidade, que é a eleição do Compliance 
Officer; 4) Treinamento mensal a todos os diretores, gestores e colaboradores 
em relação ao conteúdo da Lei Anticorrupção; 5) Revisão dos valores organi-
zacionais para fins de relançamento do novo Código de Ética e Conduta; 6) 
Criação do Regimento Interno do Comitê de Integridade e Conformidade, com 
previsão de início em maio de 2019; 7) Revisão de normativos de integrida-

de; 8) Monitoramento e reestruturação do canal confidencial de denúncias; 9) 
Declarar publicamente o início do Programa de Integridade e Conformidade;
28 - Novas Normas e Interpretações Contábeis: IFRS 16/CPC 06 (R2)/
IFRS16- Operações de arrendamento mercantil (substitui o pronunciamento 
CPC 06 (R1)/IAS 17): Com essa nova norma os arrendatários passam a ter 
que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo 
arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, 
incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma 
determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os crité-
rios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos mercantis nas de-
monstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. 
A Adminstração está avaliando se a nova norma irá trazer efeitos relevantes 
para a Companhia.

Julio Cesar Magalhães Cunha - Contador - CRC RJ 099006/O-0
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

. Aos Acionistas e Administradores da: RioPar Participações S.A. Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas da RioPar Participações S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na 
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
RioPar Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
com ressalva: 1. As demonstrações financeiras de Barcas S.A., coligada da 
investida SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda., examinada por ou-
tros auditores independentes, descreve que no exercício findo em 31 de de-
zembro de 2018, as investigações foram comunicadas ao Conselho de Admi-
nistração da sua controladora CCR S.A.. Conforme mencionado no relatório 
de auditoria de Barcas S.A., foram celebrados por determinadas empresas do 
Grupo CCR, Termo de Autocomposição com o Ministério Público do Estado de 
São Paulo, ainda não homologado judicialmente, e Acordo de Leniência com 
o Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Paraná (“Instru-
mentos”). Por abrangerem fatos e informações protegidas por segredo de jus-
tiça, a Companhia e sua controladora CCR S.A. não puderam nos apresentar 
a totalidade da documentação suporte e, consequentemente, não foi possível 
obtermos evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre os possíveis 
impactos nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2018. 2. Conforme descrito nota explicativa de nº 4, do relatório de 
auditoria referente ao exercício de 31 de dezembro de 2018 da investida SPTA 
Holding em Transporte  Aquaviário Ltda. (SPTA), foram aportados pelos inves-
tidores na SPTA o montante de R$ 42.800 mil. Até a presente data não rece-
bemos a respectiva documentação comprobatória referente aos valores apor-
tados no exercício de 2017. Não nos foi possível aplicar procedimentos de 
auditoria sobre os valores contabilizados. 3. O relatório da investida SPTA 
Holding em Transporte  Aquaviário Ltda., conforme descrito em nota explicati-
va de nº 3, através da resposta de circularização de Barcas S.A. referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, verificamos que Barcas S.A. não 
contabilizou parte dos serviços prestados pela RioCard Tecnologia da Infor-
mação S.A., no montante de R$1.601mil correspondente, ao efeito de 
R$320mil (20% por equivalência patrimonial). Devido ao fato, o saldo da conta 
“Credores compromissados” no passivo não circulante e o resultado do exer-
cício correspondente ao patrimônio líquido negativo da coligada Barcas S.A., 
estão a menor neste montante. 4. A investida RioCard Tecnologia da Informa-
ção S.A., apresenta uma diferença de R$ 2.050 mil, relacionada a Partes Re-
lacionadas com Barcas S.A. Não conseguimos através de procedimentos de 
auditoria nos certificar quanto ao valor contabilizado. Nossa auditoria foi con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia 
e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
com ressalva. Incerteza relevante relacionada com a continuidade opera-
cional: Conforme mencionado na nota 1, do  relatório de auditoria do exercício 
de 31 de dezembro de 2018 da investida SPTA Holding em Transporte  Aqua-

viário Ltda.,  a AGETRANSP e a Secretaria de Transportes estão analisando, 
em conjunto com a Barcas S.A., as possíveis formas de equacionamento do 
contrato de concessão. Dentre as possibilidades discutidas, além do reequilí-
brio contratual ou da reformulação do atual Contrato, encontra-se sob análise 
a possibilidade do distrato consensual do Contrato de Concessão. A continui-
dade normal da SPTA Holding em Transporte Aquaviários LTDA está condi-
cionada no cumprimento das cláusulas contratuais e na legislação de conces-
são vigente por parte do poder concedente. A Sociedade elaborou as 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis previstas 
operando em regime normal. Nossa opinião não está ressalvada em Ênfase 
- Operação Ponto Final: A Fetranspor (entidade controladora da Companhia) 
promoveu alterações em sua gestão na sequência da operação denominada 
Ponto Final, tendo sido eleito um Conselho de Gestão, nomeado um novo 
Presidente Executivo e posto em funcionamento um programa de integridade 
que se estende para as sociedades controladas.  As demonstrações financei-
ras da Companhia não incluem quaisquer efeitos que futura e eventualmente 
possam advir das investigações da referida operação Ponto Final, e nossa 
opinião não está modificada em relação a este tema. Ênfase – Ação de res-
cisão do contrato de concessão: As demonstrações financeiras de Barcas 
S.A., coligada da investida SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda. exa-
minada por outros auditores independentes, descreve que Barcas S.A. ajuizou 
ação de rescisão de contrato de concessão dos Serviços Públicos de Trans-
porte Aquaviário de Passageiros, Cargas e Veículos no Estado do Rio de Ja-
neiro, e se efetivada, os ativos e as operações da concessão serão devolvidas 
ao Poder Concedente. Ação está consubstanciada no fato de que houve o 
descumprimento contratual por parte do Poder Concedente por não ter manti-
do equilíbrio de equação econômico-financeiro previsto contratualmente. De 
acordo com a avaliação dos assessores jurídicos de Barcas S.A. a expectativa 
é que o desfecho do mérito será favorável à Barcas S.A.. A opinião dos audi-
tores independentes dessa empresa não foi ressalvada em relação a esse 
assunto. Outros assuntos: Demonstrações financeiras referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2017: Os valores correspondentes 
ao  exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentados para fins de  
comparação, foram anteriormente por nós auditados, cujo relatório emitido em 
17 de junho de 2019, contendo as seguintes ressalvas: (i) A resposta de circu-
larização da aplicação financeira – debentures do Banco Santander S.A. infor-
mou um saldo a menor de R$1.972mil em 31 de dezembro de 2017. Não 
conseguimos através de procedimentos de auditoria nos certificar quanto ao 
valor contabilizado na conta de aplicação financeira no exercício findo em 31 
de  dezembro de 2017; (ii) Conforme descrito na nota explicativa n°9, a Com-
panhia não realizou o aporte referente ao capital integralizado do exercício de 
2016, no montante de R$11.517 da investida VLT Carioca S.A.. Portanto, o 
investimento em 31 de dezembro de 2017 está a menor nesse montante, que 
deveriam ter sido divulgados de forma retrospectiva, de acordo com o CPC 23; 
e (iii) Conforme descrito na nota explicativa nº 9, a Companhia realizou os 
ajustes de equivalência patrimonial de exercícios anterires no montante de 
R$(4.188), que deveriam ter sido divulgados de forma retrospectiva, de acordo 
com o CPC23. Responsabilidades da Administração e da governança pe-
las demonstrações financeiras: A Administração da Companhia é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessário para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda 

liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas. Responsabilidade do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados nas circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvi-
da significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Com-
panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019
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Protesto no país contra privatizações de refinarias da Petrobras 
FUP : Venda das refinarias é uma burla à Constituição Federal

Representações sin-
dicais dos petrolei-
ros de todo o país, 

ligadas à Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), re-
alizaram na manhã desta 
sexta-feira, ato nacional em 
frente a refinarias da Petro-
bras em diferentes estados 
da Federação, em protesto 
contra as privatizações das 
unidades de refino da em-
presa. 

O movimento teve início 
na Refinaria Landulpho Al-
ves (RLAM), na Bahia, con-
tra a venda da planta, pela 
metade do preço, junto com 
terminais e outros ativos de 
logística da Petrobras no es-
tado. A RLAM foi vendida 
ao fundo árabe Mubadala, 
por US$ 1,8 bilhão, 50% 
abaixo do valor de mer-
cado, segundo o Instituto 
de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (Ineep), e 
35% aquém do preço jus-

to, de acordo com o BTG 
Pactual. O valor foi questio-
nado ainda pela XP Inves-
timentos. A privatização da 
refinaria baiana - a segunda 
maior do país, com capa-
cidade de processamento 
de 330 mil barris/dia -, foi 
concluída no dia 30 de no-
vembro. 

Amazonas

Protestos foram realiza-
dos também nas refinarias 
Isaac Sabbá (REMAN), no 
Amazonas, na Unidade de 
Industrialização do Xisto 
(SIX), no Paraná – ambas 
vendidas e em processo de 
conclusão do negócio -, 
nas refinarias Alberto Pas-
qualini (Refap/RS); Paulí-
nia (Replan/SP); Gabriel 
Passos (Regap/MG); Du-
que de Caixas (Reduc/RJ); 
Lubrificantes e Derivados 
do Nordeste (Lubnor/
CE); Potiguar Clara Cama-

rão (RPCC/RN). Houve 
atos ainda em unidades da 
Transpetro e no Terminal 
Madre de Deus (Temadre), 
na Bahia. 

Deyvid Bacelar, coorde-
nador-geral da FUP, cha-
ma atenção para o fato de 
a venda das refinarias ser 
uma burla à Constituição 
Federal. Há um processo 
do Congresso Nacional pa-
ra que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) julgue o mé-
rito da ação de inconstitu-
cionalidade da venda de re-
finarias sem autorização do 
Poder Legislativo.

 “Eles estão pegando 
ativos da empresa mãe, a 
Petrobras, transforman-
do-os em subsidiárias e 
privatizando essas subsi-
diárias, criadas artificial-
mente. Com isso, fogem 
do processo de licitação 
e do crivo do Congresso 
Nacional”, denunciou Ba-
celar, lembrando que “o 

próprio ministro do STF 
Alexandre de Moraes já 
declarou que ‘essa patolo-
gia não deveria ocorrer’. 

Ele afirma que “a atual 
gestão da Petrobras está se 
desfazendo de ativos im-
portantes para o país e para 
a empresa, tornando-se pe-
quena, simples exportadora 
de óleo cru, ‘suja’ ambien-
talmente”. 

Ações 

A FUP e sindicatos fi-
liados continuarão lutando 
judicialmente para reverter 
a privatização da RLAM e 
barrar a venda das outras 
refinarias. Várias ações tra-
mitam na Justiça, ainda sem 
julgamento.

Na Justiça Federal da 
Bahia, está em curso ação 
civil pública demonstrando 
o risco da criação de mono-
pólio regional privado, com 
impactos negativos para o 

consumidor, decorrente da 
privatização da RLAM. Tal 
problema foi apontado por 
estudos da Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) 
do Rio de Janeiro, que ava-
liou ainda outras refinarias 
que estão à venda e indicou 
o mesmo risco para todas as 
plantas.

A RLAM, de acordo 
com os pesquisadores, é 
uma das refinarias da Pe-
trobras que tem potencial 
mais elevado para forma-
ção de monopólios regio-
nais, o que pode aumen-
tar, ainda mais, os preços 
da gasolina, diesel e gás 
de cozinha, além do risco 
de desabastecimento. Há 
também na Justiça Federal 
da Bahia ação popular, de 
autoria da FUP, sindicatos 
de petroleiros e do sena-
dor Jaques Wagner (PT-
-BA), contra a venda da 
RLAM.

Tem ainda processo do 

Congresso Nacional para 
que o STF julgue o mérito 
da ação de inconstitucio-
nalidade da venda de refi-
narias sem autorização do 
Poder Legislativo.

Além dessas iniciativas, 
o Conselho Deliberativo da 
FUP aprovou um calendá-
rio de ações contra as priva-
tizações na Petrobras, que 
inclui greve nacional, caso 
o governo Bolsonaro leve 
adiante a ameaça de apre-
sentação de um projeto de 
lei para privatização da em-
presa. 

O acelerado processo de 
privatização aos pedaços, 
com desintegração do Sis-
tema Petrobrás, vem sendo 
denunciado e combatido 
pela FUP desde 2015, se-
ja através de greves ou de 
ações jurídicas e políticas, 
além da mobilização da 
sociedade em torno da im-
portância da estatal para os 
estados e municípios.

SP já tem 2,93 milhões de famílias endividadas

Pesquisa de En-
dividamento e 
Inadimplência do 

Consumidor (Peic), da Fe-
comercioSP, mostra que 
73,5% de famílias paulis-
tanas estavam com dívida 
no mês de novembro, o 
percentual mais alto desde 

2010. Segundo o estudo, 
há 2,93 milhões de famílias 
com dívidas na capital pau-
lista, sendo 710 mil a mais 
desde o ciclo de 12 altas 
consecutivas com início em 
novembro do ano passado. 
Em novembro, o percentu-
al de famílias inadimplen-

tes (aquelas que além de 
terem contraído a dívida, 
não conseguiram pagá-las 
na data de vencimento) foi 
de 20,4%, o maior patamar 
desde abril do ano passado 
(21,6%). São 815 mil famí-
lias atualmente que estão 
com contas em atraso.

A taxa de inadimplentes 
permaneceu praticamente 
estável ao longo do ano de 
2021, oscilando próximo 
dos 19%. Nos últimos três 
meses, houve alta de 18,8% 
em agosto para 20,4% em 
novembro. Do percentual 
de endividados, o cartão 

de crédito se destaca como 
o principal tipo de dívida, 
com pouco mais de 70% 
de inadimplentes no início 
do ano, e chegando a 85% 
em novembro, o maior pa-
tamar da série histórica. O 
segundo maior tipo de dí-
vida é o carnê com 21,7% 

dos endividados. No pri-
meiro semestre do ano, o 
índice oscilou próximo a 
14%. Essa modalidade é 
utilizada pelos consumi-
dores para compras a pra-
zo, parceladas, de maior 
valor, diretamente nas lo-
jas do varejo.
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