
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

Patrimônio Superávit
social acumulado Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 2.064.245 22.810.389 24.874.634 
Integralização de capital 211.931 – 211.931 
Superávit do exercício – 21.275.155 21.275.155 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 2.276.176 44.085.544 46.361.720 
Integralização de capital 2.500 – 2.500 
Superávit do exercício – 11.670.153 11.670.153 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 2.278.676 55.755.697 58.034.373 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM  31 DE DEZEMBRO (Em reais)

2008 2007
Receita do contrato de gestão (nota 12) 41.221.788 40.134.665 
Receitas de prestação de serviços 1.033.658 724.313 
Receita de convênios (nota 13) 27.883.306 9.918.404 
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL 70.138.752 50.777.382 
(DESPESAS) / RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas com pessoal (7.352.468) (5.405.062)
Provisão de férias e 13º salário (1.163.140) (985.839)
Despesas gerais e administrativas (nota 14) (45.315.547) (22.225.748)
Despesas tributárias (451.302) (507.024)
Despesas financeiras (2.140.723) (1.747.274)
Receitas financeiras 11.164.417 6.148.172 
Depreciação e amortização (5.147.884) (4.793.992)

(50.406.647) (29.516.767)
RESULTADO OPERACIONAL 19.732.105 21.260.615 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (8.061.952) 14.540 
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 11.670.153 21.275.155 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

13. RECEITA DE CONVÊNIOS:
2008 2007

Redecomep 15.025.924 2.317.504
Rute 6.184.039 86.753
Radiobras 3.046.700 –
Ministério da saúde 1.446.570 –
Ministério da cultura 345.951 –
Giga 952.808 2.495.207
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ 138.908 –
Prodasal 120.000 –
Redecampi 113.050 24.397
Serpro 93.456 –
Sociedade Goiania de cultura 80.000 –
Condata 72.500 –
Omega construções 54.000 136.509
Padtec S.A. 23.000 –
Senac 40.000 –
Dante 38.970 153.633
Cisco 18.000 –
Clara 16.427 –
Vernet 16.000 –
Global crossing 15.000 –
Ringrid 10.940 –
Vernet 8.000 –
Embratel 8.000 –
Metroclabe 8.000 –
Eela 2 7.063 –
Graddata – 2.461.880
Biblioteca Nacional – 2.000.000
Metrobel – 242.521

27.883.306 9.918.404

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

2008 2007
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do exercício 11.670.153 21.275.155 
Ajuste para reconciliar o superávit do exercício com o
caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 5.147.884 4.793.992 
Perda na venda de imobilizado 8.399.727 –

25.217.764 26.069.147 
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Variação em adiantamentos a terceiros (360.268) (8.520.274)
Variação em cliente a receber (263.413) (310.357)
Variação em despesas pagas antecipadamente (49.629) (152.619)
Variação em crédito de funcionários (52.550) (30.872)
Variação em tributos e contribuições a recuperar (12.509) (18.261)
Variação em utilização de rede - não circulante 169.348 (262.975)

(569.021) (9.295.358)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Variação  em fornecedores 929.767 639.563 
Variação  em obrigações fiscais 73.918 72.616 
Variação em obrigações trabalhistas 9.864 (3.477)
Variação  em obrigações sociais 212.432 27.383 
Variação  em provisões trabalhistas 39.792 49.261 
Variação  em contas a pagar 40.725 8.927.552 
Variação  em obrigações em circulação 48.860.597 7.739.554 

50.167.095 17.452.452 
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS 74.815.838 34.226.241 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVENTIMENTOS
Pagamento de compra de imobilizado e intangível (11.670.153) (11.912.059)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO (11.670.153) (11.912.059)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Integralização de capital 2.500 211.931 
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO 2.500 211.931 

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE
CAIXA 63.148.185 22.526.113 
DISPONIBILIDADES
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 75.980.674 53.454.561 
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 139.128.859 75.980.674 
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE
CAIXA 63.148.185 22.526.113 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Em reunião na sala asa sul da RNP- Brasília, em 10 de março de 2009, o Conselho de
Administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, em sua 1ª Reunião
Ordinária de 2009, aprovou a Prestação de Contas de 2008, tendo firmado a decisão os
seguintes Conselheiros: Augusto César Gadelha - Representante do MCT - Presidente do

Conselho. Américo Tristão Bernardes - Representante do MEC. Antônio Jorge Abelém -
Representante do SBC. Paulo Sérgio Bomfim - Representante do MCT. Marta Pessoa -
Representante dos Associados. Arlenes Silvino da Silva - Representante dos PoP. Claudete
Mary - Representante dos PoP. Nelson Simões - Diretor-Geral da RNP.

ATIVO 2008 2007
CIRCULANTE 151.566.982 87.680.428
Caixa 5.768 3.645
Depósito bancário à vista (nota 3) 722.701 584.587
Aplicações financeiras (nota 4) 138.400.390 75.392.442
Clientes a receber 677.137 413.724
Adiantamentos a terceiros (nota 5) 11.365.341 11.005.073
Crédito de funcionários 156.955 104.405
Despesas pagas antecipadamente 202.248 152.619
Impostos e contribuições a recuperar 36.442 23.933
NÃO CIRCULANTE 20.793.431 22.840.237
Utilização de rede 93.627 262.975

93.627 262.975
Imobilizado (nota 6) 19.838.985 22.093.889 
Intangível (nota 7) 860.819 483.373 
TOTAL DO ATIVO 172.360.413 110.520.665

PASSIVO 2008 2007

CIRCULANTE 114.326.040 64.158.945

Fornecedores (nota 8) 1.943.866 1.014.099

Obrigações fiscais 240.429 166.511

Obrigações trabalhistas 24.790 14.926

Obrigações sociais (nota 9) 442.370 229.938

Provisões trabalhistas (nota 10) 629.181 589.389

Obrigações em circulação (nota 11) 102.077.127 53.216.530

Contas a pagar (nota 5) 8.968.277 8.927.552

PATRIMÔNIO SOCIAL 58.034.373 46.361.720

Patrimônio social 2.278.676 2.276.176

Superávit acumulado 55.755.697 44.085.544

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 172.360.413 110.520.665

REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
C.N.P.J. 03.508.097/0001-36

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2008

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP –
OS (“Associação” ou “RNP”) foi qualificada como organização social por meio do Decreto nº
4.077, de 09 de janeiro de 2002. Tem como finalidade o desenvolvimento tecnológico da área de
redes e suas aplicações, com o foco orientado para o suporte às atividades de ensino, notadamente
na educação superior, e pesquisa. Para isto se constitui como a infra-estrutura de rede de
comunicação e computação para suporte à pesquisa brasileira, uma vez que propicia a integração de
todo o sistema de pesquisa e ensino superior, por meio de uma rede de alta capacidade, rica de
serviços e aplicações. Por meio desta rede nacional, ou backbone, chamada RNP2, também são
realizadas pesquisas para o desenvolvimento e teste de novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC). Estas tecnologias constituem a base da nova Sociedade do Conhecimento, e
seu domínio e uso são essenciais para o desenvolvimento do país. Neste sentido, a própria rede se
constitui como um laboratório nacional na qual os experimentos de TIC são realizados, permitindo
que seus resultados possam beneficiar mais rapidamente seus clientes. As atividades desenvolvidas
pela RNP estão atreladas a metas e prazos descritos no Contrato de Gestão, com vigência de quatro
anos, firmado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e a Associação, publicado no
Diário Oficial da União no dia 15 de fevereiro de 2007, para a administração da Associação Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa. Os recursos destinados ao custeio das atividades são providos pelo
MCT. 2. DIRETRIZES CONTÁBEIS: As principais diretrizes contábeis utilizadas na
preparação das demonstrações contábeis são: a) Demonstrações contábeis pela legislação
societária: Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, com vigência a partir de 1º
de janeiro de 2008, que altera, revoga e introduz novos dispositivos à Lei nº 6.404 (Lei das
Sociedades por Ações). Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a legislação societária
brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil
com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitir que novas
normas e procedimentos contábeis sejam expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com
os padrões internacionais de contabilidade. A adoção da Lei nº 11.638/2007 e da Medida Provisória
nº 449 de 3 de dezembro de 2008, geraram as seguintes alterações nas demonstrações contábeis da
Associação Rede Nacional de  Ensino e Pesquisa - RNP - OS. • Substituição da DOAR -
demonstração das origens e aplicações de recursos pela demonstração do fluxo de caixa para o
exercício de 2008; e • Reclassificação dos valores registrados na rubrica de imobilizado para o
intangível. Para fins de comparabilidade das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de
dezembro de 2008, a administração da Entidade decidiu pela reclassificação das demonstrações
contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2007 que está sendo apresentada com a
expressão “RECLASSIFICADO” indicando o quadro retificado. Ajustes da Lei 11.638/2007.

2007
Descrição das contas Publicado Reclassificado
Imobilizado 22.577.262 22.577.262
Equipamentos de computador 16.600.469 16.600.469
Máquinas e equipamentos 2.273.424 2.273.424
Benfeitorias em imóveis de terceiros 1.809.439 1.809.439
Sistema aplicativo - software 483.373 –
Móveis e utensílios 1.349.483 1.349.483
Instalação 50.806 50.806
Outros 10.268 10.268
Intangível – 483.373

Os ativos realizáveis após 12 meses, são classificados como não circulante. b) Apuração do
superávit: O resultado é apurado pelo regime de competência. As doações para custeio são
contabilizadas no resultado do período e as doações patrimoniais diretamente no patrimônio
social. c) Ativo circulante: Apresentado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável,
os rendimentos auferidos ou, no caso de despesas de períodos seguintes, ao custo. d)
Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo, deduzido das depreciações acumuladas.
As depreciações são calculadas pelo método linear e contabilizadas como despesa operacional,
em função da utilização do bem. e) Passivo circulante: São demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos,
variações monetárias e cambiais incorridas até a data dos balanços. f) Provisão de férias:
Provisão constituída com base na remuneração dos empregados da Associação e no período
aquisitivo incorrido até a data do balanço, incluindo os encargos sociais correspondentes. A
Associação adota os princípios contábeis previstos na legislação societária brasileira como base
para o registro de suas operações, com vistas, inclusive, ao atendimento da legislação tributária
para o gozo da isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit do
período. 3. DEPÓSITO BANCÁRIO À VISTA:

2008 2007
Banco do Brasil S/A - 7000 225.486 428.722 
Banco do Brasil S/A - 27000 3.655 4.356 
Banco do Brasil S/A - 37000 19.614 68.582 
Banco do Brasil S/A - 17000 333.535 11.527 
Banco do Brasil S/A - 57000 22.324 27.336 
Banco do Brasil S/A - 67000 14.802 17.542 
Banco do Brasil S/A - 673005 30.148 1.912 
Banco do Brasil S/A 39.269 1.070 
Banco do Brasil S/A - 672009 2.144 252 
Banco do Brasil S/A - 870005 4.282 14.709 
Banco do Brasil S/A - 674001 10.590 2.487 
Banco do Brasil S/A - 675001 6.747 6.092 
Banco do Brasil S/A - 571008 9.944 –
Banco Itaú S/A - 15423 161 –

722.701 584.587 

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
2008 2007

Renda fixa - FIX 99.337.804 43.284.161 
Renda fixa - DI 25.710.009 28.606.004 
Fundo cambial 13.269.525 3.423.970 
Poupança 83.052 78.307 

138.400.390 75.392.442

Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos, que não supera o seu valor
de realização ou de mercado. O montante de R$ 13.269.525 (R$ 3.423.970 em 2007) aplicado
em fundo cambial serve para suportar as operações financeiras de eventuais contratos em
moedas estrangeiras. 5. ADIANTAMENTOS A TERCEIROS:

2008 2007
Adiantamentos diversos 8.936.574 8.942.678 
Adiantamento a fornecedores 498.117 1.995.642 
Adiantamento de viagens 187.298 66.753 
Importação em andamento 1.743.352 –

11.365.341 11.005.073 

Adiantamentos diversos: Tendo em vista o fato dos recursos a serem recebidos do MCT, por
conta do contrato de gestão só terem sido repassados a partir de agosto de 2007, a Associação
procedeu no exercício de 2008, adiantamentos de recursos próprios para início de determinados
projetos no sentido de honrar compromissos já assumidos. O saldo referente aos adiantamentos
realizados será integralmente amortizado apenas com os recursos a serem liberados em 2009. 
6. IMOBILIZADO:

Taxas
anuais de

depreciação 2008 2007
Equipamentos de computação 20% 26.186.033 25.556.419 
Máquinas e equipamentos 10% 1.090.934 2.779.217 
Benfeitorias em propriedade de terceiros 10% 2.357.732 2.353.105 
Móveis e utensílios 10% 3.973.978 1.614.646 
Instalações 10% 108.692 108.692 
Bens de terceiros - Giga 10% – 15.572 

33.717.369 32.427.651
Depreciação acumulada (13.878.384) (10.725.862)

19.838.985 21.701.789 

7. INTANGÍVEL:
2008 2007

Sistema aplicativo software 1.355.175 875.473 
Depreciação - sistema aplicativo software (494.356) (392.100)

860.819 483.373 

8. FORNECEDORES: Refere-se a obrigações de curto prazo junto a diversos fornecedores de
bens e serviços - pessoas jurídicas e físicas, referente a gastos destinados à manutenção
operacional e administrativa realizados no ciclo operacional da Entidade, e que nos exercícios
findos de 31 de dezembro de 2008 e 2007 apresentavam, respectivamente, os saldos de 
R$ 1.943.866 e R$ 1.014.099. 9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS:

2008 2007
INSS 380.525 181.402 
FGTS 53.687 41.897 
PIS 8.158 6.639 

442.370 229.938 

10. PROVISÕES TRABALHISTAS:
2008 2007

Férias 477.739 447.524 
INSS sobre férias 113.224 106.063 
FGTS sobre férias 38.218 35.802 

629.181 589.389 

11. OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO:
2008 2007

Contrato de Gestão - MCT 70.258.422 –
FINEP - Redecomep 21.676.644 35.824.573 
FINEP - RUTE 7.325.241 13.510.445 
FINEP - TICAMPI 2.803.435 2.915.320 
FINEP - GIGA 13.385 966.192 

102.077.127 53.216.530 

O Contrato de Gestão da RNP é o instrumento pelo qual o contratante, o Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT, faz os repasses de recursos para o atendimento ao Plano de Trabalho da
RNP. Esse Plano contempla metas pactuadas e indicadores para medir se as metas foram
alcançadas. Além disso, o contrato possui mecanismo de avaliação para conferir uma nota
global para a execução realizada com os recursos repassados, nota essa que confere à própria
organização o grau de atendimento em cada meta em particular e no cômputo geral para todo o
trabalho contratado. Em 2008, por meio do décimo segundo termo aditivo do contrato de
gestão, o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, para a continuidade do fomento e
execução de atividades de pesquisas tecnológicas em redes e de desenvolvimento e operação de
meios e serviços de redes avançados repassará  recursos previstos no valor total de 
R$ 114.605,00 até 2010, sendo R$ 33.305,00 em 2007, R$ 50.000,00 em 2008 e R$ 31.300,00
em 2009.
12. RECEITA DE GESTÃO:

2008 2007
Receita do contrato de gestão 41.221.788 21.395.000 
Receita realizada de gestão – 14.849.803 
Receita de contribuição – 3.796.862 
Receita de eventos – 93.000 

41.221.788 40.134.665

NOTAS EXPLICATIVAS  ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007 (Em reais)

co
nt
in
ua



A receita de convênios é a forma pela qual a RNP busca alavancar recursos adicionais que
servem tanto para estender projetos em curso, quanto para atender aos conveniados em serviços
de rede ou completar infra-estrutura própria destinada a integração de novas organizações e
novas comunidades. Com isso propicia o aumento da base de clientes diminuindo a
vulnerabilidade da RNP em relação ao Contrato de Gestão como único e grande cliente.
14. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS:

2008 2007
Serviços profissionais e contratados - PJ 24.121.508 15.829.972 
Viagens 3.207.941 1.943.496 
Serviços profissionais e contratados - PF 3.063.461 1.914.404 
Comunicação 5.288.294 725.596 
Consumo de materiais e produtos 7.217.902 525.300 
Ocupação 751.871 504.641 
Utilidades e serviços 559.200 292.394 
Propaganda e publicidade 5.250 17.511 
Outras despesas 1.100.120 472.434 

45.315.547 22.225.748 

15. RESULTADO NÃO OPERACIONAL – PERDA NA VENDA DE IMOBILIZADO: Os

valores oriundos da perda na venda de imobilizado no montante de R$ 8.399.727 foram

decorrentes do não recebimento por parte da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa –

RNP-OS dos equipamentos a serem doados pela FINEP. 16. COBERTURA DE SEGUROS: A

RNP mantém um seguro de todos os bens adquiridos com os recursos próprios, exceto os bens

oriundos de incentivos fiscais da Lei nº 8.248/91, que se restringiu apenas aos bens essenciais em

uso do backbone da RNP, conforme, ata da terceira reunião ordinária do Conselho de

Administração datada em 26 de setembro de 2005. Em 31 de dezembro de 2008, os ativos da

Associação estão segurados contra sinistros pelo valor total de R$ 5.129.719, compreendendo

seguro de riscos diversos de equipamentos (roteadores, equipamentos comutadores, etc.) no valor

de R$ 5.000.000 e notebook, no valor de R$ 129.719. 17. PATRIMÔNIO SOCIAL: Em 2008,

por meio da lei de informática nº 8.248/91 foi efetuada pela Juniper a captação de recursos no

montante de R$ 2.500 para a RNP por empresas parceiras.

Aos Administradores e Conselheiros Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – OS - Rio de Janeiro - RJ. 1. Examinamos o balanço
patrimonial da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP-OS, levantado em 31 de dezembro de 2008, e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2. Nossos exames
foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos considerando a
relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Associação, (b) a constatação com base em testes das
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da Associação, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 3. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – OS, em 31 de dezembro de 2008, o resultado de suas operações,
as mutações de seu patrimônio social e os seus fluxos de caixa nas operações correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Anteriormente, auditamos as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2007, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de
recursos daquele exercício, sobre as quais emitimos parecer sem ressalva, datado 28 de fevereiro de 2008. Conforme mencionado na nota explicativa

2, as práticas contábeis adotadas foram alteradas a partir de 1º de janeiro de 2008. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2007, apresentadas de forma conjunta com as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2008, foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2007 e, como permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 13- Adoção inicial
da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08, foram apresentadas, com os ajustes e reclassificações mencionadas na nota explicativa 2 (a). 5.
As demonstrações dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, preparadas em conexão com as demonstrações
contábeis do exercício de 2008, foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, essas
demonstrações estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis mencionadas no
parágrafo 4, tomadas em conjunto. 6. Conforme mencionado na nota explicativa n° 1, os recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas
pela Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – OS são providos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, os quais estão
atrelados ao Contrato de Gestão, com vigência de cinco anos, firmado em 26 de março de 2002, publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de
março de 2002, para a administração da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – OS. Conseqüentemente, a Associação depende do
recebimento desses recursos e das políticas e diretrizes traçadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia –MCT para a manutenção de suas atividade e
de seu equilíbrio econômico-financeiro. Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2009. José Luiz de Souza Gurgel - Sócio-contador - CRC RJ – 087339/O-4.
BDO Trevisan Auditores Independentes - CRC 2SP013439/O-5 “S” RJ.
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