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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 509 723
Aplicação financeira - Convênio BUI/BUN 5 6.400 7.995
Contas a receber de clientes 6 269 51
Impostos a recuperar 7 2.856 3.354
Outras contas a receber 137 80

10.172 12.203
Não Circulante 
Partes relacionadas e terceiros 12 4.670 3.001
Depósitos e cauções 0 10
Tributos diferidos 19 9.262 1.412

13.932 4.423
Imobilizado 8 2.147 1.376
Intangível 9 1.085 2.215

17.164 8.014
27.336 20.217

Notas 2021 2020
Passivo
Circulante
Fornecedores 12 324 284
Arrendamento mercantil 397 244
Contas a pagar - Convênio BUI/BUN 5 6.400 7.995
Obrigações sociais e trabalhistas 10 2.814 2.997
Impostos a recolher 332 186

10.267 11.706
Não Circulante
Partes relacionadas e terceiros 12 13.938 3.561
Arrendamento mercantil 855 -
Provisões para contingências 13 484 502

15.277 4.063
Patrimônio Líquido
Capital social 100 100
Reservas de lucros 1.692 4.348

1.792 4.448
27.336 20.217

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos 
 em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 15 38.661 32.934
Custos dos serviços prestados 16 (39.846) (38.907)
Prejuízo (1.185) (5.973)
Receitas (Despesas) operacionais
  Gerais e administrativas 17 (10.237) (8.270)
  Reversão/Provisões para contingências 14 18 179
  Outras receitas/despesas operacionais (262) (780)

(10.481) (8.871)
Resultado antes do resultado financeiro (11.666) (14.844)
  Receita financeira 1.388 1.168
  Despesa financeira (229) (79)
Resultado financeiro, líquido 18 1.159 1.089
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (10.507) (13.755)
  Imposto de renda e contribuição social - diferido 19 7.851 (338)

7.851 (338)
Prejuízo do exercício (2.656) (14.093)
Prejuízo por ação (2,66) (14,09)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 

em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros Lucros/

(Pre-
juízos) 

acumu-
lados

Ca-
pital 
so-
cial

Le-
gal

Esta-
tutá-

ria

Reten-
ção de 
lucros Total

Saldos em 01 de janeiro
  de 2020 100 20 184 18.237 - 18.541
  Prejuízo do exercício (14.093) (14.093)
Destinação do resultado do exercício:
  Reserva de retenção de lucros - - - (14.093) 14.093 -
Saldos em 31 de dezembro 
  de 2020 100 20 184 4.144 - 4.448
  Prejuízo do exercício - - - - (2.656) (2.656)
Destinação do resultado do exercício:
  Reserva de retenção de lucros - - - (2.656) 2.656 -
Saldos em 31 de dezembro 
  de 2021 100 20 184 1.488 - 1.792

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de R$)

2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
  Prejuízo do exercício (2.656) (14.093)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exerccício com recursos provenientes 
  (utilizados nas) atividades operacionaos:
  Provisão para contingências (18) (179)
  Tributos diferidos (7.850) 338
  Depreciação e amortização 1.769 1.343

(8.756) (12.591)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais:
  Contas a receber de clientes (218) (15)
  Impostos a recuperar 498 (12)
  Outras contas a receber (57) 50
  Depósitos e cauções 10 14
  Fornecedores 40 (121)
  Obrigações sociais e trabalhistas (183) 188
  Impostos a pagar 146 (241)
  Outras contas a pagar - -

236 (137)
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais (8.520) (12.728)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimento:
  Imobilizado (1.188) 41
  Intangível (222) (150)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento (1.410) (109)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
  Arrendamento mercantil 1.008 (420)
  Partes relacionadas e terceiros 8.707 5.812
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento 9.716 5.392
Redução de caixa e equivalentes de caixa (214) (7.445)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 723 8.168
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 509 723
Redução de caixa e equivalentes de caixa (214) (7.445)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados acionistas, A Administração da Riocard Tecnologia da Informação 
S.A. (“Companhia”) apresenta aos seus acionistas, em conjunto com as de-
monstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, o Relatório 
da Administração referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2021. Mensagem da Administração: O início de 2021 trouxe a expectativa 
de vacinação para o Covid-19, cenário esse que traria de volta a normalidade 
ao cenário nacional. Com a implantação do Home Office por diversos setores 
da economia, uma parte dos usuários deixaram de utilizar os nossos serviços, 
impactando diretamente os nossos resultados. Apesar de uma melhoria, se 
comparado ao ano de 2020, tomamos diversas ações para diminuir os impac-
tos financeiros e, com o pensamento de “fazer mais com menos”, buscamos 
inovações que nos mantiveram alinhados com as tecnologias vigentes, entre-
gamos serviços com maior eficiência e rapidez, reduzindo custos operacio-
nais. Evolução das Transações:
Período 2021 2020 2019
Transações Gratuidade 7.315 6.222 14.078
Transações Valoradas 31.871 27.167 42.027
Impactos Financeiros:
Período 2021 2020 2019
Receita Líquida 38.661 32.934 60.826
Despesa (41.317) (47.027) (53.514)
Ebitda (9.897) (13.501) 12.342
Resultado (2.656) (14.093) 7.312
Medidas para redução de custo: a) Redução do custo no contrato da IBM 
(sem aplicação de ajuste, absorção dos custos de hospedagem do ambien-
te SAP, upgrade do link da internet do Datacenter, absorção da operação e 
monitoramento mainframe); b) Consultoria Downsize / Migração para nuvem; 
c) Redução de 30% dos custos em chips 4G Tim e Claro; d) Melhorias de 
desempenho de banco de dados, com redução do consumo; e) Retirada da 
multa SOC IBM; f) Encerramento do contrato Cittati com migração de todos 
os veículos para a sonda M2M. Mesmo com os esforços empreendidos para 
reduzir os custos da operação, o fraco retorno na utilização dos modais forçou 
a companhia a solicitar, pelo segundo ano consecutivo, auxílio financeiro ao 
seu acionista majoritário, Riopar, através de duas ações:  a) Contrato de mú-
tuo no valor de R$ 12.175 (doze milhões e cento e setenta e cinco mil reais); 
b) Aditivo no contrato de prestação de serviço, garantindo que uma quantidade 
mínima de transações seja paga, para manter o equilíbrio e a manutenção da 
operação de bilhetagem, permitindo que se faça frente aos custos e evitando 
a paralisação dos serviços prestados à Riopar.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA:

DESEMPENHO OPERACIONAL DA COMPANHIA: A Riocard TI, criada com 
o objetivo de desenvolver e operar soluções tecnológicas de meios de pa-
gamento eletrônico para o transporte público do Estado do Rio de Janeiro, 
opera em 42 municípios, possuindo 8,2 milhões de usuários cadastrados, 
entre passageiros pagantes e gratuidades, além de 38,2 milhões de cartões 
valorados e vale-transporte registrados. É também operadora do sistema de 
vale-transporte instituído pela Lei Federal 7.418/1985. Na gratuidade são 2,7 
milhões de cartões, distribuídos entre Sênior, Estudantes de escolas públicas, 
Estudantes de universidades, Vale Social e Intermunicipal, o Bilhete Único 
Carioca e o Bilhete Único de Niterói. Implantou e também opera tecnologica-
mente o benefício do Bilhete Único Especial. Por trás de toda essa operação, 
que atinge 5 milhões de transações por dia, existe uma sofisticada infraestru-
tura computacional que engloba dois mainframes, sete servidores físicos, 228 
servidores virtuais, 24 mil validadores, processamento em cloud, inteligência 
artificial, data analytics e uma equipe altamente qualificada. Promovendo 
evoluções tecnológicas e de serviços, foram entregues: Mais de 20 pro-
jetos realizados, implantação de melhorias sistêmicas, dando mais segurança 
as operações e informações, com foco nos controles internos, aumentando a 
transparência e governança junto aos clientes internos e externos. Projetos e 
negócios: • Finalização da migração cartões VT; • Cartão Digital, com infra-
estrutura na nuvem AWS; • Lançamento do PIX para o APP Riocard Mais e 
Recarga Mais; • Projetos especiais para as cidades de Macaé e Saquarema; • 
Clube de vantagens Ecobonuz; • Criação de novo serviço para cancelamento 
de cartões pela URA; • Novo motor biométrico para câmeras E1 para Prodata, 

incluindo detecção de máscaras; • Migração de bilhetagem da Fetranspor para 
a Riopar, com integração ao SAP; • Início da recarga remota de cartões em 
ATMs; • Criação de API unificada para o Recarga Fácil; • Inclusão dos dados 
de GPS em todas as transações da bilhetagem; • Automação do processo de 
troca de linha com o veículo em serviço; • Construção de software para consul-
ta de dados pessoais - LGPD Tela Unificada. Segurança / Antifraude: • MVB 
na produção de cartões novos, bem como migração do mapa dos cartões em 
uso; • Entrega de nova versão App Riocard com controle de login; • Entrega 
de vacinas anti-fraude cartões Classic; Atualização do servidor SFTP e habili-
tação FTPS para integrações por arquivo (CCR Barcas, Metrô Rio, Supervia, 
SAP, Prodata, SMTR, Ecobonuz, Sonda/M2M e Proderj); • Liberação do “Mi-
nha Conta Evoluiu”; • Criação do Serviço Anti-Fraude de Vendas Riocard; • 
Atualizações de segurança em todos os ambientes; • Alteração do principal 
serviço de segurança (SOC). Transparência: • Portal da Transparência; • Im-
plantação da nova versão do Lista Log com resumo de serviços RDO Vans; 
• Criação de canal de comunicados no Telegram; • Início de processamento 
de transações de venda em dinheiro das afiliadas do Setrerj e Transônibus; • 
Desenvolvimento e implantação do novo modelo de extração (dados da base 
Riocard) para ofício SIT Macaé; • Fechamento do contrato para fornecimen-
to do serviço de monitoramento dos veículos do STPC (cabritinhos) – Coo-
patranscom; • Envio de relatórios à SMTR, contendo informações periódicas 
sobre operação e bilhetagem de vans STPL fora da rota. DIVIDENDOS: A 
administração da Companhia, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 202 
da Lei das S.A, informa que o pagamento do dividendo obrigatório é incompa-
tível com a situação financeira, fruto dos prejuízos obtidos durante o ano de 
2021, razão pela qual não fará o seu pagamento, observados os procedimen-
tos previstos no parágrafo quinto do artigo 202 da lei 6404/76. AUDITORIA: 
As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2021 
foram auditadas pela Lopes, Machado Auditores e divulgadas aos acionistas 
na forma do artigo 133 da Lei das S.A. AGRADECIMENTOS: A Administração 
agradece aos seus acionistas, clientes, fornecedores, instituições financeiras 
e demais colaboradores, o apoio e a confiança depositados e, em especial, 
aos seus funcionários, pelo comprometimento, dedicação, empenho e esfor-
ço. A Administração. Renata de Almeida Faria - Diretora Executiva - CPF: 
003.774.717-71; Armando Galhardo Nunes Guerra Junior - Presidente Execu-
tivo - CPF: 277.764.336-91.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares 

de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Histórico e Contexto Operacional: A RioCard Tecnologia da Informação 
S.A. (“RiocardTI” ou “Companhia”) foi constituída em 10 de setembro de 2007, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro e tem por objetivo a prestação de ser-
viços de desenvolvimento e operação de sistemas de tecnologia da informa-
ção, podendo, para tal, desenvolver e/ou adquirir software, adquirir ou alugar 
equipamentos de informática (computadores e periféricos) para todas as ne-
cessidades de gestão das informações e processamento de dados do sistema 
de bilhetagem eletrônica (“SBE”) do setor de transportes coletivos de passa-
geiros do estado do Rio de Janeiro, podendo também prestar serviços de de-
senvolvimento e gestão de informações ou processamento de dados para 
outras companhias que venham a se utilizar comercialmente dos sistemas de 
bilhetagem eletrônica. A Companhia foi contratada pela Federação das Em-
presas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (“FE-
TRANSPOR”) para a prestação de serviços e oferta de soluções personaliza-
das em meios eletrônicos de pagamento relacionados à Lei do 
Vale-Transporte, de nº 7.418/85, à Lei do Bilhete Único Intermunicipal, nº 
5.628/09, e Lei Municipal nº 5.210/10. Em 1º de março de 2021, a Riopar Par-
ticipações S.A. passou a gerenciar a bilhetagem eletrônica, assumindo todos 
os compromissos anteriormente relacionados à Fetranspor. A Riopar Partici-
pações S.A é o principal cliente da Companhia e, no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, a receita bruta dos serviços prestados é superior a 96% do 
total da receita auferida pela RiocardTI. Indiretamente a Fetranspor possui o 
controle da Companhia, através da holding RioPar Participações S.A. (“Rio-
Par”). 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 Es-
tado do Rio de Janeiro, estabelecendo o subsídio do Estado no transporte in-
termunicipal. Bilhete Único Intermunicipal - BUI: Em 27 de Janeiro de 2010, a 
RioCardTI 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/2010 estabelece que a 
Companhia realize o processamento das informações de utilização do BUI e o 
repasse dos subsídios às transportadoras, de acordo com as regras estabele-
cidas pela Setrans. (vide nota 5). A Companhia celebrou o décimo quarto adi-
tivo do Termo de Convênio/2013, cuja vigência é de 01/01/2022 a 31/08/2022, 
mantendo as características operacionais do quinto aditivo, de 31/12/2016, 
que incluiu um prazo de 15 dias úteis para a Companhia responder possíveis 
não conformidades no processamento de transações do BUI, caso sejam 
identificadas pela auditoria da Setrans. Bilhete Único Municipal do Município 
de Niterói - BUN: 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”, 
que tem por finalidade a operacionalização do Bilhete Único Municipal do Mu-
nicípio de Niterói “BUN”. (Vide nota 5). Mensalmente e previamente à ocorrên-
cia das integrações, a Prefeitura de Niterói, até o 7º (sétimo) dia útil do mês 
corrente, transfere os recursos (subsídios) necessários para execução do ob-
jeto do contrato nº 003/2019. Cabe à RiocardTI processar e repassar diaria-
mente 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. Efeitos da pandemia do CO-
VID-19: Em janeiro/2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou 
que a Covid-19 era uma pandemia, ou seja, uma emergência de saúde global. 
Por conta disso, os governos nos âmbitos federal, estadual e municipal, bem 
como várias entidades do setor privado, tomaram decisões para se adequa-
rem à nova realidade imposta pela pandemia. Em janeiro/2021, houve o início 
da vacinação no Brasil, que fez com que as perspectivas econômicas avan-
çassem, em um sinal de recuperação das atividades que foram reduzidas ao 
longo de 2020. Com o avanço da vacinação, o estado do Rio de Janeiro fina-
lizou o ano de 2021 com cerca de 65% da população com o esquema vacinal 
completo. Diante do cenário de maior circulação de pessoas pelo Estado, a 
principal receita da RCTI, proveniente do número de transações processadas, 
registrou viés de alta na comparação com o ano anterior, registrando o cresci-
mento de 12% no número de transações. Apesar disso, o cenário continua 
desafiador para a gestão operacional, diante da nova realidade imposta pela 
menor circulação de pessoas, na comparação com o período pré-pandemia, 
no qual registramos um total de transações processadas de 36% a menor 
(2021 versus 2019). Para suavizar o impacto da necessidade de capital para 
remunerar a estrutura instalada para o processamento das transações, a com-
panhia adotou medidas fundamentais como: a) O cumprimento das medidas 
de restrições orçamentárias; b) A adoção do regime de INSS Desoneração 
(substituindo a contribuição previdenciária por um tributo incidente sobre a 
receita bruta); c) A renegociação dos contratos de Telecom; Apesar disso, 
houve registro de aumento na ordem de 6,5% dos custos/despesas na compa-
ração com o ano anterior, apesar de um cenário desafiador de controle de 
custos, como: a) Impacto inflacionário (IPCA fechou 2021 em 10,06%); b) Au-
mento da concorrência pela mão de obra especializada de TI no mercado 
mundial; c) A constante necessidade de melhoria da qualidade do serviço 
prestado/adoção de novas tecnologias; Apesar das medidas tomadas ao lon-
go de 2020 e 2021, se fez necessária a abertura de contrato de mútuo com a 
Riopar (sócia majoritária) de aproximadamente R$ 12.175 (doze milhões e 
cento e setenta e cinco mil reais). A Alta Administração da Riopar, aprovou um 
aditivo no contrato de prestação de serviços que afeta a principal receita da 
RCTI. Iniciado a partir do resultado de dezembro/2021, foi adotado um volume 
mínimo de 140,8 (cento e quarenta milhões e oitocentas mil) transações, para 
remunerar a capacidade instalada e o investimento realizado na empresa ao 
longo dos anos anteriores, de forma a garantir a qualidade do serviço presta-
do. Com isso, o orçamento para 2022 contém uma previsão de crescimento de 
receitas na ordem de 45% versus o registrado em 2021. 2 - Base de Prepara-
ção para as Demonstrações Financeiras: 2.1. Declaração de conformida-
de para as demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras fo-
ram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que incluem as disposições da Lei das Socieda-
des por Ações, os procedimentos, as orientações e as interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis–CPC– e aprovado pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC. A emissão das demonstrações financeiras 
da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 10 de março 
de 2022. 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 apresenta-
ção: 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 Admi-
nistração 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 revisa-
das e em quaisquer futuros afetados. 3 - Resumo das Principais Práticas 
Contábeis: 3.1. Apuração do resultado e reconhecimento de receita: Re-
ceitas e despesas são reconhecidas nas demonstrações financeiras de acor-
do com o período de competência em que ocorreram. 3.2. Resultados abran-
gentes: Em suas demonstrações financeiras, a Companhia não apresentou a 
Demonstração dos Resultados Abrangentes para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020, por motivo de não existir nenhum resultado que 
se caracterize como abrangente. 3.3. 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. 3.4. 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. 
Será constituída provisão para créditos incobráveis em montante considerado 
suficiente pela Administração, desde que a recuperação de crédito seja consi-
derada duvidosa. 3.5. Partes relacionadas a terceiros: A Empresa reconhe-
ce como partes relacionadas as transações financeiras com as empresas liga-
das e sócios de forma direta ou indireta. 3.6. Imobilizado: O imobilizado está 
registrado ao custo histórico deduzido da depreciação acumulada, ajustados 
aos seus valores de recuperação, quando aplicável. Os bens adquiridos por 
meio de contratos de arrendamento financeiro foram reconhecidos como ativo 
imobilizado. Estão sendo amortizados pelo prazo do contrato de arrendamen-
to. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na 
Nota 8 e leva em consideração o tempo estimado de vida útil econômica dos 
bens, revisada anualmente e ajustada de forma prospectiva, quando aplicável. 
3.7. Intangível: Os ativos intangíveis estão representados, substancialmente, 
por softwares. Seu valor 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 
ativo: Define procedimentos visando assegurar que os ativos da Companhia 
não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele 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 Compa-
nhia deverá imediatamente reconhecer a desvalorização por meio da consti-
tuição da Provisão para perdas. A avaliação é feita através do teste de “impair-
ment”, 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%, acrescidas 
do adicional de 10% para o lucro tributável excedente de R$240, para imposto 
de renda, e 9% sobre lucro tributável para contribuição social sobre lucro líqui-
do. Os ajustes ao resultado contábil decorrentes de despesas temporariamen-
te 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. Provisões para contingências: A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí-
veis, 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 prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais iden-
tificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Companhia 
registra provisões para contingências no passivo circulante e no não circulan-
te, de acordo com a estimativa de prazo de liquidação. 3.11. 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 reconheci-
do nos balanços quando a Companhia possui uma obrigação legal ou consti-
tuída 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.3.12. Julgamentos, 
estimativas e premissas contábeis significativas: a) Julgamentos: A pre-
paração das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Adminis-
tração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valo-
res apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as 
divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações finan-
ceiras. 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 balan-
ços, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor 
contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro. Perda por redu-
ção 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 no balanço patrimo-
nial não puder ser obtido de mercados ativos, ele 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.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa: 2021 2020
Caixa e bancos 12 23
Aplicações financeiras de liquidez imediata 497 700

509 723
Referem-se a títulos privados aplicados em Certificados de Depósitos Ban-
cários (“CDB”) e/ou Compromissada DI, contratados junto a entidades finan-
ceiras de primeira linha, vinculados a taxas pós-fixadas ou pré-fixadas e com 
rentabilidade média sobre DI CETIP (“CDI”) de 90% (marcação a mercado 
e taxa nominal na curva). Estes títulos têm alta liquidez e são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa, dentro do prazo de 90 dias, 
estando sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
5 - Aplicação Financeira - Bilhete Único: 2021 2020
Banco Itaú e Bradesco – SBE (i) 3.755 5.060
Banco Itaú – BUN SBE (ii) 2.645 2.935

6.400 7.995
(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. 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 2021 
foram registrados R$3.755 (R$5.060 em 2020) no ativo em contrapartida do 
mesmo valor no passivo, circulante. (vide nota 1). (ii) Os recursos provenien-
tes desse convênio, enquanto não forem utilizados para o repasse, são obriga-
toriamente aplicados em entidades financeiras de primeira linha, com liquidez 
imediata, em operações de curto prazo lastreadas em títulos. 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 dis-
ponibilizadas 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 Secretaria Municipal de Ni-
terói. Em 31 de dezembro de 2021 foram registrados R$2.645 (R$2.935 em 
2020) no ativo em contrapartida do mesmo valor no passivo, circulante. (vide 
nota 1). 6 - Contas a Receber de Clientes: A Administração monitora suas 
contas a receber de clientes em 31 de dezembro de 2021 e 2020 constituindo 
provisão para créditos incobráveis para os seus recebíveis com risco provável 
de não recebimento, podendo ser tratada para fins tributários como dedutível 
ou indedutível. O saldo de contas a receber apresenta a seguinte composição 
por faixa de vencimento:
A vencer 2021 2020
De 1 a 89 dias 269 51
De 90 a 179 dias 90 95
A partir de 180 dias 296 1.017

655 1.163
(-) Provisão para créditos incobráveis (386) (1.112)

269 51
7 - Impostos a Recuperar 2021 2020
IRRF 1.673 2.191
CSLL 978 959
PIS retido na fonte 41 39
Cofins retido na fonte 164 165

2.856 3.354
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.

8 - Imobilizado: Taxas médias anuais de depreciação 2019 Adições Baixas 2020 Adição Baixas 2021
Custo
Móveis e utensílios 10% a 20% 111 3 (2) 112 - - 112
Equipamentos de informática (i) 10% 3.019 478 (212) 3.285 22 - 3.307
Máquinas, equipamentos e leasing (i) 20% a 35% 762 - (497) 265 28 (262) 31
Benfeitorias 66 - - 66 - - 66
Imobilizado em andamento 40 115 (155) - - - -
Direito de uso – imóveis 820 229 - 1.049 1.614 - 2.663

4.818 825 (866) 4.777 1.664 (262) 6.179
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (78) (10) 70 (18) (9) - (27)
Equipamentos de informática (i) (2.480) (241) 137 (2.584) (215) - (2.799)
Máquinas, equipamentos, leasing (i) (373) (61) 315 (119) (50) 162 (7)
Benfeitorias (11) (3) - (14) (3) - (17)
Direito de uso – imóveis (328) (338) - (666) (516) (1.182)

(3.270) (653) 522 (3.401) (793) 162 (4.032)
1.548 172 (344) 1.376 871 (100) 2.147

(i) Os equipamentos de informática são adquiridos através de contratos de arrendamento financeiro com o Banco IBM S.A., em que os próprios equipamentos 
são dados em garantia. Alguns desses equipamentos tiveram a sua depreciação acelerada em função da decisão da Administração de efetuar a troca dos 
mesmos por outros equipamentos
9 - Intangível: Taxas médias anuais de amortização 2019 Adições Baixas 2020 Adições Baixas 2021
Software
Custo 20% 7.952 240 (91) 8.102 9 - 8.111
Amortização (4.675) (1.214) 3 (5.887) (1.139) - (7.026)

3.277 (974) (88) 2.215 (1.130) - 1.085

Sexta-feira, 13/05/2022.
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RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da: RioCard Tecnologia da Informa-
ção S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações fi-
nanceiras da RioCard Tecnologia da Informação S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da RioCard Tecnologia da Informação S.A., em 31 de 
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: 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. 
Ênfase referente e Operação Ponto Final: Conforme mencionado na nota 
explicativa nº22, a Fetranspor (entidade controladora da Riopar que é sócia 
majoritária da Companhia) tem sido mencionada nas investigações no âmbito 
da operação denominada “Ponto Final”, desdobramento da operação “Lava 
Jato”. A Fetranspor promoveu alterações em sua gestão na sequência da re-
ferida operação, 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. Outros assuntos: Audi-
toria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os valores cor-
respondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados 
para fins de comparação, foram por nós examinadas e sobre eles emitimos 
relatório dos auditores datado de 11 de agosto de 2021, contendo a mesma 
ênfase mencionada acima e ressalva referente a resposta de circularização de 
Barcas S.A.. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é 

responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abran-
ge o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há dis-
torção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Ad-
ministração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sário para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a Administração é responsável 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, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoá-
vel é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. 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 audito-
ria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 

nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omis-
são ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Ava-
liamos 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 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 opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas 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, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção 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 eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.
Rio de Janeiro, 10 de março de 2022
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Mário Vieira Lopes José Carlos de Almeida Martins
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10 - Obrigações Sociais e Trabalhistas: 2021 2020
Provisões para férias 1.893 2.107
INSS 360 347
IRRF 400 342
FGTS 135 132
Outras 26 69

2.814 2.997
11 - Impostos a Pagar: 2021 2020
ISS 252 161
PIS/COFINS 45 -
IRPJ/CSLL 34 24
INSS 1 1

332 186
12 - Partes Relacionadas e Terceiros

Ativo Passivo
2021 2020 2021 2020

Federação das Empresas de Transportes - 
 FETRANSPOR - 2.960 30 30
Barcas S.A.(a) 30 1.592 - -
Concessionária do VLT Carioca S.A. 1.181 906 - -
RioPar Participações S.A. 4.582 - 13.904 3.527
HLQ - Processamentos de Dados Ltda. - - 4 4

5.793 5.458 13.938 3.561
Barcas S.A. (PDD) - (1.592) - -
Concessionária do VLT Carioca S.A.(PDD) (1.123) (865) - -

(1.123) (2.457) - -
4.670 3.001 13.938 3.561

Receita operacional 2021 2020
Federação das Empresas de Transportes -
  FETRANSPOR 5.815 34.732
Barcas S.A. (b) 365 407
RioPar Participações S.A. (a) 34.969 318
Concessionária VLT Carioca S.A. (a) 288 247

41.437 35.704
Despesas gerais e administrativas 2021 2020
Federação das Empresas de Transportes - 
 FETRANSPOR  30 30
RioPar Participações S.A. 2 -

32 30
(a) As relações entre a Riopar, Concessionária VLT Carioca S.A. e a Compa-
nhia, no que diz respeito aos direitos e obrigações inerentes ao SBE, estão 
descritas nos contratos de prestação de serviços de processamento de dados 
firmados entre as partes. (b) Contrato de prestação de serviço com a Compa-
nhia Barcas S.A, refere-se a suporte técnico. Após acordo extrajudicial, ficou 
estabelecido que o “contas a receber” será baixado, por entendimento das 
partes que o serviço está incluído no serviço de bilhetagem. Nas demais ope-
rações realizadas com as empresas do grupo e ligadas à atividade, não há 
incidência de juros, atualizações monetárias sobre as operações nem contrato 
entre as partes. Remuneração do pessoal-chave da administração da 
Companhia: 2021 2020
Salários/encargos 1.066 1.039
Outros benefícios 32 27

1.098 1.066
13 - Provisões para Contingências: No curso normal dos negócios, a Com-
panhia está envolvida em causas judiciais e discussões, as quais foram ou 
podem vir a ser levantadas pelas autoridades competentes, incluindo, dentre 
outras, questões de ordem cível e trabalhista. Os passivos contingentes da 
Companhia resultam de litígios ou autos de infração das autoridades fiscais 
e são mensurados pela Administração com apoio de assessores jurídicos da 
Companhia. A movimentação dos saldos de contingências prováveis está de-
monstrada a seguir:
Natureza 2019 Adições Reversões 2020 Adições Reversões 2021
Trabalhistas 243 1.734 (1.900) 77 757 (814) 20
Cíveis 438 7.505 (7.518) 425 5.966 (5.927) 464

681 9.239 (9.418) 502 6.722 (6.741) 484
A Companhia possui, também, processo de natureza cível, envolvendo risco 
de perda “Possível”, no montante de R$87 para o qual não há necessidade 
de provisão, somente a divulgação.
14 - Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social, totalmente subscrito 
e integralizado, é de R$100.000 e está representado por 100.000 ações or-
dinárias no valor nominal de R$1 (um real) cada, de titularidade de pessoas 
jurídicas residentes e domiciliadas no País, conforme demonstrado abaixo:
Acionistas Ações %
RioPar Participações S.A. 85.250 85,25%
HLQ Processamento de Dados Ltda. 14.750 14,75%

100.000 100,00%
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. Dividendos: É assegurado aos acionistas um dividendo 
mínimo correspondente a 1% do lucro líquido do exercício, conforme estatuto 
social. Reserva estatutária: Foi constituída à base de 1% do lucro líquido do 
exercício, conforme estatuto. 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 Administra-
ção com a justificativa da retenção de lucros proposta, deverá compreender 
todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e pode-

rá 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. 
15 - Receita Operacional Líquida: 2021 2020
Receita SBE 40.084 33.389
Receita de serviços prestados (1) 2.469 2.957

42.553 36.346
Cancelamentos (231) (293)
COFINS (1.270) (1.083)
PIS (275) (234)
ISS (2.116) (1.802)

(3.892) (3.412)
Receita operacional líquida 38.661 32.934
(1) São receitas de serviços prestados, em sua maioria, relativos à manuten-
ção periódica de sistemas próprios para melhorar a comunicação com o SBE 
e serviços de processamento das transações nos equipamentos.
16 - Custo dos Serviços Prestados: 2021 2020
Custos e despesas por natureza
Serviços de terceiros (16.551) (17.506)
Salários, encargos sociais e benefícios (16.747) (17.918)
Infraestrutura (3.103) -
Depreciação e amortização (1.110) (814)
Outros (2.335) (2.669)

(39.846) (38.907)
17 - Despesas Gerais de Administrativas: 2021 2020
Salários, encargos sociais e benefícios (2.556) (3.045)
Provisão para perda 466 652
Prestação de serviços (4.359) (2.612)
Despesas legais (208) (685)
Aluguéis e condomínios (221) (215)
Depreciação e amortização (660) (529)
Energia elétrica (131) (132)
Telefone e comunicação (66) (50)
Despesas Gerais (1.209) -
Outras despesas (1.293) (1.654)

(10.237) (8.270)
18 - Resultado Financeiro Líquido: 2021 2020
Receitas financeiras
Rendimentos aplicações financeiras 30 201
Juros ativos e descontos 1.358 967

  1.388 1.168
Despesas financeiras
Despesas bancárias e tarifas (229) (78)
Juros passivos - (1)

   (229) (79)
Resultado financeiro, líquido 1.159 1.089
19 - Tributos Diferidos: 2021 2020

IRPJ/CSLL IRPJ/CSLL
Provisão para contingência 484 502
Provisão dissídio - 38
Provisão para créditos incobráveis 1.422 3.478
Arrendamento mercantil 1.020 135
Prejuízo Fiscal 23.915 -
Outras provisões 400 -
Base de cálculo diferido ativo 27.241 4.153
  Imposto de renda e contribuição social diferidos
  ativos - 34% 9.262 1.412
Efeito no resultado do IR e CS diferidos 7.851 (338)
A Companhia optou pela apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real 
anual, utilizando-se da faculdade de suspender ou reduzir o pagamento des-
tes tributos em cada mês mediante comprovação, através do levantamento de 
balancetes mensais, que o valor já antecipado excede o valor dos tributos do 
período em curso. 20 - Seguros (não revisado pelos auditores indepen-
dentes): A Administração da Companhia considera que todos os ativos e res-
ponsabilidades de valores e riscos relevantes estão cobertos por seguros su-
ficientes para salvaguardar o negócio de eventuais sinistros. 21 - Instrumentos 
Financeiros: 21.1. Gestão de risco financeiro: A Companhia mantém ope-
rações 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 estratégias opera-
cionais 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 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 metodolo-
gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estima-
dos. 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 Adminis-
tração acredita que os valores justos não diferem de forma relevante dos sal-

dos contábeis. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advin-
dos 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 
2021 e 2020, 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 sofrer 
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: É o risco de a Companhia encontrar 
dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos fi-
nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo fi-
nanceiro. A abordagem da Companhia na Administração de liquidez é de ga-
rantir, 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: 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 participa-
ções em instrumentos financeiros podem oscilar em função dos juros contra-
tados. 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 excelentes 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 negócios e maximizar o valor 
do acionista. A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta consi-
derando 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 2021 e 2020, a Companhia não possui 
contratos de derivativo em aberto. 22 - Notícias Vinculadas: Operação Pon-
to Final: A Fetranspor (controladora da Riopar que é sócia majoritária da com-
panhia), foi objeto de notícias veiculadas em meios de comunicação, no tocan-
te às investigações em andamento relativas à operação denominada “Ponto 
Final”, desdobramento da operação “Lava Jato”. Todavia, importante destacar 
que a Riocard TI não foi afetada em sua gestão financeira, comercial e socie-
tária, durante os eventos relatados. 23 - Programa de Integridade: Em janei-
ro de 2019, houve a adesão ao Programa de Integridade e Conformidade, 
conforme nota explicativa nº 2 do Conselho de Gestão do Sistema Fetranspor, 
previsto na Lei n. 12.846/13 Lei Estadual n. 7.753/17, sem quaisquer restri-
ções, expressando, desta maneira, o seu comprometimento na implementa-
ção institucional das linhas fundamentais de um efetivo programa de integrida-
de, abrangendo a  Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do 
Estado do Rio de Janeiro (“Fetranspor”), RioPar e RioCard TI, denominado 
“Sistema Fetranspor”. O PIC do Sistema Fetranspor, baseia-se em 12 pilares, 
conforme publicado no website da RioPar, no link: https://www.riopar.com.br/
integridade-e-conformidade: Dentre as ações concluídas de janeiro de 2019 
até o dezembro de 2021, destacamos: 1) Obtenção do suporte da alta admi-
nistração na implementação do PIC, bem como disseminação do conteúdo da 
Lei Anticorrupção e LGPD; 2) Estruturação da Gerência de Controles Internos 
e do Comitê de Integridade e Conformidade (CIC), com o intuito de apoiar o 
Compliance Officer na concepção, desenvolvimento e monitoramento do PIC 
desde 2019; 3) Promoção de campanhas de comunicação de ações vincula-
das ao PIC na intranet e websites do Sistema Fetranspor; 4) Revisão dos va-
lores organizacionais e lançamento dos seguintes normativos: Código de Con-
duta, Política de Segurança da Informação, Política de Confidencialidade e 
Privacidade das Informações, Política de Sanções e Medidas Disciplinares, 
Norma de Home Office; 5) Realização de treinamentos internos e externos em 
relação ao conteúdo da Lei Anticorrupção, Política de Segurança da Informa-
ção, Código de Conduta, Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), treina-
mentos mensais de Segurança da Informação, Assédio Moral e Assédio Sexu-
al no Ambiente de Trabalho; 6) 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); 7) Elaboração e 
suporte à revisão/elaboração de normativos; 8) Reestruturação do canal con-
fidencial de diálogo e denúncias VOZ ATIVA, que, desde agosto de 2019, 
passou a ser gerido pela Gerência de Controles Internos e Riscos, com o su-
porte da Auditoria Interna e do CIC; 9) Planejamento e realização dos procedi-
mentos de diligências periódicas de pessoas físicas e jurídicas (Background 
Check e Due Diligence); 10) Realização de investigações internas; 11) Supor-
te técnico na implementação de ações decorrentes do Programa de Gover-
nança em Proteção de Dados Pessoais e Privacidade; 12) Suporte técnico na 
implementação e ações decorrentes do Planejamento Estratégico de Segu-
rança da Informação; 13) Suporte técnico na implementação e ações decor-
rentes do Planejamento Estratégico de Segurança da Informação; 14) Apoio à 
reestruturação do Portal da RioPar e da Fetranspor, bem como da intranet do 
Sistema Fetranspor, com a introdução de uma seção de Integridade e Confor-
midade. 24 - Eventos Subsequentes: A Companhia avaliou os acontecimen-
tos entre a data base das presentes Demonstrações Contábeis e a data de 
divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem di-
vulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

Armando Galhardo Nunes Guerra Junior - Diretor Presidente Renata de Almeida Faria - Diretora Executiva Julio Cesar Magalhães Cunha - Contador Responsável - RJ-099006/O-0

Sexta-feira, 13/05/2022.
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