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INSTITUTO ODEON
CNPJ nº 02.612.590/0001-39

Demonstrações Financeiras

continua

Balanços Patrimoniais - Em 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)

Ativo 2018 2017
Nota MAR TMSP Total MAR TMSP Total

Circulante
Caixa e equivalente de caixa 5 8.292.705 34.851.048 43.143.753 8.640.331 18.020.595 26.660.926
Contas à receber 6 50.554 5.784.127 5.834.681 20.667 4.774.996 4.795.663
Estoques 170.731 52.779 223.510 168.607 - 168.607
Outros ativos 43.051 171.041 214.092 1.215 2.900 4.115
Despesas antecipadas 41.768 3.658 45.426 58.672 - 58.672

8.598.80940.862.653 49.461.462 8.889.492 22.798.491 31.687.983
Não circulante
Imobilizado - próprio 3.467 - 3.467 - - -
Imobilizado - Vinculado 7 1.916.140 5.186.816 7.102.956 2.388.319 4.727.581 7.115.900
Intangível - Vinculado - 23.790 23.790 - - -

1.919.607 5.210.606 7.130.213 2.388.319 4.727.581 7.115.900
Total do ativo 11.923.420 54.528.892 66.452.312 12.682.814 37.620.068 50.302.882

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Nota MAR TMSP Total MAR TMSP Total

Circulante
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 8 2.716.452 1.108.691 3.825.143 206.326 992.123 1.198.449
Obrigacoes trabalhistas 
 e encargos sociais 9 851.101 8.771.504 9.622.605 1.221.949 10.599.374 11.821.323
Obrigações tributárias 61.779 277.184 338.963 71.195 234.958 306.153
Outras obrigações 240.817 145.165 385.982 - - -
Projetos a Executar 10 3.882.625 29.936.071 33.818.696 6.984.254 10.972.036 17.956.290

7.752.774 40.238.615 47.991.389 8.483.724 22.798.491 31.282.215
Não circulante
Contingências trabalhista 11 - 554.266 554.266 - - -
Obrigações com o Estado - 
 Imobilizado e intangível 7 1.916.140 5.210.606 7.126.748 2.388.319 4.727.581 7.115.900

1.916.140 5.764.872 7.681.012 2.388.319 4.727.581 7.115.900
Patrimônio líquido 13
Patrimônio social acumulado 405.769 - 405.769 467.762 - 467.762
Superávits/(déficits) dos exercícios 443.734 69.772 513.506 (61.993) - (61.993)

849.503 69.772 919.274 405.769 - 405.769
Total do passivo e patrimônio líquido 11.923.420 54.528.892 66.452.312 12.682.814 37.620.068 50.302.882

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrativo do Resultado do Exercício  - Em 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)

2018 2017
Nota MAR TMSP Total MAR TMSP Total

Receitas sem restrições
Prestação de serviços 533.462 220.000 753.462 350.007 - 350.007
Coordenação e captação 
 de projetos 203.750 - 203.750 209.500 - 209.500
Doações incondicionais - - - 20.550 - 20.550
Outras receitas 188.681 11.486 200.167 13.514 - 13.514
Receitas financeiras 47.628 3.976 51.604 47.876 - 47.876

973.521 235.462 1.208.983 641.447 - 641.447
(-) Tributos incidentes s/ receitas (98.902) (16.452) (115.354) (74.863) - (74.863)
Total das Receitas 
 sem restrições 874.619 219.010 1.093.629 566.584 - 566.584
Receitas com restrições
Subvenções governamentais 17.570.627 96.379.354 113.949.981 19.191.591 29.908.706 49.100.297
Patrocínios e doações 
 leis de incentivo - 4.896.870 4.896.870 - - -
Doações condicionais 94.167 375.374 469.541 548.382 - 548.382
Vendas de ingressos e loja 846.628 3.834.236 4.680.864 959.529 1.241.381 2.200.910
Locação de espaços 404.118 1.221.206 1.625.324 481.548 506.766 988.314
Outras receitas 63.762 10.937 74.699 892.174 237 892.411
Financeiras 283.012 2.026.097 2.309.109 659.904 374.718 1.034.622
Gratuidades - parcerias 
 institucionais 25.815 2.109.456 2.135.271 - - -

10 19.288.129 110.853.530 130.141.659 22.733.128 32.031.808 54.764.936
(-) Tributos incidentes 
 s/ receitas (86.422) (384.964) (471.386) (94.686) - (94.686)
Total das Receitas 
 com restrições 19.201.707 110.468.566 129.670.273 22.638.442 32.031.808 54.670.250
Total das receitas 
 operacionais 20.076.326 110.687.576 130.763.902 23.205.026 32.031.808 55.236.834
Custos e despesas sem restrições
Com pessoal 38.105 (135.080) (96.975) (14.418) - (14.418)
Serviços prestados terceiros (220.218) (9.096) (229.314) (223.932) - (223.932)
Energia elétrica e telecomunicações - - - (1.025) - (1.025)
Divulgação/Comunicação (81.715) - (81.715) (226.311) - (226.311)
Gerais e administrativas (162.103) (1.680) (163.783) (130.662) - (130.662)
Impostos, taxas e contribuições (4.465) (49) (4.514) (31.923) - (31.923)
Financeiras (306) (3.333) (3.639) (306) - (306)
Depreciação (183) - (183) - - -
Total dos custos e 
 despesas sem restrições (430.885) (149.238) (580.123) (628.577) - (628.577)
Custos e despesas com restrições
Com pessoal 14 (7.079.722) (79.021.702) (86.101.424) (7.736.978) (24.476.967) (32.213.945)
Serviços prestados 
 por terceiros 15 (5.960.621) (17.183.194) (23.143.815) (7.842.198) (5.784.135) (13.626.333)
Energia elétrica, água 
 e telecomunicação 16 (2.567.827) (1.937.567) (4.505.394) (2.543.576) (581.687) (3.125.263)
Divulgação/comunicação (940.475) (1.335.465) (2.275.940) (762.895) (185.330) (948.225)
Gerais e 
 administrativas 17 (2.082.608) (7.456.776) (9.539.384) (3.029.112) (760.409) (3.789.521)
Impostos, taxas e 
 contribuições (61.023) (234.593) (295.616) (210.831) (81.620) (292.451)
Financeiras (8.149) (52.420) (60.569) (20.637) (26.263) (46.900)
Depreciação e amortização (475.467) (583.128) (1.058.595) (492.215) (135.397) (627.612)
Provisão para contingência trabalhista - (554.266) (554.266) - - -
Gratuidades - parcerias 
 institucionais (25.815) (2.109.456) (2.135.271) - - -

(19.201.707) (110.468.567) (129.670.274) (22.638.442) (32.031.808) (54.670.250)
Total dos custos e 
 despesas operacionais (19.632.592) (110.617.805) (130.250.397) (23.267.019) (32.031.808) (55.298.827)
Superávit/(déficit)/do 
 exercício 443.734 69.771 513.505 (61.993) - (61.993)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Em 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)

2018 2017
Fluxo de caixa das MAR TMSP Total MAR TMSP Total
 atividades operacionais
Superávit/(déficit)/do exercício 443.734 69.771 513.505 (61.993) - (61.993)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 475.649 583.128 1.058.777 492.215 135.397 627.612
Variação nos ativos e passivos
Aumento/(diminuição) nos ativos em:
Contas a receber (29.887) (1.009.131) (1.039.018) (20.666) (4.774.996) (4.795.662)
Outros créditos (41.835) (168.141) (209.976) 2.670.842 (2.674.958) (4.116)
Estoques (2.124) (52.779) (54.903) - - -
Despesas antecipadas 16.904 (3.658) 13.246 (58.672) - (58.672)
Aumento/(diminuição) nos passivos em:
Fornecedores e outras contas a pagar 2.510.126 116.568 2.626.694 (685.712) 992.123 306.411
Obrigacoes trabalhistas e 
 encargos sociais (370.848) (1.827.870) (2.198.718) (2.913.908) 13.271.432 10.357.524
Obrigações tributárias (9.416) 42.225 32.809 (32.878) 234.957 202.079
Outras obrigações 240.817 145.165 385.982 - - -
Projetos a executar (3.101.629) 18.964.035 15.862.406 (2.070.798) 10.972.036 8.901.238
Provisões de contingencias - 554.266 554.266 - - -
Obrigações com o Estado - Imobilizado (472.179) 483.026 10.847 (364.715) 4.727.581 4.362.866
Fluxo de caixa decorrente 
 das atividades operacionais (340.688) 17.896.605 17.555.917 (3.046.285) 22.883.572 19.837.287
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Imobilizado sucedido - - - - (4.850.714) (4.850.714)
Baixa do imobilizado 2.920 - 2.920 - - -
Aquisição de imobilizado (9.858) (1.066.152) (1.076.010) (127.501) (12.263) (139.764)
Fluxo de caixa decorrente 
 das atividades de investimento (6.938) (1.066.152) (1.073.090) (127.501) (4.862.977) (4.990.478)
Aumento líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa (347.626) 16.830.453 16.482.827 (3.173.786) 18.020.595 14.846.809
Caixa e equivalentes de caixa em 1º/01 8.640.331 18.020.595 26.660.926 11.814.117 - 11.814.117
Caixa equivalentes de caixa em 31/12 8.292.705 34.851.048 43.143.753 8.640.331 18.020.595 26.660.926
Aumento líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa (347.626) 16.830.453 16.482.827 (3.173.786) 18.020.595 14.846.809

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado Abrangente - Em 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)

2018 2017
MAR TMSP Total MAR TMSP Total

Superávit/(déficit)/do exercício 443.734 69.771 513.505 (61.993) - (61.993)
Outros resultados abrangentes - - - - - -
Resultado abrangente do exercício 443.734 69.771 513.505 (61.993) - (61.993)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores expressos em Reais)

MAR TMSP Total
Patri- 

mônio 
social 

acu- 
mulado

Superá- 
vits/ 

(déficits) 
do 

exercício Total

Patri- 
mônio 
social 

acu- 
mulado

Supe- 
rávits 

do 
exer- 
cício Total

Patri- 
mônio 
social 

acumu- 
lado

Superá- 
vits/ 

(déficits) 
do 

exercício Total
Saldos em 31/12/2016 444.738 23.023 467.762 - - - 444.738 23.023 467.761
Incorporação do resultado 
 ao patrimonio social 23.023 (23.023) - - - - 23.023 (23.023) -
Prejuízo do exercício - (61.993) (61.993) - - - - (61.993) (61.993)
Saldos em 31/12/2017 467.761 (61.993) 405.768 - - - 467.761 (61.993) 405.768
Incorporação do resultado 
 ao patrimonio social (61.993) 61.993 - - - - (61.993) 61.993 -
Lucro líquido do exercício - 443.734 443.734 - 69.771 69.771 - 513.505 513.505
Saldos em 31/12/2018 405.768 443.734 849.503 - 69.771 69.772 405.768 513.505 919.274

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis - Em 31/12/2018 e de 2017  
(Valores expressos em Reais)

1. Contexto operacional: O Instituto Odeon (“Instituto” ou “Entidade”) é a uma Entidade de caráter cultural, sem fins 
lucrativos, de direito privado, qualificada como Organização Social em conformidade com a Lei nº 9.637/1998, que 
tem a missão de promover a cidadania e o desenvolvimento sócio educacional, por meio da realização de projetos 
culturais de atuação ampla, com os seguintes objetivos sociais: a) Promover, gerir e apoiar a conservação e revitali-
zação do patrimônio histórico, cultural e artístico brasileiro; b) Realizar a gestão operacional de equipamentos cultu-
rais; c) Desenvolver projetos, programas e planos que possam promover a gestão e/ou a cogestão de espaços cul-
turais e equipamentos públicos e privados relacionados com os objetivos do Instituto, promovendo a difusão das 
artes em suas múltiplas manifestações; d) Pesquisar e estudar a arte dramática em suas múltiplas formas e mani-
festações, por meio de montagens teatrais adultas, infantis, infanto-juvenis, leituras dramáticas e seminários de 
teatro; e) Editar, distribuir e comercializar livros e publicações próprias ou de terceiros, de caráter artístico e cultural; 
f) Captar recursos destinados a custear as atividades e ações necessárias para o cumprimento das finalidades do 
Instituto; g) Promover projetos sociais que tenham por objetivo oferecer condições de inserção profissional de jovens 
carentes, visando especialmente a sua introdução no mercado de trabalho; h) Apoiar as atividades da “Odeon Com-
panhia Teatral”, grupo de teatro a que o Instituto se vincula desde a sua criação; e i) Promover atividades educativas 
e de formação nas suas áreas de atuação. Para cumprir seus objetivos, o Instituto poderá firmar convênios, contra-
tos de gestão, termos de parceria, fomento e colaboração, contratos privados e estabelecer intercâmbios promoven-
do iniciativas conjuntas com outras instituições públicas e/ou privadas nacionais e internacionais, assim como reali-
zar execução direta de apresentações, projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio de recursos 
físicos, humanos e financeiros obtidos por qualquer meio, inclusive doações, patrocínios, taxas de administração, a/
ou captação e cessões, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 
lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins. O Instituto Odeon, atualmente faz a gestão do Mu-
seu de Arte do Rio (“MAR”) e do Theatro Municipal de São Paulo (“TMSP”) e suas respectivas obras de artes, que 
foram cedidas por contratos, mas serão devolvidas após os encerramentos dos mesmos.
2. Contrato de Gestão e Termo de Colaboração: 2.1. Contrato de Gestão - Museu de Arte do Rio (MAR): O 
contrato de gestão tem por objeto a operacionalização, apoio e execução pela contratada de atividades e serviços 
culturais, para a completa gestão do equipamento de cultura denominado Museu de Arte do Rio - MAR, localizado 
no endereço Praça Mauá, n°05 e 10, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.081-240, consonante ao projeto básico e 
programa de trabalho e organização social e cronograma de desembolso. Contrato de gestão nº 12712/2012: A 
Entidade (contratada) firmou com o município do Rio de Janeiro (contratante), por intermédio da Secretaria da Cul-
tura, o Contrato de Gestão n° 12120/2012, pelo período aproximado de 24 meses iniciados em 27 de abril de 2012, 
com valor global de repasses estimado em R$ 24 milhões (vinte e quatro milhões de reais) à época. O valor global 
do contrato de gestão, após o 5° aditamento, perfaz o montante de R$ 65,7 milhões (sessenta e cinco milhões, sete-

-
nado em 27 de abril de 2014 que teve como objeto principal a prorrogação de sua vigência, sendo renovado alteran-

de 29 de julho de 2015, reduziu a meta de visitação para 200.000 visitantes (anteriormente era de 260.000 visitan-

e modificou a redação dos indicadores 5.1 e 5.2; e

gestão para 27 de abril de 2017 e o aumento do valor do projeto em R$ 14 milhões, passando para R$ 65,75 milhões.
Valores repassados:  R$ 3,25 milhões;  R$ 14,75 milhões;  R$ 13,67 milhões;  R$ 15,00 
milhões;§  R$ 14,04 milhões;  R$ 5,04 milhões. Novo Contrato de gestão nº 12.712/2017: Iniciou em 
27 de abril de 2017 com término previsto para 27 de abril de 2019, sendo contrato de gestão com o valor total de R$ 
19,7 milhões. No ano de 2018 foram repassados para a Entidade o montante de R$ 8,5 milhões (R$ 5,46 milhões em 
2017). O novo contrato teve um aditamento mantendo o montante pactuado inicialmente, alterando apenas o crono-
grama de repasse. O prazo do contrato de gestão será de dois anos, com início em 28 de abril de 2017 e término em 
27 de abril de 2019, sendo prorrogável uma vez por igual período (mais dois anos, estendendo o contrato até 2021) 
e, outra, pela metade (mais um ano, estendendo novamente o contrato até 2022), se atingidas, pelo menos, oitenta 
e cinco por cento das metas definidas para o exercício anterior, ou seja, o ano de 2021. Segue detalhamento da al-
teração contratual, por meio de aditivo. * 1° Termo aditivo assinado em 17 de janeiro de 2019 teve como objeto a al-
teração do cronograma de repasse que passou a vigorar da seguinte forma:

Cronograma de reembolso
Parcela Prazo de recebimento Valor

1ª Parcela abr/17 3.500.000
2ª Parcela set/17 1.959.369
Total 2017 5.459.369
3ª Parcela fev/18 5.500.000
4ª Parcela ago/18 1.750.000
5ª Parcela set/18 750.000
6ª Parcela out/18 500.000
Total 2018 8.500.000
7ª Parcela jan/19 1.500.000
8ª Parcela fev/19 4.280.473
Total 2019 5.780.473
Total geral 19.739.842
2.2. Termo de Colaboração - Theatro Municipal de São Paulo: Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017: Início 
em 01/09/2017 com término previsto para 31/12/2021 com valor total de R$ 556,9 milhões. Objetivo do Termo de 
Colaboração: Realização de atividades e gerenciamento do Theatro Municipal de São Paulo e seus complexos: a 
Praça das Artes e a Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri; o Centro de Documentação e Memó-
ria; os corpos artísticos profissionais e semiprofissional Orquestra Sinfônica Municipal, Coral Lírico, Coral Paulista-
no, Quarteto de Cordas de São Paulo, Balé da Cidade e Orquestra Experimental de Repertório, bem como a exe-
cução das ações necessárias para estruturação, produção e disponibilização ao público da programação artística, 
conforme diretrizes gerais acordadas com a FTMSP. Valores repassados:  R$ 43,43 milhões;  R$ 115 
milhões. A Entidade também recebeu um valor adicional de R$ 3,4 milhões, conforme previsto na cláusula n°3.10.2 
do Termo de Colaboração, para composição do fundo de verbas rescisórias e encargos dos empregados alcança-
dos pela sucessão das obrigações trabalhistas oriundas do antigo gestor do equipamento do Theatro Municipal, no 
caso a Entidade IBGC. O termo prevê uma indenização de até R$ 17,5 milhões. Rescisão do contrato de gestão: 
Em 14 de novembro de 2018, o Instituto Odeon recebeu o Ofício n°436/2018 da Fundação Theatro Municipal de São 
Paulo ou (“FMTSP”), que elencava uma série de supostas irregularidades que teriam sido cometidas durante a 
gestão do Theatro Municipal pelo Instituto. O FMTSP, indicou como supostas irregularidades o (i) pagamento de 
comissão por captação de recursos acima do permitido pela Instrução Normativa n° 05/2017 do Ministério da Cultu-
ra, (ii) suposta desorganização na prestação de contas relativa aos recebimentos de bilheteria, (iii) suposto erro 
grave na não obtenção de visto para solista norte-americano, e (iv) “ações sem planejamento / má gestão”, que 
descreviam itens pontuais com os quais a Fundação discordava. No dia 03/12/2018, o Instituto apresentou sua de-
fesa prévia, encaminhada por meio do Ofício n°252/2018, em que rebateu e esclareceu cada uma das supostas ir-
regularidades indicadas pela FTMSP, demonstrando sua evidente atuação regular na gestão do Theatro Municipal. 
A Defesa Prévia ainda não foi respondida pela FTMSP. E sem qualquer relação direta com as supostas irregularida-
des, no dia 11/12/2018, a Fundação Theatro Municipal enviou o “Comunicado FTM/DGERAL 013219712”, por meio 
do qual denunciou, unilateralmente, o Termo de Colaboração n° 01/FTMSP/2017, fundamentada em supostas “difi-
culdades de relação entre a FTMSP e o Instituto Odeon”, o que ocasionaria a rescisão do Termo de Colaboração em 
09 de fevereiro de 2019. Entretanto, antes da efetivação da rescisão do Termo, a Fundação envia, em 21 de janeiro 
de 2019, o Ofício n° 021/FTM/2019, por meio do qual suspende os efeitos da denúncia anteriormente enviada e, 
portanto, o processo de rescisão do Termo de Colaboração n° 01/FTMSP/2017. Tal suspensão foi, inclusive, objeto 
de nota publicada pela Secretaria Municipal de Cultura. 2.3. Outras captações: Não obstante, o Instituto busca a 
viabilização de seus projetos culturais por meio de Leis de incentivo à cultura, sendo a principal a Lei Federal 
n°8.313/1991. Nesse sentido, a Entidade submete ao Ministério da Cultura anualmente o plano anual de atividade 
do TMSP contemplando diversas atividades culturais (exposições, shows, programas editoriais e educativos, entre 
outros) que, ao serem aprovados, permite a busca por patrocínio incentivado junto a parceiros. Além disso, o Institu-
to promove ações culturais junto aos diversos setores da sociedade, utilizando o teatro como ferramenta de inserção 
cultural e abordando temas que fazem emocionar e refletir. Assim, o Instituto reafirma suas bases conceituais e ar-
tísticas, que se expandem para todas as áreas da arte e da cultura. O horizonte é alcançar o desenvolvimento social 


