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SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR/AMAZONAS
NOTAS

EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES

CONTABEIS

Em 31 de dezembro de 2021
(Em Reais, exceto guando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional
O Servico Nacional

de Aprendizagem

Nacional da Industria, em

Industrial - SENAI/DR-AM

criado pela Confederacio

22 de janeiro de 1942, consoante o Decreto-Lei n* 4.048, com sua

organizacdo e atribuicêes definidas no Regulamento da Entidade, aprovado pelo Decreto nê
494, de 10 de janeiro de 1962, alterado pelo Decreto n$ 6.635, de 05 de novembro de 2008,
tendo por objetivo:
a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituicdo, ou sob forma de cooperacëo, a
aprendizagem industrial a due estio obrigadas as empresas de categorias econêmicas sob sua
jurisdicdo, nos termos de dispositivo constitucional e da legislac&o ordindria;
b) assistir os empregadores na elaboracëo e execucdo de programas gerais de treinamento do
pessoal

dos

diversos

niveis

de

dualificacêo,

e na

realizacêo

de

aprendizagem

metédica

ministrada no préprio emprego;
c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em
cursos de curta duracêo, a formacëo profissional parcialmente adguirida no local de trabalho;
d) conceder bolsas de estudo e de aperfeicoamento e a pessoal de direcioe a empregados de
excepcional

valor

das

empresas

contribuintes,

bem

como

a

professores,

instrutores,

administradores e servidores do préprio SENAI;
e) cooperar no desenvolvimento de pesauisas tecnolégicas de interesse para a indtistria e
atividades assemelhadas.
O SENAI-DR/AM é uma entidade autênoma com personalidade juridica de direito privado sem
fins lucrativos, imune, conforme pardgrafo 6e Letra C do artigo 150 da Constituicdo Federal —

goza de ampla imunidade fiscal. A Entidade, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei 2.613 de 23
de setembro de 1955, na condicio de prestadora de servicos autênomos, goza de imunidade
tributaria em relac&o aos impostos federais, estaduais e municipais.
No due se refere a Constituicao Social sobre o Lucro Liguido, a Entidade nio apura lucro,
portanto nao est4 sujeita as regras da Lei n$. 7.689/88, art. 19 e 2%, Lei nê 10.833/2003 e IN
1.234/2012, art. 4e, inciso VI.

A contribuicdo para o PIS/PASEP é calculada sobre a folha de saldrios, de acordo com o Decreto
ne 4.524 de 17 de dezembro de 2002, artigo 96, inciso VI.
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Conforme incisos | e II, art. 46 deste Decreto, as entidades relacionadas no artigo 99 cita gue
OS servicos sociais autênomos, ndo contribuem para o PIS/PASEP sobre o faturamento e sêo
isentas da COFINS.
Contexto e acêes relacionadas a pandemia de Coronavirus e suas variantes.
Em virtude da pandemia de Coronavirus (COVID-19), declarada em 11 de marco de 2020 pela
Organizacdo

Mundial

da

Saude

(OMS),

sendo

reconhecido

a ocorrência

de

estado

de

calamidade publica em 20 de marco pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo
ne 06, a entidade adotou inumeras medidas no exercicio de 2020 para preservar a satide de
seus funciondrios e de seus clientes apoiando na prevencio ao contagio.

O sistema FIEAM, mediante a gravidade da situac&o, continua adotando acêes gue incluem o

trabalho em home office, reducëo da carga horaria de trabalho, rigorosa higienizac3o dos
ambientes

de trabalho, testagem

de casos

suspeitos,

medicëo

de temperatura

corporal,

acompanhamento médico e acesso a servicos de telemedicina.

A administrac8o da entidade segue acompanhando
necessidade

de

adocëo

econêmico-financeira

de

novas

medidas,

de

e garantir a continuidade

a evolucio da pandemia

forma

a assegurar

das acêes

sua

e avaliando a

sustentabilidade

para o cumprimento

dos seus

objetivos institucionais.

2. Apresentacëo e Base de Preparacio das Demonstracêes Contdbeis

2.1. Declaracio de Conformidade

As demonstracêes contabeis foram elaboradas e esto sendo apresentadas de acordo com as
Normas

Contabeis

aplicadas

ao Setor

Publico

(NBC

TSP),

segundo

a padronizacëo

e as
peculiaridades do Plano de Contas e Manual de Padronizac&o do Sistema Industria, aprovado
pelo Conselho Nacional do Servico Social da Industria, em consonê&ncia com aLei ne 4.320/64,

GOLD

ELLTT SS DEOEE

FUTURO

Industrial

de 17 de marco de 1964 e da Lei Complementar n$ 101/2000.
As Demonstracêes

Contébeis foram

aprovadas

pela Administracëo

da entidade em

27 de

janeiro de 2022.

2.2. Base de mensuracëo

As demonstracêes

contêbeis foram preparadas utilizando o custo histérico como base de
valor, exceto guando de outra forma indicado. O resumo das principais praticas contdbeis
@
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aplicadas na preparacëo

das demonstracêes

est

apresentado

nas suas respectivas notas

explicativas, conforme indicado na nota 3.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentacao
As demonstracêes contébeis estio apresentadas em Real (RS), gue é a moeda funcional e de
apresentacdo da Entidade.
2.4. Estimativas e julgamentos relevantes
A preparacio das demonstrac6es contdbeis, de acordo com as prêticas contabeis adotadas no
Brasil, reguer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas operacêes gue refletem
no

reconhecimento

e mensuraco

de

ativos,

passivos,

receitas e despesa.

As premissas

utilizadas s&o baseadas no histérico e em outros fatores considerados relevantes, revisadas
periodicamente

pela

Administracdo,

e cujos

resultados

reais

podem

diferir dos

valores

estimados.
As principais estimativas relacionadas as demonstracêes contabeis referem-se ao registro dos

efeitos decorrentes da: provisdo de perdas estimadas com. créditos de liguidacdo duvidosa
(Nota 5); determinacio das taxas de depreciac&o do Ativo Imobilizado (Nota 13); e provisêo
para desembolsos relacionados aos processos judiciais (Nota 17).

3. Resumo das Principais Praticas Contdbeis
3.1. Caixa e eguivalente de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depêsitos bancarios e aplicacêes financeiras de curto prazo, com
alta liguidez e com risco insignificante de mudanca de valor.
Os valores sio mensurados e avaliados pelo valor de custo e, guando aplicavel, sêo acrescidos
dos rendimentos auferidos até a data das demonstracêes contêbeis.

3.2. Créditos a Receber de Clientes

Estêo apresentados pelo valor de realizacëo e sdo oriundos da prestac&o de servicos aos
clientes nas modalidades de servicos educacionais, consultoria, administrativos e servicos de
tecnologia e inovacëo.
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3.3. Perda estimada com crédito de liguidac3o duvidosa - PECLD
As perdas estimadas com créditos de liguidac&o duvidosa s&o constituidas de acordo com o
normativo interno da entidade, CPC S|-— Provis3o de Devedores Duvidososde Clientes, na gual
determina a constituic&o de provis&o para perda na base de 100% para os titulos vencidos ha
mais de 180 dias. Para os titulos com vencimento inferior a 180 dias, a provisdo, guando
necessaria é constituida com base em dados histéricos de cada cliente, em montante
considerado suficiente pela Administrac&o, para cobrir as perdas provaveis na realizacio dos
créditos.
3.4. Adiantamentos
Referem-se aos ê adiantamentos relacionados & saldrios, férias, 13e saldrio, adiantamentosa
terceiros e demais adiantamentos para realizac&o de despesas de pagamento imediato.
3.5. Departamento conta movimento
Referem-se

as operacêes

financeiras

entre o SENAI-AM
Departamentos Regionais da mesma Entidade.

e o Veparranierite

Nacional

e

3.6. Receitas a Receber

Referem-se
reconhecidas

aos

comunicacëo

valores

pelo

Correspondente

SSOEUEUL LG BOERE

ELE

FUTURO

regime

a 1,0%

e da

das

receitas
de

sobre

pesca,

de

contribuicêes

competência
a folha

nos termos

de

e

n#o

recebidas

pagamento

do Art. 47

compulsêrias

do

até

diretas
a

data

dos trabalhadores
Decreto-Lei

494

e indiretas,
do

balanco.

da industria,
de

da

10/04/1962

—-

Regimento do SENAI.
3.7. Sistema Industria - Conta Movimento
Representam os valores das transacêes financeiras entre FIEAM, SES! e IEL decorrente das

despesas compartilhadas vinculados & Entidade.
3.8. Contas correntes ativas e passivas

Valores correspondentes a operacêes gue constituem direitos ou obrigacêes realizadas junto
aos centros de atividades, colaboradores ou terceiros.

N
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3.9. Estodgues
Os estodues sio compostos por materiais utilizados para consumo nas atividades operacionais
e também

nos servicos prestados pela entidade. Na entrada, esses bens sio avaliados pelo

valor de aguisico ou producio/construcio.
O método para mensurac#o e avaliac&o das saidas dos estogues é o custo médio ponderado.
Hê, também, a possibilidade de reducëo de valores do estogue, mediante ajustes para perdas
ou para reducdo ao valor de mercado, guando o valor registrado estiver superior ao valor de
mercado.

3.10. Despesas Antecipadas
Correspondem

aos valores pagos pela contratac&o de seguros, assinaturas de periédicos e

outras despesas gue sêo apropriadas nas contas de resultados, mensalmente, observando o
periodo de vigência do contrato. Nesse sentido, os valores se incorporam

ao resultado do

periodo a due correspondem, observando o regime de competência, com base nas regras de
contabilizac4o aprovada pelo Comitê de Pronunciamentos Contêbeis do Sistema Industria —
CPC/SI.

3.11.

Depêsitos e Empréstimos Compulsêrios

Correspondem

a composic&o

do

Fundo

de

Reserva

Financeira

aprovada

pela

Resolucio

524/2014 do Conselho Nacional do SENAI cuja finalidade de atender as solicitacëes dos
Departamentos,

de suprimentos

de recursos financeiros para implementac&o

de projetos

especificos relacionados, preferencialmente, a processos de reorganizacio administrativa ou
a melhoria

no

processo

de gestio

ou

a acêes

alinhadas

& estratégia

do

Departamento

Nacional, sendo seus valores registrados com base nas regras de contabilizacêes aprovada
pelo Comitê de Pronunciamentos Contibeis do Sistema Industria —- CPC/SI.
3.12.

Depésitos para Recursos Judiciais

Correspondem

aos

depêsitos

judiciais

relacionados

aos

processos

trabalhistas

e civeis,

registrados pelo seu valor original.

3.13.

Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens mêéveis e iméveis. É reconhecido inicialmente com base
no valor de aguisic&o, construcëo ou producëo. Apês o reconhecimento inicial, ficam sujeitos
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(guando tiverem vida util definida), bem

como

&

reducëo ao valor recuperêvel e & reavaliac&o.
Os gastos posteriores a aduisic&o, construcio
imobilizado desde ague tais gastos aumentem

ou producio

so

incorporados

a vida util do bem

ao valor do

e sejam capazes de gerar

beneficios econêmicos futuros.
A

entidade

segue

Departamento

a

referência

Nacional,

em

do

Ato

consonência

CSC

ne

com

02/2010
as

—

Normas

Politica
Brasileiras

de
de

Patrimênio

do

Contabilidade,

aplicadas ao setor publico, NBC TSP 07.
Em relacêo & depreciac&o, os terrenos e os bens recebidos em comodato nio so deprecidveis,
A depreciacêo dos ativos é calculada pelo método

linear a taxas anuais, para distribuir seu

valor de custo ao longo da vida util estimada dos bens, aplicadas a razZ&o de 100% do valor do
ativo, considerando gue a entidade nio adota politica de considerar o valor residual do bem.

As vidas uteis e respectivas taxas de depreciacSo sio as seguintes:

Tipo de Bem
Prédios
Mobilirio em Geral
Veiculos
Mêaaguinas e Eduipamentos em Geral
Eduip. Médicos Cirurgicos Odont. e Laborat.
Eguipamentos de Informatica
Eduip. Esportivos, Artist. E de Recreacio
Edguipamentos de Comunicacio
Embarcacêes
Outros Bens Mêveis

3.14.

Vida
600
120
60
120
120
60
120
120
240
120

Util
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses

Taxa de Depreciacdo
2% a.a.
10% a.a.
20% a.a.
10% a.a.
10% a.a.
20% a.a.
10% a.a.
10% a.a.
5% a.a.
10% a.a.

Reduco ao Valor Recuperdvel de Ativos

O objetivo

do Teste

de

impairment

é assegurar

gue

os ativos

nio

estejam

registrados

contabilmente por um valor superior ao seu valor recuperëvel.
Se houver tal indicac&o, o montante

recuperdvel do ativo é estimado, com a finalidade de
mensurar o montante dessa perda, se houver. Se o montante recuperével de um ativo for
menor due o seu valor contabil liguido, o valor do ativo é reduzido ao seu valor recuperdvel.
A perda por reducëo ao valor recuperdvel é reconhecida imediatamente no resultado, gauando
aplicêvel.
@

Av, Rodrigo Otëvio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazcnas

(@

s5

@

IE

sa 3182-9976 / 8182-9976
ERE SR

RE

sarr

m

faleconoscoisfieam.org.br

(@) s5 * (82) 98406-2798

@O@O

OO

SenalAmMAazZONAs

www.fieam.org.br

TTTETTTTTTEUUTETTTETETETEET
DEE E EE EETEEE ETE ETIIN

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

3.15. Provisêes

Sêo reconhecidas gauando a entidade tem obrigacdo presente decorrente de eventos passado,
sendo provavel due seja necessêria a saida de recursos gue incorporam beneficios econêmicos
ou potencial de servicos para gue a obrigac#o seja liguidada e uma estimativa confiëvel possa
ser realizada acerca do valor da obrigacdo.
As

provisêes

para

riscos trabalhistas

e civeis so

revisadas

anualmente

e ajustadas

nas

circunstências julgadas necessêrias, em funcio de prazo de prescricdo aplicêvel, conclusêes
de inspecêes fiscais ou exposicées adicionais, identificadas com base em novos assuntos ou
decisêes de tribunais.
3.16. Ativos e passivos contingentes
Os

ativos

e passivos

contingentes

ndo

sdo

reconhecidos

nas

demonstracêes

contabeis.

Ouando relevantes, sio evidenciados em notas explicativas.
3.17. Demais Passivo Circulante e Nio Circulante

Os passivos circulantes e no circulantes sio demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculdveis, acrescidos, guando aplicavel, dos correspondentes encargos e variacêes

monetarias e/ou cambiais incorridos até a data do balanco patrimonial.
3.18. Instrumentos Financeiros

a) Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuracio: os ativos financeiros da Entidade sio mensurados
inicialmente pelo valor justo. Os ativos financeiros compreendem caixa e edguivalente de
caixa, aplicacées financeiras, contas a receber, receitas a receber e departamento conta
movimento. Na data do balanco, os ativos financeiros s&o avaliados para identificaco da
recuperabilidade de ativos.
Mensuracëo subseguente: apés mensuracëo inicial, os ativos financeiros so divulgados ao
custo amortizado, sendo utilizado o método de juros efetivos.
b) Passivos financeiros
Reconhecimento

inicial e mensuracio:

contas

fornecedores,

a

pagar,

os passivos financeiros da Entidade compreendem

empréstimos,

financiamentos

e convênios

e acordos.

Os

passivos financeiros so inicialmente mensurados pelo valor justo.
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Mensuracdo subseguente: apés reconhecimento inicial, os empréstimos sujeitos a juros sao
mensurados subsedguentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros
efetivos. Os empréstimos sio mensurados inicialmente pelo valor justo, e classificados como

passivo

circulante e nio circulante, de acordo com

o periodo de amortizac&o total da

transac8o.
3,19. Convênios e acordos

Representam

as obrigacêes relativas aos convênios e acordos firmados com entidades de

direito publico ou privado e os contratos firmados com dlientes para prestacdo de servicos ao
longo do exercicio. O reconhecimento é realizado por competência na medida gue os servicos
So realizados, sendo baixado para o resultado.
3.20. Reconhecimento das receitas e despesas
As receitas e despesas sêo reconhecidas pelo regime de competência.
Contratos com Clientes
A entidade reconhece as receitas de servicos observando o due determina

a NBC TGA7 —

Receitas de Contratos com Clientes:
(a) guando

as partes do contrato aprovarem

o contrato

(por escrito, verbalmente

ou de

acordo com outras praticas usuais de negécios) e estiverem comprometidas em cumprir suas
respectivas obrigacêes;
(b) duando a entidade puder identificar os direitos de cada parte em

relacdo aos bens ou

servicos a serem transferidos;

(c) guando a entidade puder identificar os termos de pagamento para os bens ou servicos a
serem transferidos;
(d) auando o contrato possuir substência comercial (ou seja, espera-se due o risco, a época ou

o valor dos fluxos de caixa futuros da entidade se modifiguem como resultado do contrato);
e
(e) guando for provêvel gue a entidade receberé a contraprestacio & gual ter direito em
troca dos bens ou servicos gue serdo transferidos ao cliente. Ao avaliar se a possibilidade de
recebimento do valor da contraprestac&o é provêvel, a entidade deve considerar apenas a
capacidade e a intenc&o do cliente de pagar esse valor da contraprestacio guando devido. O
valor da contraprestacao & gual a entidade tem direito pode ser inferior ao preco declarado

no contrato se a contraprestacdo for varidvel, pois a entidade pode oferecer ao cliente uma
reducdo de preco.
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Mensuracëo - A entidade reconhece como receita o valor do preco da transacëo, de acordo
com a execucdo dos servicos prestados.
Receitas de Contribuicêes
Referem-se aos recursos advindos da contribuic&o compulsêria direta e indireta, incidente
sobre a folha de pagamento das empresas contribuintes. As empresas recolhem
1,0%

sobre o montante

da folha

contribuintes as empresas

de pagamento

desses estabelecimentos.

ao SENAI

Constituem-se

do setor industrial, transporte ferrovidrio e dutovidrio e as de

comunicagêes (exceto rêdio e TV). S&o arrecadadas e fiscalizadas, em regra, pela Receita
Federal do Brasil, juntamente com as Contribuicées Sociais Previdenciërias.
Receitas e Despesas - Classificacio e Composicio
As

receitas e despesas

sêo classificadas entre correntes

e de capital, com

finalidade

de

eXecucAo orcamentaria, como segue:
e

Receitas Correntes: compostas pelas receitas de atividades préprias classificadas em
receitas de contribuicêes,

receitas patrimoniais (aluguéis e rendimentos de valores

mobiliêrios), receitas de servicos, outras receitas correntes e transferências correntes
(subvencêes

e

auxilios,

apoios

financeiros,

receitas

de

projetos

e

incentivo

a

producëo).
e

Receitas

de

Capital:

receitas

relacionadas

& alienacio

de

bens,

apropriacêes

de

recursos financeiros destinados a atender as despesas com investimentos, inversêes
financeiras e transferências de capital (subvencêes e auxilios).
e

Despesas

Correntes:

correspondem

atividades

da entidade,

sendo

ocupacdo

e

transportes

financeiras,

utilidades,
impostos

aos gastos

composta

e contribuicëes,

e

necessêrios

pelas despesas
viagens,

servicos

e despesas

para

com
de

diversas;

manutencio

pessoal

e encargos,

terceiros,
e

as

das

despesas

transferências

correntes.
Despesas de Capital: gastos incorridos e provisêes classificêveis como investimentos com
bens mêveis e iméveis, inversêes financeiras e transferências de capital.
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4. Caixa e eduivalentes de caixa

Banco Conta Movimento

2021

2020

728,06

647,26

Bancos Conta Convênios e Acordos
Aplicacêes Financeiras de Liguidez Imediata

20.283.816,02

441,52
11.909.107,44

Total

20.284.544,08

11.910.196,22

As disponibilidades do SENAI s&o mantidas exclusivamente no Banco do Brasil S/A e Caixa
Econêmica Federal em conformidade com o Decreto-lei n. 151 de 09/02/1967.

5. Clientes

Clientes
D) Provisdo para perda estimada com créditos de
liduidacdo duvidosa
Total

2021
1.337.022,88
50494671

2020
768.512,82
'243.607.78

832.076,17

524.605,04

Compreende os valores a receber relacionados a prestac&o de servicos nas linhas de negécios
de Educacao Profissional e Consultoria e Servicos Tecnoldgicos.
A provisdo para a perda estimada com créditos para liguidacio duvidosa foi constituida no
percentual de 100% dos titulos vencidos a mais de 180 dias, totalizando o montante de RS
504.946,71 considerando perdas julgadas n&o recebiveis dos créditos perante terceiros.

6. Departamento Conta Movimento
2021
71.846,92
60.000,00

Departamento Nacional
SENAI- DR Macapê
SENAI - DR Pernambuco

Proj. 330582 - Resstrut. Organizacional
Proj. 330640 Impl. Nova Area de Mercado
SENAI - DR Rio Grande Norte

2020
-

60.000,00
247.000,00

-

4.245.319,95

-

104.500,00

24.200,00

Proj. 263519 - Saaraua Sist. Autênomo
Proj. 267607 - SIITECH
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- Plataforma GDSH
- Plano de Contingência
Desempenho Sist. Alinhar II
- Projeto Collectspot

-

Projeto Atualizacdo de NR 12

54 484,47
1.027.218,00

13.055,50
148.000,00

-

1.859.283,06

-

Projeto Operador de Empilhadeira

18.011,50

Total

-

2.194.396,98

Refere-se as transacêes com o Departamento

5.999.923,87

Nacional e também com outros Departamentos

Regionais da mesma Entidade, os recursos esto relacionados aos apoios financeiros para as
linhas de fomento de incentivos a producio, projetos estratégicos e reembolsos de despesas
de viagens de funcionarios.

7. Receitas a Receber
2021

Contribuicdo Compulsêria - Arrecadacdo Indireta

AI

Total

Refere-se

2020

PARA

BEERS

4.296.528,32

a receita de contribuicio

regime de competência

compulsêria

— arrecadacëo

referente ao mês de dezembro

3.786.087,58

indireta, apropriada

pelo

de 2021 e recebida em janeiro de

2022.

8. Sistema Industria Conta Movimento

Ativo Circulante
Conta Movimento

FIEAM

Passivo Circulante

2021

2020

2021
118.850,97

2020

900.093,61

700.000,00

Conta Movimento SESI

192.628,06

132.131,99

Conta Movimento

157.773,21

200.000,00

41.517,29

33.398,66

1.250.494,88

1.032.131,99

160.368,26

622.624,21

IEL

Total

313.851,27
-.

275.374,28

Representam as movimentacêes de recursos entre as entidades do Sistema Industria (FIEAM,

SESI e IEL) nas relacées de reembolso relativo aos rateios de despesas correspondentes as
operacêes compartilhadas entre as Instituicêes.
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No passivo, além dos reembolsos a pagar citado acima, também contemplam os valores das
contribuicêes regimentais/regulamentares devidos & FIEAM e IEL.

9. Estogues

2021

2020

Variacao

Fstogues de material de consumo

86.019,73

438 416,10

-80%

Total

86.019,73

438.416,10

-80%

Os estogues so ativos, podendo assumir vêrias formas e serem mantidos para determinados
fins. No caso do SENAI-AM os estogues esto na forma de materiais a serem consumidos ou
empregados

na

prestacëo

de

servicos

e nas

atividades

administrativas.

A reduc3o

est4

relacionada aos ajustes de invent4rio realizado em dezembro.

10. Valores a Apropriar
2020
474.289,03

Variacêo

Valores a Apropriar

2021
119.392,30

Total

119.392,30

474.289,03

-75%

-75%

Refere-se a valores pagos antecipadamente, cuja a apropriacëo serê realizada no decorrer do
exercicio corrente. A conta contempla os valores relacionados a beneficios 4 empregados.

11. Despesas Antecipadas

Despesas Antecipadas
Total

Refere-se

as despesas

corrente,

as

duais

pagas

s&o

antecipadamente

apropriadas

cujos

mensalmente

2021
135.030,38

2020
. 153.316,76

135.030,38

153.316,76

beneficios

como

ultrapassam

despesas

conforme

o exercicio
regime

de

competência.
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12. Realizivel &A Longo Prazo
2020
25.459,46
105.818,85

Variacdo
6%
3650%

Total

3.994.926,03

131.278,31

3655%

Os

valores

composic&o
Nacional

registrados

em

Depêsitos

e

Empréstimos

Compulsêrios

correspondem

a

do Fundo de Reserva Financeira criada pela Resolucio 524/2014 do Conselho

do SENAI, tendo

como

finalidade

atender

as solicitacées

dos

Departamentos,

de

Suprimentos de recursos financeiros para implantacio de projetos especificos relacionados,
preferencialmente, a processos de reorganizacdo administrativa ou melhoria no processo de
gestao ou a acdes alinhadas a estratégia do Departamento Nacional.
Contempla

os valores

dos

Recursos

Judiciais

com

base

nos

comprovantes

de

depêsitos

judiciais ou blogueios bancarios na gual s&o demonstrados pelo valor original.
Nos valores contemplados

pelos recursos judiciais, consta o valor de RS 3.765.087,03, gue

corresponde a acdo judicial em gue o SENAI ingressou visando defender o seu direito de nio
recolher

as

contribuicêes

para

a

seguridade

Previdenciërias Patronais previstas no artigo 22,1,

social,

em

especial

as

Contribuicêes

Ile Il da Lei ne 8.212/91, e da Contribuic&o

para o Programa de Integracio Social- PIS. Nesse sentido os valores devidos mensalmente

ETIES

ETE

Depositos e Empréstimos Compulsêrios
Depositos para Recursos Judiciais

2021
26.878,45
3.968 047,58

passaram a ser depositados em juizo em contrapartida as obrigacêes mensais constituidas.
Conforme Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 25 e Pronunciamento Técnico CPC 25 Provisêes, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, o ativo contingente

nio deve ser

reconhecido, porém, guando for “provêvel” a entrada de beneficios econêmicos, o mesmo
deve ser divulgado.
As

informacêes

sobre

as provisêes

e as informacêes

sobre

o passivo contingente

estio

destacadas na Nota 17.

13. Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens mêéveis e iméveis. É reconhecido inicialmente com base
no valor de aduisicêo, construcëo ou produc&o. Apés o reconhecimento inicial, ficam sujeitos
3 depreciacdo, amortizacio

ou exaustio

(guando tiverem vida util definida), bem

como

ê

reducëo ao valor recuperdvel e a reavaliacio.
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Os gastos posteriores a aduisic&o, construcëo
imobilizado desde due tais gastos aumentem

ou producëo

sêo incorporados ao valor do

a vida util do bem e sejam capazes de gerar

beneficios econêmicos futuros.
Em relacêo a depreciacdo, osterrenos e os bens recebidos em comodato no sêo deprecidveis.
A depreciacëo dos ativos é calculada pelo método

linear a taxas anuais, para distribuir seu

valor de custo ao longo da vida util estimada dos bens, aplicadas a razdo de 100% do valor do

ativo, considerando gue a entidade nêo adota politica de considerar o valor residual do bem.
A posic&o do imobilizado em 31 de dezembro de 2021 estê demonstrada no auadro abaixo:
2021
Ed

Yelar de
Aduisicao
Bens Iméveis
Terrenos
Prédios

39.083.046,33
433.780,19
37.623.137,06

2020
Reducëo ao

Papalia?
Acumulada
8.239.763,65
8.239.763,65

Valor
,
Recuperdvel
0,00
0,00
0,00

Liguido

Liguido

30.843.282,68
433.780,19
29.383.373,41

30.657.407,13
433.780,19
22.564.696,59

Construcêes em Andamento

190.545,60

-

0,00

190.545,60

5.862.906,15

Benfeitorias em Imêveis

835.583,48

-

0,00

835.583,48

1.796.024,20

de Terceiros

Bens MOveis

Mobiliërio em Geral
Veiculos

Mêéauinas e Eduip. em Geral
Eduip. Méd,Cirurg,Odont. e Labor.
Eguipamentos de Informatica
Edguipamentos Esportivos, Artist. e de
Eguipamentos de Comunicacëo
Embarcacêes
Outros Bens Mdéveis

Total

58.835.359,81

33.801.434,73

232.194,79

24.801.430,29

26.781.291,97

2.549.276,10

2.136 495,68

5.866,00

AO6.914,42

616.003,06

205.527,11

205.527,11

0,00

37.821.326,76
11.581,85
6.891.986,41
9.800,00
A3.231,79
11.180.971,05

24.537.834,58
10.772,64
4.094.510,35
7.730,78
31.961,64
2.654.943,21

223.415,79
0,00
3.137,00
0,00
76,00
0,00

121.658,74

121.658,74

0,00

97.918.406,14

42.041.198,38

232.494,79

-

13.060.076,39
809,21
2.794.339,06
2.069,22
11.194,15
8.526.027,84

-

15.647.258,01
1.727,86
2.053.797,30
3.200,60
17.861,90
8.440.870,70

-

S55.644.712,97

572,54.

57.438.699,10

No exercicio de 2021, a Entidade procedeu o teste de impairment de seu ativo imobilizado.
De acordo com o laudo técnico da empresa contratada PR1 Engenharia Ltda, os bens
registrados contabilmente estio em condicêes de funcionamento. A empresa contratada

utilizou o método

Caires e Ross-Heidecke, para a avaliac&o dos bens méveis (maauinas e

edguipamentos) foi adotado o Método do custo de reedicio, gue é utilizado para identificar o
custo de reedic&o dos mêveis, mêguinas e eguipamentos, com base em valores de cotacio
dos edguipamentos novos, devidamente depreciadas por meio da aplicac&o de coeficiente de
depreciacdo (método de Ross-Heidecke), gue calcula o valor depreciado em funcio da vida
util, da idade e do estado de conservacëo, chegando a um valor estimado de mercado. Este
método estê presente na Norma Brasileira para Avalic&o de Bens - NBR 14653 — Partes 1 e 5.
Foi realizado pesduisas de mercado de maduinas e eguipamentos com caracteristicas
semelhantes as dos bens avaliando. Descobriu-se, assim, o valor de mercado atual para cad
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um dos bens, no estado de novo. Com base na idade real e/ou aparente e estado de
conservacio dos bens, foi calculado a depreciacêo gaue os mesmos sofreram apds as suas datas

de aguisicêo.
Para a avaliac&o dos iméveis foi utilizado o Método para Ouantificacëo do Custo para
identificar o custo de reedic&o de benfeitorias, com base em valores de reedicëo das
benfeitorias, devidamente depreciadas por meio da aplicacdo de coeficiente de depreciacêao
(método de Ross-Heidecke), gue calcula o valor do metro guadrado depreciado em funcio da
vida util, da idade e do estado de conservacio, chegando a um valor estimado de mercado. O
meétodo estê presente na NBR 14653 —- Partes 1 e 2.

Considerando a natureza e condicêes dos bens avaliados, a consultoria concluiu ser necessdrio
proceder & ajustes por reduc&o ao valor recuperdvel de alguns bens mêveis dlassificados nas
contas de computadores e perifêricos, mAêguinas e edguipamentos e méveis e utensilios.

As movimentacêes do imobilizado no exercicio de 2021 est&o conciliadas no guadro abaixo:
2020
ie
Liguido

2021
ie
Adicêes

,
Baixas

Depreciacêes
de Pertode

"

Redugspiag
Valar

ie
Liguide

30.657.407,13

8.213.352,87

(7.423.077,07)

(604.400,25)

Recuperdvel
0,00

433 780,19

0,00

0,00

0,00

0,00

433.780,19

22.564.696,59

7.423.077,07

0,00

(604.400,25)

0,00

29.383.373,41.

Construcëes em Andamenrto

5.862.806,15

726.220,75

(6.398.581,30)

0,00

0,00

190.545,60

Benfeitorias em lmêveis de Terceiros

1.796.024,20

64.055,05

(1.024.495,77)

0,00

0,00

835.583,48

26.781.291,97

2.206.525,87

(1.679.960,23)

(2.273.932,53)

(232.494,79)

24.801.430,29

616.003,06
0,00

0,33
0,00

(148 717,34)
(18.988,78)

(54.505,63)
18.988,78

(5.866,00)
0,00

406.914,42
0,00

15.647.258,01
1.727,86

491,725,29
0,00

(1.119.425,89)
(2.802,00)

(1.736.065,23)
1.983,35

(223.415,79)
0,00

13.060.076,39
809,21

2.053.797,30

1.100.896,25

(333.363,21)

(23.854,28)

(3.137,00)

2.794.339,06

3.200,60

0,00

(1.229,00)

97,62

0,00

2.069,22

17.861,90

0,00

(28.253,21)

21.661,46

(76,00)

11.194,15

8.440.870,70
572,54

613.804,00
0,00

0,00
(27.-080,80)

(528.746,86)
26.508,26

0,00
O,00

8.526.027,84
0,00

57.438.699,10

10.419.878,74

(9.103.037,30)

(2.878.332,78)

(232.494,79)

55.644.712,97

Bens Imêveis
Terrenos
Prédios

Bens Méveis
Mobiliërio em Geral
Veiculos
Maêauinas e Eguip. em Geral
Eauip. Méd,Cirurg,Odont. e Labor.
Eguipamentos de Informatica
Eauipamentos Esportivos, Artist. e de
Eauipamentos de Comunicacao
Embarcatêes
Outros Bens Moveis
Total

30.843.282,68

O processo de revisao de vida util dos bens mêveis e imêveis estd em execucëo, conforme

previsto na NBC TG 27, considerando os termos de utilidade esperada pelo uso do ativo ea
politica de gestêo do imobilizado da entidade.
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14. Fornecedores
Os valores

das

obrigacêes

com

fornecedores

estdo

demonstrados

pelo

valor

liduido

da

operac&o (deduzido os impostos) e sio representados por gastos com aduisicêes de produtos,
eduipamentos e servicos, decorrentes da operacionalizacêo das atividades da Entidade.
2021

2020

Fornecedores

3.163.678,02

1.076.024,77

Total

3.163.678,02

1.076.024,77

15. Impostos, Taxas e Contribuicêes a Recolher
Referem-se as obrigacêes fiscais retidas em folha de pagamento dos colaboradores, e dos
pagamentos a terceiros, cujo recolhimento é efetuada no mês subseguente.

Imposto de Renda Retido sobre folha de pagamento
Imposto de Renda Retido notas fiscais de servicos
de terceiros
'
ISS-ON retido sobre notas fiscais de servicos de
terceiros
Contribuic&o Sindical
PIS/COFINS/CSLL retidos sobre notas fiscais de
terceiros
Total

2021

2020

2a0.324,68

OR oada

20.462,24

2.941,07

74.645,84

27.537,61

87.142,65

-

3.503,05
2878211

333.175,31

266.345,26

16. Saldrios e Encargos a Pagar

Sao

obrigac6es

patronais

e contribuicêes

sociais

retidas

na folha

de

pagamento

de

empregados e prestadores de servicos, cujo recolhimento é efetuado no mês subseguente.

2021

2020

A4A3.328,98

548.762,04

INSS — Pessoa Juridica

91.662,30

26.130,98

INSS — Férias a Recolher

27.043,09

54,04

163.720,30

143.130,96

INSS — Folha

FGTS
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PIS sobre folha de pagamento
Total

25.948,47

28.053,52

751.703,14

7A6.131,54

17. Provisêes

A instituico
incidentes,

reconhece
e também

e mantém
para

as

provisêes

provisêes

para

pagamento

relacionadas

aos

de férias e seus encargos
processos

judiciais

civeis

e

trabalhistas, conforme demonstrado abaixo:
2021

2020

Férias

739.772,69

934.079,23

Contingências Judiciais
Provisêes p/ Encargos sobre Fêrias

655 491,53
225 498,43

A498.075,61
289 581,55

1.620.762,65

1.721.736,39

Total

As

premissas

relevantes,

utilizadas

so

baseadas

revisadas periodicamente

no

histérico

e em

pela Administracio,

outros

fatores

considerados

e cujos resultados

reais podem

diferir dos valores estimados, base de mensuracado mencionado nas notas 2.4 e 3.15.

17.1 Composicio das provisêes para os riscos processuais
As provisêes estdo constituidas com base na avaliac&o da Assessoria Juridica da instituic&o
juntamente com o escritêrio juridico contratado, para processos com possibilidade de perda
"Provavel", conforme demonstrado

no guadro abaixo:

Trabalhista

2021

2020

655.491,53

A28.089,61

Civel

-

Total

A

movimentacdo

69.986,00

655.491,53

das

provisêes

para

demandas

judiciais

498.075,61

no

exercicio

de

2021

esta

demonstrada abaixo:
2020
Trabalhista

@
@

428.089,61

Adicêes
330.664,40

Civel

69.986,00

Total

498.075,61

55 * (82) 3162-9975 3182-9976

(@) 55 4 (92) SRAOG-279E

faleconosco@fieam.org.br

Baixas
-

330.664,40

103.262,48
69.986,00
173.248 48

2021
655.491,53
655.491,53
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17.2 Passivo Contingente
A entidade

é ré em

acêes

de naturezas

trabalhista

e civel, onde

existe uma

"Possivel"

probabilidade de perda, e tais valores no sdo provisionados apenas apresentados em notas
explicativas, conforme NBCTG 25 (R2), os valores estimados estdo demostrados a seguir:
2021

2020

Trabalhista
Civel

594 458,79
65.165,00

272.425,04
313.065,06

Total

659.623,79

585.490,10

18. Departamento Conta Movimento

Registro

das

operacêes

de

conta

corrente

entre

o Departamento

Nacional

da

mesma

Entidade, referente aos repasses relativos aos apoios financeiros para projetos estratégicos,
e due serao apropriados como

receitas mediante a realizacio das despesas vinculadas aos

projetos.

2021

2020

Proj. 331894 - Mundo SENAI

-

27.880,00

Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.

-

68.528,01
6.565,56
54.061,65
2.352.250,33
39.156,46
813.780,50

223427
223207
279095
279096
279777
328966
330582

-

Adaptac&o NTGAM ESAS
Adea. Sist. Prev. Comb Inc
Obras Melhor. Infr. SENAI
Mod. e Adea. Infr. SENAI
Collect. - a Caixa Posta
Atualiz. e Modern. do Sis
Reestruturacao Organiz. $

1,017.353,33
1.112.708,57

Total

2.130.061,90

3.362.222,51

19. Convênios - Arrecadacio Direta
Refere-se a consolidacëo

dos valores devidos

referente ao percentual de 15%

pelo SENAI/AM

ao Departamento

incidente sobre o montante

das Arrecadacêes

Nacional

Diretas

(receitas de contribuicêes) recebidas das industrias conveniadas.

2021

2020

Convênios - Arrecadacdo Direta

798.203,97

756.749,66

Total

798.203,97

756.749,66

@
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20. Empréstimos e Financiamentos Contratados
Empréstimo FRF
Empréstimo

repactuado

em

outubro

de 2017

para

reeduilibrio

econêmico

financeiro

do

SENAI/AM oriundo do FRF - Fundo de Reserva Financeira do Departamento Nacional do SENAI
com condicêes de pagamentos em 48 parcelas e carência de & meses.
Os recursos sdo provenientes do fundo de reserva constituido entre os regionais, com base na
Resoluc&o SENAI 524/2014, com afinalidade de suprir os departamentos regionais de recursos
financeiros

para

implementacdo

de

projetos

especificos,

alinhados

a

estratégia

do

Departamento Nacional.
Emprêéstimo BNDES
O Financiamento do BNDES foi concedido em 29 de novembro de 2011, guando o Conselho
Nacional do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial, aprovou, através da Resolucdo ne
515/2011,

a

celebracio

Desenvolvimento
Apdio

Adicionalmente

Departamento

um

Econêmico

a competitividade

Regionais.

de

Nacional

contrato

de

financiamento

e Social - BNDES,

da

Industria

de

subsidiar

por
68%

o

Banco

Nacional

de

para a implantacëo do Programa SENAI de

Brasileira,

foi aprovado

com

esta
do

cuja

execucëo

mesma

cabe

aos

resolucëo,

pagamento

das

financiamento, segundo tabela de participac&o do Departamento

Departamentos

o compromisso

parcelas
Nacional

do
em

do

referido
programas

institucionais de apoio, vinculada a esta operacdo.

2021

2020

Curto Prazo

3.012.091,66

3.425.620,04

Emp. Financ. Op. Externas - BNDES - DN

2.4A02.781,03

2.452.193,28

1.173,4A1

111,38

557 476,27

916.257,86

50.660,95

57.057,52

Longo Prazo

15.096.687,92

18.051.673,25

Emp. Financ. Op. Externas - BNDES - DN

14.507.068,15

16.585 214,38

Remuneracdo Liduida - BNDES - DN
Fundo de Reserva Financeiro - DN

Atualizacdo Monetêria

Fundo de Reserva Financeiro - DN

Atualizac&io Monetaria
Total

@ 55 4 (82) S6406-2798

-

557.047,80

589.619,77

909.411,07

18.108.779,58

21.477.293,29
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21. Convênios e Acordos

2021

Convênios e Acordos
SEMTEPI

264.179,91

Total

264.179,91

2020

475.4A78,79
194.000,00

-

669.478,79

Contempla os contratos educacionais firmados com os clientes cuja as prestacêes de servicos
tiveram inicio no ano letivo de 2021 e finalizarao entre os exercicios de 2022 a 2023.

As

receitas de servicos serëo apropriadas conforme o mês de competência.

22. Patrimênio Social

O Patrimênio

Liguido do SENAI/AM

57.798.760,79

(cinguenta

e sete

apresentado

milhêes,

em

setecentos

31 de dezembro

de 2021

e noventa

mil, setecentos

e oito

é de

RS
e

sessenta reais e setenta e nove centavos) composto pelo resultado acumulado do exercicio

anterior somado ao resultado de superdvit ou déficit do exercicio corrente e ajustes de
exercicios anteriores,

Patrimênio Social Acumulado
Resultado do Exercicio
Total

2021

2020

51.069.003,59

49.166.283,05

6.729.757,20

1.894.206,28

57.798.760,79

51.060.489,33

22.1 Resultado do Exercicio

O superévit apurado no exercicio no valor de R$ 6.729.757,20 é o resultado do confronto das
receitas e despesas e das variacêes patrimoniais ativas e passivas em observência ao manual
de Padronizac&o Cont4bil do Sistema Industria.
2021

2020

Despesas

55.047.948,60

54,083.526,32

Receitas

6O0.496.147,60

55.662.321,05

Resultado Orcamentdrio (a)

5.448.199,00

1.578.794,73

Variacêes Patrimoniais e Financeiras - Ativas (b)

8.997,785,73

5.876.572,40

Variacées Patrimoniais e Financeiras - Passivas (c)

7.716.227,53

5.561.160,85

Superdvit do Exercicio (atb-c)

6.729.757,20

1.894.206,28
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O resultado gerado é destinado & manutencdo das atividades da Entidade, para atender
dispositivos estatutdprios e legais vigentes, visando manter a sua continuidade operacional e
administrativa.

22.2 Ajustes de Exercicios Anteriores

,
.
Balanco Patrimonial

Saldo em
31/12/2020

Ajuste
Ee

Ajuste
vee

2
Afuste Total

: saldo
p ppe

ATIVO

82.152.573,17 |

466.964,53

-A66.964,53 | 81.685.608,64

Ativo Circulante

24.582.595,76 |

466.964,53

-A66.964,53 | 24.115.631,23

Caixa e Eguivalentes de Caixa

11.910.196,22

Créditos a Receber

11.606.377,65 |

222.864,82

-222.864,82 | 11.383.512,83

Clientes

11.910.196,22

768.512,82

0,00

768.512,82

-222.864,82

-A66.772,60

0,00

203.254,20

(-) Provisêes para Créditos de Liguidac&o

Duvidosa

-243.907,78 |

222.864,82

Adiantamentos a Empregados

203.254,20

Antecipacêes sobre Contratos

20.500,00

20.500,00

Departamento Conta Movimento

5.999 923,87

5.999.923,87

Receitas a Receber

3.786.087,58

3.786.087,58

Sistema Indtistria Conta Movimento

1.032.131,59

1.032.131,99

Contas Correntes Ativas
Estodues

39.874,97

39 874,97

438.416,10

438.416,10

Estogues de Materiais e Produtos

438 416,10

Valores a Apropriar

474.289,03 |

”

Despesas Antecipadas

Ativo N&o Circulante
Realiz4vel aLongo Prazo

Depositos e Empréstimos Compulsêrios

438 416,10
244.099,71

-244.089,71

230.189,32

153.316,76

153.316,76

57.569.977,41

57.569.977,41

131.278,31

131.278,31

25.459,46

25.459,46

105.818,85

105.818,85

Imobilizado

57.438.699,10

57.438.699,10

Bens Imoveis

38.292.770,53

38.292.770,53

Bens Mêveis

58.308.794,17

58.308.794,17

Depêsitos p/ Recursos Judiciais

(-) Depreciacio e Amortizacio Acumulada

39.162.865,60

39.162.865,60

PASSIVO

82.152.573,17

942.443,32 | -942.443,32 | 81.685.608,64

Passivo Circulante

13.040.410,59

475.478,79 | -A75.478,79 | 12.564.931,80

Contas a Pagar

32.698,49

32.698,49

1.076.024,77

1.076.024,77

Impostos, Tx. Contrib. a Recolher

266.345,26

266.345,26

Salêrios e Encargos a Pagar

746.131,54

7A6.131,54

Provisêes

1.,721.736,39

1.721.736,39

Departamento Conta Movimento

3 362.222,51

Fornecedores
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Nd
EDELE DS
TEST TTEEEGLESSTERGESSG SESSIES

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial

Convênios - Arrecadac#o Direta

756.749,66

Empréstimos e Financiamentos

3.425.620,04

3.362.222,51
475.478,79 |

-A75.478,79

281.270,87
3.425.620,04

Sistema Indtstria - Conta Movimento

622.624,21

622.624,21

Convênios e Acordos

669 478,79

669.478,79
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Contas Correntes Passivas

141.023,93

Demais Obrigacies a Curto Prazo

219.755,00

219.755,00

Passivo No Circulante

18.051.673,25

18.051.673,25

Empréstimos e Financiamentos Contratados

18.051.673,25

18.051.673,25

Patrimênio Liduido

51.060.489,33

466 .964,53 | -466.964,53 | 51.069.003,59

Patrimênio Social Acumulado

A49.166.283,05

Saldo do Exercicio

1.894.206,28 |

141.023,93

49 .166.283,05

475.478,79 | 466.964,53

8.514,26 |

1.902.720,54

Os ajustes de exercicios anteriores estêo relacionados aos seguintes fatos:
1) A despesa com a PECLD foi apropriada a menor no valor de R$ 222.864,82, relacionada aos
valores de exercicios anteriores considerando a perda estimada conforma determina a

constituicdo de provisio para perda na base de 100% para os titulos vencidos hê mais de 180
dias;
2) A despesa com Beneficios e Awxilios foi apropriada a menor no valor de R$ 244.099,71,
corresponde aos beneficios concedidos aos empregados ndo baixados pelo RH em exercicios
anteriores;

3) Receita de contratos educacionais foi apropriada a menor no valor de RS 475.478,79,
correspondendo a exercicios anteriores nio registrado via SGE — Sistema de Gestio Escolar.

23. Ativo e Passivo Compensado
No

Balanco

Compensado

Patrimonial

apresentam

os

registros

das

inscricêes

no

Ativo

e

Passivo

na gual tem como funcdo principal o controle de bens, direitos, obrigacbes e

situacêes aue de imediato

ndo

afetam

o patrimênio

da entidade,

mas

due futuramente

poderdo vir a afetê-lo.
2021
592.062,97
592.062,97

Comodatos
Total

2020
592.062,97
592.062,97

24. Execucdo Orcamentdria
O orcamento

Inicial do SENA-AM

no valor de R$ 78.630.000,00 para o exercicio 2021 foi

aprovado pelo Conselho Regional por meio da Resolucio n. 13/2020. Em 31 de agosto de 2021
a

atualizacio

das

dotacêes

oi

realizada

por

meio

da

suplementacëo

orcamentêria

representando o montante de R$ 71.580.000,00, aprovada pela resolucëo 010/2021.

A dotac&o e a execucdo orcamentêria estao demonstradas a seguir:
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RECEITAS ORCAMENTARIAS
Orcada
RECEITAS CORRENTES
Receitas de Contribuicêes

Receita Patrimonial

Receita de Servicos
Servicos Tecnol6gicos

Servicos de Consultoria e Assistência Técnica

57.865.605,96

1.862.492,04

38.783.697,00

41.346.121,17

(2.562.424,17)

2.015.931,00

1.016.125,75

999.805,25

16.000,00

35.000,00

(19.000,00)

1.999.931,00

981.125,75

1,018.805,25

5,395.689,00

2.549.932,71

2.845.756,29

1.225.919,00

199.756,30

1.026.162,70

210.689,00

199.094,19

11.594,81

4.000,00

470,00

3.530,00

3.955.081,00

2.150.612,22

1.804.468,78

202.401,00

51.975,92

150.425,08

115 548,00

15,774,91

99.773,09

84.913,00

34.169,86

50.743,14

1.940,00

2.031,15

(91,15)

Servicos Administrativos
Servicos Educacionais
Outras Receitas Correntes

Recuperacdo de Despesas

Saldo

59,728.098,00

Receitas Imobilidrias
Receitas de Valores Mobilidrios

Arrecadada

Multas e Juros de Mora
Descontos Obtidos

13.330.380,00

12.901.450,41

428.929,59

Subvencêes Especiais

6.977.521,00

7.381.713,98

(404.192,98)

Apoios Financeiros a Projetos Estratégicos

6.352.859,00

5.519.736,43

833.122,57

11.851.902,00

2.630.541,64

9,221.360,36

9.347.265,00

147.065,00

9.200.200,00

9,347 .265,00

147.065,00

9.200.200,00

40.000,00
40.000,00

38.000,00
38.000,00

2.000,00
2.000,00

Transferências de Capital

2.464.637,00

2.4A45.476,64

19.160,36

Auxilios Extraordindrios

2.464.637,00

2.445 476,64

19.160,36

71.580.000,00

60.496.147,60

11.083.852,40

Transferências Correntes

RECEITAS DE CAPITAL
Operacêes de Crédito
Externas

Alienacëo de Bens
Bens Mêveis

TOTAL

DESPESAS ORCAMENTARIAS

Despesas Correntes

Autorizada

Realizada

Saldo

53,562.309,00

47.655.347,91

5.906.961,09

Pessoal e Encargos Sociais

27.554.026,00

26.108.013,41.

1.446.012,59

Ordenados e Saldrios

16.107.935,00

14.781.157,52

1.326.777,48

Encargos Trabalhistas

9.381 937,00

9.393.895,81

(11.958,81)

Encargos Assistenciais

1.718.356,00

1.673 .799,97

44 556,03

Bolsas e Estégios

345.798,00

259 160,11

86.637,89

848.904,00

802.884,38

(43.980,38)

Contribuicio CNI/Federacêes

454.398,00

A79.423,18

(25.025,18)

Contribuicso IEL Nacional e Regionais

391.206,00

A13.461,20

Transferências a Instituicêes Privadas

Auxilios a Terceiros

3.300,00

Outras Despesas Correntes (Aplicacio Direta)

25.159.379,00
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Ocupacêes e utilidades

2.246.532,00

2.222.709,72

23.822,28

Materiais

3.389.819,00

1.557.019,13

1.832.799,87

842. 643,00

351.621,58

A91.021,42

28.120,00

23.049,70

5.070,30

Servicos de Terceiros

16.051.244,00

13.907.788,33

2.143.455,67

Despesas Financeiras

1.331.566,00

1.656.580,68

(325.014,68)

382.086,00

32.915,32

349.170,68

Transportes e Viagens
Material de Distribuic&o Gratuita

Impostos Taxas e Contribuicëes
Despesas Diversas

Despesas de Capital
Investimento (Aplicacio Direta)

887.369,00

902.765,66

(15.396,66)

18.017.691,00

7.392.600,69

10.625.090,31

14.640.118,00

4.022.262,96

10.617.855,04

Bens Imêveis

7.170.502,00

944,505,80

6.225.996,20

Bens Méveis

7.469.616,00

3.077.757,16

4.391.858,84
31,01

Inversêes Financeiras
Amortizac&o da Divida Interna

Soma

1.450,00

1.418,99

3.376.123,00

3.368.918,74

7.204,26

71.580.000,00

55.047.948,60

16.532.051,40

5.448.199,00

(5.-448.199,00)

60.496.147,60

11.083.852,40

Superdvit
TOTAL

71.580.000,00

25. Cobertura de Seguros

A entidade tem como politica manter cobertura de seguros em montante julgado suficiente
para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos.
Tipo do Bem
Imoéveis
Veiculos
Embarcacdo

Modalidade do Seguro
Cobertura total
Valor de mercado
Cobertura total

Vigência

Importincia Segurada

30/11/21 a 30/11/22
10/12/21 a 10/12/22
13/12/21a 13/12/22

72.100.000,00
250.000,00
12.818.000,00

26. Eventos Subsedguentes

A entidade n&o reconhece a existência de fatos a serem divulgados gue possam ter impacto
sobre as demonstracêes contdbeis.
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