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1. Contexto operacional 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-DR/SE (“SENAI-DR/SE”), organizado 
e administrado pela CNI - Confederação Nacional da Indústria, nos termos do Decreto - Lei nº 
4.048/42, Entidade de direito privado, gestora de contribuições sociais, nos termos dos artigos 149 
e 240 da Constituição Federal de 1988, tem por objetivo: 

a) Realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a 
aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua 
jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária; 

b) Assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamento do 
pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de aprendizagem metódica ministrada 
no próprio emprego; 

c) Proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em cursos 
de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho; 

d) Conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e a empregados de 
excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a professores, instrutores, 

administradores e servidores do próprio SENAI; 

e) Cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e 
atividades assemelhadas. 

O Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962, aprova o Regimento do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial, atualizado pelo Decreto nº 6.635 de 05 de novembro de 2008. 

O SENAI Departamento Regional de Sergipe, é inscrito no CNPJ sob nº 03.795.415/0001-97, 
sediado na Avenida Carlos Rodrigues da Cruz, 826, Bairro Capucho, CEP 49081-015, Aracaju - SE. 

O SENAI é hoje, um dos mais importantes polos nacionais de geração e difusão de conhecimento 
aplicado ao desenvolvimento industrial, atendendo as diversas áreas por meio da prestação de 
serviços, através da Educação Profissional e Serviços Técnicos e Tecnológicos. 
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O SENAI/DR-SE criado através da Ordem de Serviço nº 11/48, faz parte da história de Sergipe 
desde 1945, quando inaugurou o seu primeiro Centro de Formação Profissional em Aracaju, hoje 
CET “Coelho e Campos". Atualmente conta com 04 (quatro) Centros de Educação e Tecnologia e 
18 (dezoito) Unidades Móveis, que atendem a todo estado de Sergipe. 

Impactos causados pela pandemia da COVID - 19 

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou que o Corona vírus (COVID- 
19) é uma emergência de saúde mundial. Essa emergência impactou em decisões significativas de 
governos e entidades privadas, os agentes econômicos podem gerar impactos relevantes nos 
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. 

O governo federal devido ao Corona vírus criou MP nº 932/2020 que reduziu as alíquotas das 
contribuições. E criou também a MP nº 936/2020 convertida na Lei nº 14.020/2020 que institui o 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. 

A Administração da Entidade tem monitorado atentamente os desdobramentos relacionados a 
pandemia de COVID-19 e a segunda onda que atingiu o Brasil a partir da segunda quinzena do mês 
de fevereiro de 2020, quando diversas cidades passaram a adotar medidas restritivas mais rígidas, 
de modo a incentivar o isolamento por parte da população brasileira. 

Tais medidas fizeram com que ocorresse novamente um arrefecimento da economia, que por 
consequência afetou a economia mundial e brasileira. Sendo assim, foi observada em 2021, 

considerando a situação emergencial, entendemos que a nossa projeção de receitas e dos fluxos 
de caixa sofreu alterações operacionais para o exercício de 2021. 

Entre as medidas adotadas pelo SENAI-DR/SE, estão: a concessão de férias para 90% dos 
colaboradores da atividade fim, incluindo os instrutores e alguns da atividade meio, considerando 

que a maioria já tinha o período aquisitivo; a suspensão de 46 (quarenta e seis) contratos de trabalho 
e de 31 (trinta e um) desligamentos de funcionários e a redução da carga horária sendo no mínimo 
de 4 (quatro) e no máximo de 6 (seis) para aquelas atividades interrompidas, mediante decretos 
estadual e municipal, refletindo numa redução de 15,14 % na despesa de pessoal e encargos. A 
entidade não adotou a modalidade de trabalho em home-office. 

Para manter a prestação dos serviços na área da educação profissional, o SENAI-DR/SE aprimorou 
suas tecnologias adquirindo novos materiais de computação, melhorando os recursos disponíveis 
nas suas atividades. Considerando que já utilizávamos a ferramenta para cursos em EAD, houve 
uma ampliação dessa metodologia para atendimento aos cursos técnicos presenciais e ensino 
médio integrado nesse formato, com disponibilização de aulas on-line, além dos livros digitais para 
os alunos. 

Dentre as medidas adotadas pela Entidade, destacamos as negociações junto aos fornecedores de 
contratos vigentes para a obtenção de descontos, além da revisão para redução de custos 
(contratos de terceiros), quando possível, suspensão dos projetos de investimentos e de licitações 
em andamento. 
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Face as incertezas dos impactos e duração da segunda e agora de uma terceira onda de COVID- 
19, a Administração voltou a adotar medidas contínuas de preservação do caixa. A Operadora 
segue gerenciando diligentemente seus recursos financeiros, de forma a cumprir com as obrigações 
assumidas. 

A Administração da Entidade entende que não houve necessidade de eventuais mudanças nas 
premissas e julgamentos atualmente adotados, ou de ajustes nas demonstrações financeiras findas 
em 31 de dezembro de 2021, e como resultado da implementação de medidas de monitoramento 
constante de caixa, a Entidade, estima que manterá equilibrado seu fluxo de caixa. Com isso, 
acredita ter recursos adequados para continuar suas operações no curto prazo e médio prazo, deste 
modo, o pressuposto de going concem foi aplicado na preparação das demonstrações financeiras 
findas naquela data. 

A Entidade entende que está tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação da 
COVID-19 e atender seus clientes de forma ágil e segura, com o avanço e reforço da vacinação na 
localidade em que atuamos. Ressalte-se que não temos como estimar ou prever a ocorrência de 
eventos futuros relacionados a este cenário de um possível desdobramento da pandemia e novas 
variantes e, portanto, seguimos com o monitoramento de futuros impactos financeiros e avaliação 
de ações a serem tomadas, assim como garantimos que as decisões da Entidade sejam 
constantemente atualizadas considerando as orientações de saúde em vigor no Brasil. 

2. Apresentação e base de preparação das demonstrações contábeis 

2.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as normas contábeis 
adotadas no Brasil, em especial disposições contidas na Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 
101/2000, NBC TSP aplicada às entidades do setor público e o Manual de Padronização do Sistema 
Indústria, aprovado pelo Conselho Nacional do Serviços Nacional de Aprendizagem Industrial - 
SENAI. 

A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. 

2.2 Conjunto de demonstrações contábeis 

As demonstrações contábeis compõem-se dos seguintes demonstrativos: 

Y/ 

Y 

Y/ 

Vá 

Y 

/ 

Y 

Balanço Patrimonial; 

Balanço Orçamentário; 

Balanço Financeiro; 

Demonstração das Variações Patrimoniais; 

Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

Demonstração das Mutações Patrimônio Líquido; 

Demonstração do Resultado Abrangente; 
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Y”. Demonstração do Resultado do Exercício; e 

” Notas Explicativas. 

2.3 Base de preparação 

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, 
exceto pela valorização de certos instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor 
justo. 

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e o exercício de julgamento por parte da Administração da Entidade no processo de aplicação das 
políticas contábeis. 

2.4 Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do SENAI- 
DR/SE e, quando existentes, operações em moeda estrangeira são convertidas para reais, de 
acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Ganhos e perdas resultantes do processo de 
conversão, quando existentes, são alocados no resultado do período. 

2.5 Benefícios a empregados 

A Entidade não concede benefícios pós-emprego, como por exemplo complemento de 
aposentadoria. 

2.6 Uso de estimativas e julgamentos 

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, requer que a Administração utilize estimativas e adote premissas objetivas e subjetivas, para 
determinar os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas. As 
principais estimativas são relacionadas com a determinação de taxas de depreciação do ativo 

imobilizado, provisão de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, provisões para 
desembolsos originados de processos administrativos e judiciais. Os resultados reais das 
transações envolvendo essas estimativas podem divergir dos valores apresentados. A 
Administração da Entidade revisa essas estimativas periodicamente. 

3. Resumo das principais práticas contábeis 

As principais práticas contábeis e de apresentação adotadas para a elaboração das demonstrações 
contábeis são as seguintes: 

3.1. Caixa e Equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em espécie, depósitos bancários e aplicações 
financeiras de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. A 
administração da Entidade mantém suas aplicações financeiras classificadas como caixa e 
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equivalentes de caixa, por se tratar de aplicações em fundos de investimentos e títulos de renda 
fixa (CDB), com resgate imediato. 

3.2. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 

As aplicações financeiras de liquidez imediata, quando existentes, são registradas pelo valor de 
aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e ajustadas por 
provisão para perdas, quando aplicável. 

3.3. Créditos a receber de clientes 

São demonstrados pelos valores de realização e referem-se aos valores a receber em contrapartida 
dos serviços prestados para pessoas físicas e jurídicas, nas áreas de educação e serviços técnico 
e tecnológicos, sendo demonstrados pelos valores de realização. 

Os contratos firmados com clientes foram mantidos com entregas no prazo, sem descontinuidade 

ou alterações de escopo, durante o período da pandemia. 

3.4. Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa 

A perda estimada em crédito de liquidação duvidosa, é constituída de acordo com o normativo 
interno da Entidade, o qual determina a constituição de provisão para perda na razão de 100% (cem 
por cento), para os títulos vencidos há mais de 180 dias. Para os títulos com vencimento inferior a 
180 dias, a provisão, quando necessária, é constituída com base em dados históricos de cada 
cliente, em montante considerado suficiente pela Administração, para cobrir as perdas prováveis na 
realização dos créditos. 

A Entidade revisa periodicamente suas perdas históricas e a posição atualizada de clientes e 
faturas, com o objetivo de estimar adequadamente os valores recuperáveis de seus recebíveis. 

3.5.  Adiantamentos 

Referem-se à adiantamentos de salários, férias, 13ºsalário, adiantamentos de viagens, 
adiantamentos a terceiros e adiantamentos para realização de despesas de pronto pagamento. 

3.6. Departamento Conta Movimento 

Referem-se às transações financeiras entre o SENAI/DR-SE, SENAI/DN e Departamentos 
Regionais de outros Estados. 

3.7. Receitas a Receber 

Representam as receitas de contribuições compulsórias (direta e indireta) e dos auxílios 
mínimo e especial, reconhecidas pelo regime de competência e não recebidas até a 
data do balanço. 
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3.8. Sistema Indústria - Conta movimento 

Referem-se ao valor das operações compartilhadas entre as Entidades do Sistema Indústria. 
3.9. Contas correntes ativas e passivas 

Referem-se aos valores ativos e passivos, decorrentes das transações realizadas entre o SENAI 
DR/SE e as demais Entidades do sistema indústria (FIES, SESI e IEL) 

3.10. Despesas Antecipadas 

Correspondem aos valores pagos pela contratação de seguros, assinaturas de periódicos e outras 
despesas que são apropriadas nas contas de resultado, mensalmente, observando o período de 
vigência do contrato. 

3.11. Depósitos para Recursos Judiciais 

Os depósitos judiciais estão apresentados pelo valor original e possuem passivos correspondentes, 
a menos que, ocorra desfecho desfavorável da questão. 

Existem situações em que a Entidade questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações 
movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da 
própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a 
caracterização da liquidação do passivo 

3.12. Imobilizado 

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da correspondente depreciação 
acumulada e perda por redução ao valor recuperável acumulada, quando aplicável. 

A depreciação é calculada pelo método linear a taxas anuais, levando em consideração as taxas 
anuais determinadas pela legislação fiscal, aplicadas a razão de 100% do valor do ativo, visto que, 
a Entidade não adota a política de considerar o valor residual do bem. 

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão 
disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos, do dia em que a construção é finalizada e 
o ativo está disponível para utilização. Os terrenos e os bens cedidos não são depreciados. 

As principais taxas de depreciação anuais são. 

Categoria de Ativos Taxas Anuais 

Imóveis 2% 
Mobiliário, Máquinas e 
Equipamentos 10% 

Equipamentos de comunicação 10% 

Veículos e Equipamentos de 
Informática 20% 
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3.13. Provisão de Férias 

O montante de férias e encargos sobre férias a pagar foi calculado, com base na legislação 
trabalhista vigente, considerando o período aquisitivo de cada funcionário. 

3.14. Provisão para riscos 

As provisões para riscos de perdas em causas cíveis, trabalhistas e fiscais, são reconhecidas para 
obrigações presentes (legal ou presumida), resultante de eventos passados, em que seja possível 
estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. 

Na avaliação das causas para efeito de risco de perda provável, consideram-se as evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como, o julgamento dos advogados 
internos e externos. 

As provisões são revisadas anualmente e ajustadas nas circunstâncias julgadas necessárias, em 
função de prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais, 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis, devido às 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 

Os processos judiciais da Instituição são avaliados e revisados periodicamente, com base em 
pareceres da assessoria jurídica interna, sendo registrados contabilmente de acordo com as regras 
estabelecidas pela NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, que 
estabelece que uma provisão deva ser reconhecida quando: (a) a Instituição tem uma obrigação 
presente como consequência de um evento passado; (b) é provável que recursos sejam exigidos 
para liquidar a obrigação; e (c) o montante da obrigação é possível de ser estimado com suficiente 
segurança. 

3.15. Demais Passivo circulante e não circulante 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias 
e/ou cambiais incorridas até a data do balanço. 

3.16. Ativo e Passivo compensado 

As rubricas de compensado com função precípua de controle, são utilizadas para consolidar atos e 
fatos relacionadas aos bens, direitos e obrigações relativas às operações realizadas pela Entidade 
e que não afetam de imediato as contas patrimoniais, mas que podem vir a afetar o patrimônio direta 
ou indiretamente. 
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3.17. Reconhecimento das receitas e despesas 

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 

3.17.1 Receitas Correntes: estão compostas pelas receitas de atividades próprias, tais como: 

(a) Receitas de contribuição: representa a arrecadação compulsória direta e indireta. As empresas 
contribuintes da indústria recolhem ao SENAI, 1% sobre o montante da remuneração paga pelos 
estabelecimentos contribuintes a todos seus empregados. Além da contribuição compulsória, o 
SENAI tem uma contribuição adicional correspondente a 20% sobre a contribuição de 1%, devida 
apenas pelas empresas que têm mais de 500 empregados. 

São arrecadadas e fiscalizadas, em regra, pela Receita Federal do Brasil, juntamente com as 
Contribuições Sociais Previdenciárias. 

Estão apropriadas mensalmente, pelo regime de competência, utilizando as informações do 
Departamento Nacional, com base nas informações da GEAF — Gerência de Arrecadação e 
Fiscalização, e ajustadas pelo valor recebido. 

(b) Transferências Correntes: referem-se a receitas de auxílios mínimo, especial e financeiro, e 
subvenções especiais e ordinárias, repassados pelo SENAI-DN, para o desenvolvimento de 
projetos voltados à consecução dos objetivos institucionais da Entidade. 

(c) Receitas e despesas financeiras: representam juros e variações monetárias e cambiais 
ativas/passivas decorrentes de empréstimos, aplicações financeiras, e descontos obtidos de 
fornecedores. São reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 

(d) Receitas de Capital: consolidam os registros de empréstimos obtidos, subvenções e auxílios, 
com a finalidade de execução orçamentária, e da alienação de bens 

3.17.2 Despesas Operacionais: consolidam os gastos realizados pela Entidade na manutenção de 
suas atividades, classificáveis como Despesas Correntes, Despesas de Capital e Variações 
Patrimoniais/Financeiras, dependentes ou não da execução orçamentária. 

(a) Despesas Correntes: consolidam os gastos realizados pela Entidade na manutenção de suas 
atividades, classificáveis como aplicação direta e como transferências correntes. 

(b) Despesas de Capital: consolidam os gastos incorridos e as provisões, classificáveis como 
aplicações diretas, investimentos e inversões financeiras, e como de transferências de capital, com 
a finalidade de execução orçamentária. 
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3.18. Instrumentos financeiros 

3.18.1 Ativos financeiros 

Reconhecimento inicial e mensuração: ativos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor 
justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos financeiros 
são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos, se aplicável, após o reconhecimento inicial. 
Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos ao valor justo por meio do 
resultado, são reconhecidos no resultado. Os ativos financeiros da Entidade incluem caixa e 
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, receitas a receber — arrecadação e 
departamento conta movimento. 

Recebíveis: são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos e determináveis, não 

cotados em um mercado ativo. 

Redução do valor recuperável de ativos financeiros: a Entidade avalia nas datas do balanço se há 
alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não 
é recuperável. 

3.18.2 Passivos financeiros 

Reconhecimento inicial e mensuração: passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor 
justo, acrescidos dos custos de transação diretamente atribuíveis. Os passivos financeiros da 
Entidade incluem contas a pagar a fornecedores, contas a pagar, empréstimos e financiamentos e 
departamento conta movimento. 

Mensuração subsequente: após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a 
juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de 
juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado, no momento da 
baixa dos passivos, bem como, durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros 
efetivos. 

Empréstimos e Financiamentos: os empréstimos e financiamentos são mensurados inicialmente 
pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são subsequentemente demonstrados 
pelo custo amortizado. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante 
e não circulante, conforme o período de amortização total da transação. 

3.18.3 Operações com instrumentos derivativos 

A Entidade não opera com instrumentos derivativos. 

3.19. Tributos e Contribuições 

A Entidade, nos termos dos artigos 12 e 13 da Leinº 2.613, de 23 de setembro de 1955, na condição 
de prestadora de serviços sociais autônomos, goza de imunidade tributária em relação aos impostos 
federais, estaduais e municipais. No que se refere à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a 
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Entidade não apura lucro, portanto, não está sujeita às regras da Lei nº 7.689/88, art. 1º e 2º, Lein? 
10.833/2003 e IN RFB 1.234/2012, art. 4º, inciso VI. 

A contribuição para o PIS/PASEP é calculada sobre a folha de salários, de acordo com o Decreto 

nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002, artigo 9º, inciso Vl. Conforme Incisos | e Il, art. 46 deste 
Decreto, as Entidades relacionadas no artigo 9º, inseridos os serviços sociais autônomos, não 

contribuem para o PIS/PASEP sobre faturamento e são isentas da COFINS. 

Em dezembro/2020, o SENAI-DR/SE impetrou junto à União Federal, Ação Ordinária com pedidos 
de repetição do indébito com tutela provisória de urgência, conforme processo nº 0805792- 
33.2020.4.05.8500. A presente ação demanda para que seja reconhecida a ausência de relação 
jurídico-tributária do autor na arrecadação das contribuições sociais, em especial, as Contribuições 
Previdenciárias Patronais previstas no artigo 22, incisos |, Il, Il e IV da Lei nº 8212/91 e a 
Contribuição para o Programa de Integração Social- PIS. Os valores discutidos encontram-se 
judicialmente depositados. 

3.20. Eventos Subsequentes 

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de 
autorização para a sua emissão. São compostos por: 

” Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base 
das demonstrações financeiras; e 

Y Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data- 
base das demonstrações financeiras. 

Não houve qualquer evento subsequente que requer ajustes ou divulgações para as demonstrações 
financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021. 

3.21. Continuidade Operacional 

As demonstrações contábeis foram elaboradas pela Administração de acordo com a base contábil de 
continuidade operacional, ou seja, com base no pressuposto de que a Entidade está operando e continuará 
a operar em futuro previsível e de que a Administração não pretende liquidar a Entidade ou interromper as 
operações; e envolveu o julgamento, em determinado momento, sobre resultados futuros inerentemente 
incertos de eventos ou condições. 
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4. Caixa e equivalentes de caixa 

Constitui-se das contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata, e estavam assim 

  

  

  

  

compostos: 

CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 2021 2020 

Banco 

Banco do Brasil 543.577,51 838.945,75 

Caixa Econômica Federal 1.472,78 506,95 

Total Conta Movimento 545.050,29 839.452,70 

Bancos do Brasil Poupança (134809-4) 2.109,72 1.987,13 

Bancos do Brasil Poupança (4809-7) 1.159,23 1.091,77 

Caixa Econômica Federal Poupança (87056-0) 58.902,14 57.302,84 

Caixa Econômica Federal Poupança (87055-2) 60.907,97 59.304,15 

Total Poupança 123.079,06 119.685,89 

Banco do Brasil CDB DI (4809-7) 5.911.988,20 20.281.234,85 

Banco do Brasil CDB DI (24809-7) 47.955.882,28 44.712.250,07 

Banco do Brasil CDB (125100-7) 434.464,72 10.016,62 

Banco do Brasil CDB (125200-3) 23.650,38 3.005,64 

Banco do Brasil CDB (125300-X) 1.125.548,68 42.059,94 

Banco do Brasil CDB (125400-6) 188.125,22 - 

Caixa Econômica Federal CDB Flex (508-9) 

Total CDB 

85.042.011,68 

140.681.671,16 

65.762.358,78 

130.810.925,90 
  

Total de Aplicações 140.804.750,22 130.930.611,79 
  

  

  

  

  

TOTAL 141.349.800,51 131.770.064,49 

5. Créditos a receber 

Clientes 2021 2020 
Clientes (i) 1.907.250,19 3.446.908,48 

(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (ii) (135.312,93) (127.643,05) 

Adiantamentos a Empregados (iii) 547.149,94 36.817,55 

Adiantamentos Concedidos 3.000,00 - 
Departamento Conta Movimento (iv) 11.412,45 78.062,61 

Receitas a Receber (v) 4.235.941,59 3.864.119,23 

Contas Correntes Ativas (vi) 654.134,16 518.308,00 

Impostos a Recuperar (vii) 6.091,46 6.091,46 

TOTAL 7.229.666,86 7.822.664,28 
  

  

(i) Os créditos a receber são registrados pelo valor original de realização, oriundos das operações 
de prestação de serviços nas áreas de educação e serviços técnicos e tecnológicos com os clientes 
pessoas físicas e jurídicas. 

(ii) A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no normativo da 
entidade, o qual determina constituição de provisão para perda com base de 100% (cem por cento) 
para os títulos vencidos a mais de 180 dias. 

(iii) Os adiantamentos a empregados são em decorrência das férias, 13º salário e despesas de 
viagens. 
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(iv) As operações com o Departamento Nacional e os Regionais são oriundas das contribuições 
sociais compulsórias, auxílios financeiros e reembolso de despesas (cobrança por aviso de 
lançamento). 

(v) As receitas a receber são provenientes das contribuições das arrecadações direta e indireta 
(compulsórias) e dos auxílios reconhecidos pelo regime de competência. 

(vi) As transações em conta correntes ativas são aquelas operações entre as Entidades do Sistema 
FIES compostas pela Federação das Indústrias de Sergipe, SENAI, SESI e IEL. 

(vii) Os impostos a recuperar são valores retidos de imposto de renda e das retenções 
(PIS/COFINS/CSLL) deduzidos indevidamente pelos clientes quando efetuam pagamentos ao 
SENAI. 

5.1 Clientes 

A conta clientes apresentou a seguinte composição: 

  

  

  

  

  

2021 2020 

Clientes - CETCC 432.330,20 925.092,31 

Cliente - CETAF/Estância 85.433,00 94.315,43 

Clientes - CETAF/AJU 1.000.848,37 1.716.183,45 

Clientes - CETICC 74.155,46 325.207,50 

Clientes SAM - Ações Móveis Extra Carreta 9.103,00 95.448,00 

Clientes GET - STT 43.412,12 70.088,12 

Cartão de Crédito 79.346,30 34.767,54 

Multas Contratuais 18.736,35 20.039,33 

Clientes RM 28.572,46 38.123,75 

Clientes - Devedores Duvidosos 135.312,93 127.643,05 

Total 1.907.250,19 3.446.908,48 

5.2 Adiantamento a empregados 

Os adiantamentos a empregados tinham a seguinte composição: 

2021 2020 

Adiantamentos de Férias 547.149,94 36.817,55 

Total 547.149,94 36.817,55 
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5.3 Receitas a receber 

Esse subgrupo era comporto por: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021 2020 

Cota Mensal 1.120.601,01 1.007.863,11 

Auxílio Mínimo 2.166.611,55 1.981.128,27 

Auxílio Especial 945.540,82 875.127,85 

Termo de Coop. Tec. Fin. - GEA / ARR 3.188,21 - 

Total 4.235.941,59 3.864.119,23 

5.4 Contas correntes ativas 

As contas corrente ativas estava assim composto: 

2021 2020 

SESI 515.692,00 393.537,59 

FIES 11.012,57 8.855,03 

IEL 127.429,59 115.915,38 
Total 654.134,16 518.308,00 

6. Depósitos para recursos judiciais e provisões judiciais 

Os depósitos e as provisões judiciais estavam assim compostas: 

Depósitos p/ Recursos Judiciais e Provisões Judiciais 2021 2020 

Provisões Trabalhistas (a) 5.728.438,92 5.278.945,96 

Provisões Tributárias (b) 3.903.169,71 606.686,43 
Provisões Judiciais (i) 9.631.608,63 5.885.632,39 
Depósitos Judiciais (a) (862.109,87) (752.821,90) 

Depósitos Judiciais (b) (4.303.577,41) (968.746,32) 
Depósitos Judiciais (c) (2.880,00) - 

Depósitos p/ Rercusos Judiciais (ii) (5.168.567,28) (1.721.568,22) 

TOTAL 4.463.041,35 4.164.064,17 
  

(i) Constituídas com base na avaliação das assessorias jurídicas. A Entidade registrou 
contabilmente as ações em curso com probabilidade de perdas prováveis levantadas em 31 de 
dezembro de 2021. 

(ii) Nos depósitos judiciais vinculados às provisões passivas há montante de R$ 3.903.169,6 
referente ao processo tributário do INSS Patronal e PIS s/ Folha de Salários. A Entidade ajuizou 
uma ação contra a União Federal, conforme processo nº 0805791-48.2020.4.05.8500, para que 
seja reconhecida a ausência de relação jurídico tributária, para suspensão da arrecadação das 
contribuições sociais para a seguridade social, em especial: 

» Contribuições Previdenciárias Patronais previstas no artigo 22, incisos |, Il, e Ill da Lei nº 

8.212/91; e 
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> Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS incidentes sobre a folha de salários. 

Os recolhimentos desse tributos foram realizados através de depósitos judiciais. 

Em 31 de dezembro de 2021 a Entidade possui contingências de natureza cível e trabalhista qualificadas 
como sendo de perda possível, conforme quadro abaixo: 

  

  

Natureza - Perdas Possíveis 2021 2020 

Trabalhistas (a) 1.602.072,69 1.602.072,69 

Cíveis (lb) 589.999,82 582.671,39 

Total 2.192.072,51 2.184.744,08 

Depósitos Judiciais (a) (4.914,00) (4.914,00) 

Depósitos Judiciais (b) (2.880,00) - 

Depósitos Judiciais (7.794,00) (4.914,00) 

Passivo Líquido 2.184.278,51 2.179.830,08 
  

7. Imobilizado 

O quadro a seguir demonstra a movimentação do imobilizado e a respectiva depreciação 
acumulada: 

  

  

  

lmiobilizado Custo2020  TX% | Moviment  pcagrranst Custo 2021 Depreciação Valor Liquido 
aa. Adições Acumulada 2021 

Terenos 70305.813,97 0% E : 70,303.813,97 : 70.303.813,97 
Prédios 57.433.008,14 2% a ; 57.433.008,14 (3.132.892,56) — 54.300.115,58 
Construção em andamento 1.058.811,23 0% 718.271,14 - 1.777.082,37 - 1.777.082,37 

Mobiliário em Geral 3.257.232,18 10% 140.135,80 . 3.397.387,98 (2.991.985,73) 405.382,25 
Veículos 14.051.022,50 20% - - 14.051.022,50 (12.336.850,89) 1.714.171,61 

Maquinas e Equipamentos 15.559.793,93 10% 875.438,27 (4986274) 16.385.369,46 (13.628.016,62) 2.757.352,84 
Equipamentos de Informática 8.627.397,00 20% 1.066.900,41 (63.762,21) 9.630.535,20 (7.483.986,44) 2.146.548,76 

Total 170.291.078,95 2.800.745,62 (113.624,95) 172.978.199,62  (39.573.732,24) | 133.404,467,38 
  

Os bens do imobilizado foram registrados pelo valor de aquisição e/ou construção. As depreciações 
são calculadas mensalmente pelo método de quotas constantes conforme taxa de depreciação dos 
bens que relaciona, previstas na legislação fiscal e política de patrimônio. As obras em andamento 
são incorporadas ao imobilizado quando de sua conclusão e/ou início de operacionalização. 
Durante o exercício de 2021 não houve mudanças nos critérios de métodos e taxas utilizados. 

Em dezembro de 2019, a Entidade procedeu a reavaliação dos bens imóveis nas classes terrenos 

e prédios de seu ativo imobilizado. De acordo com o laudo técnico da empresa contratada SGL 
Avaliações, Perícias e Engenharia Ltda., o valor justo de terrenos e edificações (prédios) foi 
determinado a partir de evidências baseadas no mercado por meio de avaliações. A empresa 
contratada realizou pesquisas de preço no mercado, considerando a natureza e condições desses 
bens, utilizando-se de método específico. Em virtude da reavaliação houve o aumento nos valores 
dessas classes de ativo (terrenos e prédios) e foi contabilizado diretamente à conta de reservas de 
reavaliação no patrimônio líquido. Enquanto o ativo é utilizado pela Entidade, parte da reserva é 
transferida para o resultado acumulado. Nesse caso, o valor da reserva de reavaliação a ser 
transferido é a diferença entre a depreciação baseada no valor contábil reavaliado do ativo e a 
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depreciação que teria sido reconhecida com base no custo histórico original do ativo. As 
transferências da reserva de reavaliação para o resultado acumulado não transitam pelo resultado 
do período. 

8. Ativo e passivo compensado 

Se referem a cauções recebidas de empresas em garantia da execução de obras e serviços 
contratados, e estavam representadas da seguinte forma: 

  

  

  

Ativo e Passivo Compensado 2021 2020 

Garantias Diversas 246.954,05 334.932,80 

Total 246.954,05 334.932,80 
  

9. Contas a pagar 

No contas a pagar são registrados os valores das obrigações com empregados e a União. 

  

  

  

Contas a Pagar 2021 2020 

Empregados 825,00 1.022,00 

União Federal - Ministério da Fazenda 347.011,86 229.812,43 

Outras Contas a Pagar - 928,00 

Total 347.836,86 231.762,43 
  

10. Fornecedores 

São registrados as obrigações provenientes da aquisição de bens e serviços utilizados e/ou 
consumidos pela Entidade. 

  

  

  

Fornecedores 2021 2020 

Fornecedores- Pessoas Jurídicas 1.674.334,26 626.594,17 

Total 1.674.334,26 626.594,17 
  

11. Impostos, taxas e contribuições a recolher 

Esse subgrupo estava representado da seguinte forma: 

  

  

  

Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher 2021 2020 

Imposto de Renda 199.886,85 122.105,37 

Retenção PIS/COFINS/CSLL 17.712,71 30.795,00 

ISS 8.791,03 15.587,52 

INSS s/ Serviços prestados 17.688,79 29.841,07 

Total 244.079,38 198.328,96 
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12. Salários e encargos a pagar 

Os salários e encargos a pagar estavam assim compostos: 

  

  

  

Salário e Encargos a Pagar 2021 2020 

Salários a Pagar 22,84 - 

INSS s/ Folha 122.890,06 95.447,18 

FGTS 165.272,51 116.757,48 

Total 288.185,41 212.204,66 
  

13. Provisões 

O subgrupo de provisões é composto pelas provisões de férias e seus encargos 

  

  

  

Provisões 2021 2020 

Férias 1.332.948,43 1.089.153,07 

INSS 279.917,39 228.720,76 

FGTS 106.634,17 87.130,91 

PIS 13.327,79 10.890,13 

Total 1.732.827,78 1.415.894,87 
  

14. Empréstimos e financiamentos — Circulante e Não Circulante 

Trata-se de financiamento obtido junto ao BNDES, por intermédio do Departamento Nacional, 
conforme contrato de financiamento nº 12.2.0152.1, de 03 de abril de 2012, cujo valor está 

registrado no passivo circulante e não circulante. 

  

  

  

Empréstimos e Financiamentos 2021 2020 

Empréstimos e Financiamentos - BNDES - Circulante 1.028.518,56 1.028.518,56 

Empréstimos e Financ. Op. Externas BNDES - Não Circulante 6.479.142,27 7.507.660,75 

Total 7.507.660,83 8.536.179,31 
  

A Resolução nº 515/2011 de 29 de novembro de 2011, aprovou a celebração com o BNDES de 
contrato de financiamento para a implantação do Programa SENAI de Apoio à Competitividade da 
Indústria Brasileira. 

A celebração do "contrato mãe”, gerido através do Departamento Nacional com o BNDES 
contempla o valor total do financiamento de R$ 1,5 bilhões, com prazo de 3 anos de carência para 
pagamento do principal e a sua amortização em 12 anos. A taxa de juros nominal de TJLP + 1,4% 
ao ano, sendo pagos a partir do recebimento de cada parcela do empréstimo. 

O pagamento do empréstimo, juros e amortização será realizado pelo Departamento Nacional a 
cota de 76% e pelo Departamento Regional de Sergipe a cota de 24%. 

O Departamento Regional de Sergipe participa do Programa através da aquisição de 06 unidades 
móveis, adquiridas pelo Departamento Nacional e repassadas para este Regional. Não houve 
recebimento financeiro, o SENAI-DR/SE recebeu os bens móveis e registrou em seu ativo 
imobilizado reconhecendo a dívida. 
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Em virtude da mudança da metodologia de contabilização, o SENAI-DR/SE reconheceu em sua 
contabilidade o montante original de R$ 10.870.000,00, a título de empréstimo a pagar. 

  

  

  

No quadro a seguir estão demonstrados os valores por aditivo e os respectivos 
saldos do empréstimo: 

Saldo da Valor do Saldo da 

Valor do dívida em Empréstimo Amortização Amortização dívida em 
Adivitos Empréstimo 31/12/2020 Atualizado DN DR 31/12/2021 

jo 1.285.000,00 837.647,05 1.352.311,25 484.307,49 152.939,21 715.064,55 
a 1.590.000,00 1.134.502,12 1.684.116,04 532.669,44 168.211,44 983.235,16 

3º 1.795.000,00 1.348.737,82 1.906.163,80 553.122,56 174.670,32 1.178.370,92 
4º 2.800.000,00 2.206.816,53 2.976.570,78 786.274,89 248.297,34 1.941.998,55 
5º 3.400.000,00 3.008.475,80 3.627.042,52 712.918,67 225.132,20 2.688.991,65 
Total 10.870.000,00 8.536.179,32  11.546.204,39 3.069.293,05 969.250,51 7.507.660,83 
  

15. Contas correntes passivas 

Referem-se aos valores das operações relativas às despesas comuns realizadas entre o 
SENAI/DR-SE e as demais entidades do sistema (FIES, SESI e IEL), como também as devoluções 
de recursos aos clientes em virtude de cancelamentos de cursos e valores recebidos para a 
realização de projetos. 

A rubrica de “departamento - recolhimento direto” refere-se ao repasse de 15% para o SENAI - 
Departamento Nacional, sobre os recursos oriundos da arrecadação direta. 

  

  

  

Contas Correntes Passivas 2021 2020 

Cancelamentos de Cursos 147,73 19.782,56 

FIES - Federação das Indústrias 65.276,09 60.420,28 

SESI- DR/SE 820.241,96 807.507,17 

IEL - Instituto Euvaldo Lodi 22.479,06 32.556,55 

Projeto 03/2018 - Implantação CRM - 43.288,27 

Mundo Senai 2.791,32 4.325,00 

Projeto 329359 Plano de Cont. COVID-19 - 312.425,05 

Departamento - Recolhimento Direto 234.017,93 256.091,86 

TOTAL 1.144.954,09 1.536.396,74 
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16. Patrimônio Líquido 

O patrimônio líquido estava representado pelo patrimônio social, resultado do exercício e a reserva 
de reavaliação. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Patrimônio Líquido 2021 2020 

Patrimônio Social 145.918.240,39 139.018.593,70 

Superávit do Exercício 8.008.442,04 5.892.525,33 

Reserva de Reavaliação 110.639.683,34 111.646.804,70 

Total 264.566.365,77 256.557.923,73 

Superávit do Exercício 2021 2020 

Receitas Correntes 43.626.236,59 35.796.347,54 

Receitas de Capital 1.153.838,01 666.394,19 

Despesas Correntes (31.020.826,16) (26.200.812,23) 

Despesas Capital (3.829.829,86) (4.186.192,40) 

Superávit Orçamentário (a) 9.929.418,58 6.075.737,10 

Variação Patrimonial/Financeira 

Variação Patrimonial Ativa 2.907.520,77 3.847.437,15 

Variação Financeira Ativa 1.912.810,82 1.224.130,13 

Variação Patrimonial Passiva (3.395.513,05) (3.710.959,23) 

Variação Financeira Passiva (3.345.795,08) (1.543.819,82) 

Défcit Financeiro (b) (1.920.976,54) (183.211,77) 

Superávit do Exercício (a) + (b) 8.008.442,04 5.892.525,33 
  

17. Receitas de contribuições 

As receitas de contribuições estavam compostas da seguinte forma: 

  

  

  

Receitas de Contribuições 2021 2020 

Diretas 6.544.831,62 6.023.138,11 

Indiretas 8.057.451,16 6.681.521,94 

Total 15.102.282,78 12.704.660,05 
  

18. Receitas Patrimoniais 

As receitas financeiras contemplam as receitas e apropriações mensais dos recursos provenientes 
de locação de imóveis, arrendamento e das aplicações financeiras (juros e caderneta de poupança). 

  

  

  

Receitas Financeiras 2021 2020 

Receitas Imobiliárias 107.201,22 30.338,70 

Receitas de Valores Mobiliários 5.836.934,91 3.461.235,38 

Total 5.944.136,13 3.491.574,08 
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19. Receitas de serviços 

As receitas de serviços são constituídas pela prestação de serviços tecnológicos, serviços de 
consultoria e assistência técnica, serviços administrativos, serviços educacionais e serviços 
laboratoriais. 

  

  

  

Receitas de Serviços 2021 2020 

Serviços Técnicos e Tecnológicos 116.221,81 94.836,74 

Serviços de Consultorias 156.145,00 61.555,54 

Serviços Educacionais 2.821.947,66 2.036.537,48 

Serviços Administrativos 2.187.170,83 1.845.651,59 

Total 5.281.485,30 4.038.581,35 
  

20. Outras receitas correntes 

As outras receitas correntes são provenientes das receitas com multas e juros de mora obtidos, 
descontos obtidos, indenizações e restituições e auxílios financeiros. 

  

  

  

  

  

  

Outras Receitas Correntes 2021 2020 

Recuperação de Despesas 31.831,19 45.607,39 

Multas e Juros de Mora 62.642,76 40.465,56 

Indenizações e Restituições 5.325,81 5.995,89 

Total 99.799,76 92.068,84 

21. Transferências correntes — Receitas 

As receitas de transferências correntes foram: 

Transferências Correntes 2021 2020 

Auxílios Minimos 11.863.580,48 9.567.039,14 

Auxílios Especials 5.216.689,81 4.252.984,90 

Apoios Financeiros 118.262,33 1.649.439,18 
  

Total 

22. Despesas de pessoal e encargos 

17.198.532,62 15.469.463,22 

As despesas com pessoal e encargos sociais são referentes às remunerações das pessoas que 
integram o quadro de funcionários, empregados temporários, e com o pagamento dos encargos 
trabalhistas e assistenciais pertinentes. 

  

  

  

Despesas de Pessoal e Encargos 2021 2020 

Ordenação e Salários 13.130.004,22 10.545.068,20 

Encargos Trabalhistas 7.161.801,89 7.406.554,80 

Encargos Assistenciais 20.550,67 27.830,79 

Bolsa e Estágio 189.722,00 88.968,00 
  

20.502.078,78 18.068.421,79 Total 

23. Transferências correntes - Despesas 
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As despesas com transferências correntes estavam compostas da seguinte forma: 

  

  

  

Transferências Correntes - Despesas 2021 2020 

Contribuição CNI/Federações 151.022,84 127.046,59 

Contribuição IEL Nacional/Regionais 491.449,80 445.513,20 

Auxílio a Terceiros - 29.950,00 

Total 642.472,64 602.509,79 
  

24. Seguros 

Os seguros contratados são considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais 
sinistros relacionados à garantia de valores e bens de propriedade da Entidade. 

  

  

          

: : Es dd Importância 
Seguradora Tipo do bem Modalidade Vigência segurada 

MAPFRE Seguros Móvel Convencional | 22/10/2020 a 22/10/2021 100% FIPE 

MAPFRE Seguros Móvel Convencional | 22/10/2020 a 22/10/2022 100% FIPE 
  

Aracaju, 31 de dezembro de 2021. 

   
LA Sql Carlos Hefirique Óljveira de Jpsus 

Contador 
CRC/SE 004492/0-9 
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