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1. Contexto operacional 

O Servico Social da Industria —- SESI-DR/SE (“SESI-DR/SE”) é uma entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos. Criado através do Decreto Lei n° 9.403 de 25 de junho de 1946, em 

conformidade com o Regulamento do Servi¢o Social da Industria. O Departamento Regional de 
Sergipe, é inscrito no CNPJ sob n° 03.789.474/0001- 52, sediado na Avenida Dr. Carlos Rodrigues 
da Cruz, 826, Edificio Albano Franco, Bairro Capucho, Cep 49.081-015, Aracaju - Sergipe. 

O Departamento Regional de Sergipe tem como objetivo social promover e estimular a qualidade 
de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educagado, satide, lazer e 
responsabilidade social nas industrias sergipanas, utilizando-se de estratégias de atendimento 
adaptadas a realidade Regional. 

Em Sergipe, o SES! foi fundado em 15 de maio de 1948, com a presenca de autoridades e dos 
delegados dos Sindicatos da Industria de Fiagao e Tecelagem em Geral, Industria de Panificacao e 
Confeitaria, Industria do Acucar, Industria de Calcados e Industria de Alfaiataria e Confeccao de 
Roupas de Homem. 

Na qualidade de servico social aut6nomo, seus bens e servicos gozam de ampla imunidade fiscal 
e tributaria em relagao aos impostos federais, estaduais e municipais, nos termos dos artigos 12 e 

13 da Lei n° 2.613/1955. Em relacgao as contribuicdes sociais, especificamente a CSLL nado esta 
sujeita por nao apurar lucro, portanto, nao se enquadra nas regras da Lei n° 10.833/2006. Quanto 
a contribuic¢ado sobre o PIS/PASEP e COFINS sobre o faturamento é isenta 

Impactos causados pela pandemia da COVID-19 

Em janeiro de 2020, a Organizagao Mundial da Saude (OMS) publicou que o Corona virus (COVID- 

19) 6 uma emergéncia de satide mundial. Essa emergéncia impactou em decisées significativas de 
governos e entidades privadas, os agentes econémicos podem gerar impactos relevantes nos 
valores reconhecidos nas demonstrag6es financeiras. 

O governo federal devido ao Corona virus criou MP n° 932/2020 que reduziu as aliquotas das 
contribuigdes. E criou também a MP n° 936/2020 convertida na Lei n° 14.020/2020 que institui o 
Programa Emergencial de Manutencgao do Emprego e da Renda. 

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - Edf. Albano Franco” Qentro Administrativo 

Dr. Augusto Franco - Bairro Capucho - CEP: 49081-0154 AracaK/SE 

Telefone: (79) 3226 - 7500 | Site: www.se.sesi.org,6r 
    

    

Pa
gi
na
 

1 

ZL 

 



  
SESI 

Servico Social da Industria 

PELO FUTURO DO TRABALHO 

  

A Administragao 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 
més de fevereiro de 2020, quando diversas cidades passaram a adotar medidas restritivas mais 

rigidas, de modo a incentivar o isolamento por parte da populacao brasileira. 

Tais medidas fizeram com que ocorresse novamente um arrefecimento da economia, que por 

consequéncia afetou a economia mundial e brasileira. Sendo assim, foi observada em 2021, 
considerando a situagao emergencial, entendemos que a nossa projecao de receitas e dos 

fluxos de caixa sofreu alteragé6es operacionais para o exercicio de 2021, 

Entre as medidas adotadas pelo SESI-DR/SE, estao: a concessao de férias para 100% dos 

colaboradores da atividade fim e alguns da atividade meio, considerando que a maioria ja tinha 
o pericdo aquisitivo e a suspensao de 241 (duzentos e quarenta e um) contratos de trabalho e 
de 44 (quarenta e quatro) desligamentos de funcionarios, cujas atividades permaneceram 

suspensas mediante decretos estadual e municipal, refletindo numa redugao de 22,96% na 

despesa de pessoal e encargos. 

Para manter a prestacado dos servicos na area da educacgao, o SESI-DR/SE melhorou suas 
tecnologias e disponibilizou para os alunos, através da plataforma plural dos livros digitais, o que 
viabilizou o estudo de forma remota. 

Face as incertezas dos impactos e duracao da segunda e agora de uma terceira onda de COVID- 

19, a Administragao voltou a adotar medidas continuas de preservacao do caixa. A Operadora 

segue gerenciando diligentemente seus recursos financeiros, de forma a cumprir com as 

obrigagdes assumidas. 

A Administragao da Entidade entende que nao houve necessidade de eventuais mudan¢as nas 
premissas e julgamentos atualmente adotados, ou de ajustes nas demonstracées financeiras 
findas em 31 de dezembro de 2021, e como resultado da implementagao de medidas de 
monitoramento constante de caixa, a Entidade, estima que mantera equilibrado seu fluxo de 

caixa. Com isso, acredita ter recursos adequados para continuar suas operacées no curto prazo 

e médio prazo, deste modo, o pressuposto de going concern foi aplicado na preparacgao das 
demonstracées financeiras findas naquela data. 

A Entidade entende que esta tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminacao da 
COVID-19 e atender seus clientes de forma agil e segura, com o avango e reforco da vacinagao 
na localidade em que atuamos. Ressalte-se que nao temos como estimar ou prever a ocorréncia 
de eventos futures relacionados a este cenario de um possivel desdobramento da pandemia e 

novas variantes e, portanto, seguimos com o monitoramento de futuros impactos financeiros e 

avaliagao de agées a serem tomadas, assim como garantirmos que as decisdées da Entidade 
sejam constantemente atualizadas considerando as orientagdes de saude em vigor no Brasil 

2. Apresentacao e base de preparacao das demonstracées contabeis 

2.1. Declaragao de conformidade 

As demonstracées contabeis foram elaboradas e estao sendo apresentadas de acordo com as 
Normas Contabeis aplicadas ao Setor Publico (NBC TSP), segundo a padronizagao e as 
peculiaridades do Plano de Contas e Manual de Padronizagao Contabil do Sistema Industria, 
aprovado pelo Conselho Nacional do Servico Social da Industria, em consonancia com a Lei n° 
4.320/64, de 17 de margo de 1964 e da Lei Complementar n° 101/2000. 
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A Administrag¢ao afirma que todas as informacgdes relevantes prdoprias das demonstracées 
financeiras estao sendo evidenciadas e que correspondem as utilizadas por ela na sua gestao. 

2.2. Conjunto de demonstracées contabeis 

As demonstragées contabeis compdem-se dos sequintes demonstrativos: 

Balanc¢o Patrimonial; 

Balanco Orgamentario; 

Balango Financeiro; 

Demonstragao das Variagées Patrimoniais; 

Demonstragao dos Fluxos de Caixa; 

Demonstragao das Mutagées Patriménio Social: 

Demonstracgao do Resultado Abrangente; 

Demonstra¢ao do Resultado do Exercicio; e 

Notas Explicativas. Y
R
 

Sk
 

H
S
S
 

2.3. Base de preparacao 

As demonstragées contabeis foram preparadas utilizando o custo histérico como base de valor, 

exceto pela valorizagao de certos instrumentos financeiros, os quais sao mensurados pelo valor 
justo. 

A preparagao das demonstracgoées financeiras requer o uso de certas estimativas contabeis 
criticas e o exercicio de julgamento por parte da Administragao da Entidade no processo de 
aplicacao das politicas contabeis. 

2.4. Moeda funcional e de apresentagao 

As demonstragées financeiras estao apresentadas em reais, que é a moeda funcional do SESI- 

DR/SE e, quando existentes, operacdes em moeda estrangeira sao convertidas para reais, de 
acordo com as taxas de cambio da moeda local. Ganhos e perdas resultantes do processo de 
conversao, quando existentes, sao alocados no resultado do periodo. 

2.5. Beneficios a empregados 

A Entidade nao concede beneficios pdés-emprego, como por exemplo complemento de 
aposentadoria. 

2.6. Uso de estimativas e julgamentos 

A preparagao das demonstragées contabeis, de acordo com as praticas contabeis adotadas no 
Brasil, requer que a Administracao utilize estimativas e adote premissas objetivas e subjetivas, 
para determinar os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas. As 
principais estimativas sao relacionadas com a determinacao de taxas de deprecia¢ao do ativo 
imobilizado, provisdo de perdas estimadas com créditos de liquidacao duvidosa, provisées para 

desembolsos originados de processos administrativos e judiciais. Os resultados reais das 
transagé6es envolvendo essas estimativas podem divergir dos valores apresentados. A 
Administragao da Entidade revisa essas estimativas periodicamente. 

ff 
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3. Resumo das principais praticas contabeis 

As principais praticas contabeis e de apresentacao adotadas para a elaboragdo das 
demonstracdes contabeis sao as seguintes: 

3.1. Caixa e Equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerarios em espécie, depdsitos bancarios e aplicacdes 
financeiras de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudanca de valor. A 

administragao da Entidade mantém suas aplicagées financeiras classificadas como caixa e 
equivalentes de caixa, por se tratar de aplicagdes em fundos de investimentos e titulos de renda 
fixa (CDB), com resgate imediato. 

3.2. Aplicagdes Financeiras de Liquidez Imediata 

As aplicagées financeiras de liquidez imediata, quando existentes, sao registradas pelo valor de 
aplicagao ou aquisi¢ao, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balango e ajustadas 
por provisao para perdas, quando aplicavel. 

3.3. Créditos a receber de clientes 

Estao apresentados pelo valor de realizagao e decorrem de servicos prestados, prioritariamente 
na area de educacgao, saude e lazer, e€ sao registrados pelo valor nominal dos titulos 
representativos desses créditos e acrescidos das variacées monetarias, quando contratados. 

Os contratos firmados com clientes foram mantidos com entregas no prazo, sem 
descontinuidade ou alteracdes de escopo, durante o periodo da pandemia. 

3.4. Perdas estimadas em créditos de liquidagao duvidosa 

A perda estimada em crédito de liquidacao duvidosa, é constituida de acordo com o normativo 
interno da Entidade, o qual determina a constituigao de provisao para perda na razao de 100% 

(cem por cento), para os titulos vencidos ha mais de 180 dias. Para os titulos com vencimento 
inferior a 180 dias, a provisao, quando necessaria, é constituida com base em dacos histdricos 

de cada cliente, em montante considerado suficiente pela Administracao, para cobrir as perdas 
provaveis na realizacao dos créditos. 

A Entidade revisa periodicamente suas perdas historicas e a posi¢ao atualizada de clientes e 
faturas, com 0 objetivo de estimar adequadamente os valores recuperaveis de seus recebiveis. 

3.5. Adiantamentos 

Referem-se a adiantamentos de salarios, férias, 13°salario, adiantamentos de viagens, 
adiantamentos a terceiros e adiantamentos para realizagao de despesas de pronto pagamento. 

3.6. Departamento conta movimento 

Referem-se as transacdes financeiras, repasses entre o SESI/DN, SESI DR/SE e 
Departamentos Regionais do SESI em outros Estados. 
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3.7. Receitas a receber 

Representam as receitas de contribuigd6es compulsdrias (diretas e indiretas) e subvengdes 
(ordinaria e especial), reconhecidas pelo regime de competéncia e nao recebidas até a data do 
balango. 

3.8. Sistema Industria - Conta movimento 

Referem-se ao valor das operacées compartilhadas entre as Entidades do Sistema Industria: 

3.9. | Contas correntes ativas e passivas 

Referem-se aos valores das operacoes relativas as despesas comuns realizadas entre o 
SESI/DR-SE e as demais entidades do sistema (FIES, SENAI e IEL). 

3.10. Despesas antecipadas 

Correspondem aos valores pagos pela contratagao de seguros, assinaturas de periddicos e 
outras despesas que sao apropriadas nas contas de resultado, mensalmente, observando o 
periodo de vigéncia do contrato. 

3.11. Depdsitos para recursos judiciais 

Os depdsitos judiciais estao apresentados pelo valor original e€ possuem passivos 
correspondentes, a menos que, ocorra desfecho desfavoravel da questao. 

Existem situagdes em que a Entidade questiona a legitimidade de determinados passivos ou 
acdes movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia 

da propria Administracgao, os valores em questao podem ser depositados em juizo, sem que haja 
a caracterizacgao da liquidagao do passivo. 

3.12. Imobilizado 

Esta demonstrado ao custo de aquisi¢ao ou construcao, deduzido da correspondente 
depreciacdo acumulada e perda por redugao ao valor recuperavel acumulada, quando aplicavel. 

A depreciacao é calculada pelo método linear a taxas anuais, levando em considerac¢ao as taxas 
anuais determinadas pela legislagao fiscal, aplicadas a razao de 100% do valor do ativo, visto 
que, a Entidade nao adota a politica de considerar o valor residual do bem. 

Itens do ativo imobilizado sao depreciados a partir da data em que sao instalados e estao 
disponiveis para uso, ou em caso de ativos construidos, do dia em que a construgao é finalizada 
é 0 ativo esta disponivel para utilizagao. Os terrenos e os bens cedidos nao sao depreciados. 

As principais taxas de depreciagao anuais sao. 

Categoria de Ativos Taxas Anuais 

Imdveis 2% 

Mobiliario, Maquinas e Equipamentos 10% 
Equipamentos de comunicagao 10% 

  

Veiculos e Equipamentos de Informatica 20% Fe” 
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3.13. Férias e encargos a pagar 

O montante de férias e encargos sobre férias a pagar foi calculado, com base na legislagao 
trabalhista vigente, considerando o periodo aquisitivo de cada funcionario. 

3.14. Provisd6es para Riscos 

As provisdes para riscos de perdas em causas civeis, trabalhistas e fiscais, sao reconhecidas 
para obrigacdes presentes (legal ou presumida), resultante de eventos passados, em que seja 

possivel estimar os valores de forma confiavel e cuja liquidagao seja provavel. 

Na avaliagao das causas para efeito de risco de perda provavel, consideram-se as evidéncias 
disponiveis, a hierarquia das leis, as jurisprudéncias disponiveis, as decisdes mais recentes nos 
tribunais e sua relevancia no ordenamento juridico, bem como, o julgamento dos advogados 
internos e externos. 

As provisées sao revisadas anualmente e ajustadas nas circunstancias julgadas necessarias, 
em fungao de prazo de prescricao aplicavel, conclusdes de inspecées fiscais ou exposi¢des 
adicionais, identificadas com base em novos assuntos ou decisdes de tribunais. 

A liquidagao das transagées envolvendo essas estimativas podera resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstragées contabeis, devido as 
imprecisées inerentes ao processo de sua determinagao. 

Os processos judiciais da Instituigao sao avaliados e revisados periodicamente, com base em 

pareceres da assessoria juridica, sendo registrados contabilmente de acordo com as regras 
estabelecidas pela NBC TSP 03 - Provisées, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, que 
estabelece que uma provisao deva ser reconhecida quando: (a) a Instituigao tem uma obrigacao 
presente como consequéncia de um evento passado; (b) é provavel que recursos sejam exigidos 
para liquidar a obrigagao; e (c) o montante da obrigacao é possivel de ser estimado com 
suficiente seguranc¢a. 

3.15. Demais Passivo circulante e nao circulante 

Os passivos circulantes e nao circulantes sao demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculaveis, acrescidos, quando aplicavel, dos correspondentes encargos, variagées monetarias 
e/ou cambiais incorridas até a data do balango. 

3.16. Ativo e Passivo compensado 

As rubricas dé compensado com fungao precipua de controle, sao utilizadas para consolidar 
atos e fatos relacionadas aos bens, direitos e obrigagées relativas as operacées realizadas pela 

Entidade e que nao afetam de imediato as contas patrimoniais, mas que podem vir a afetar o 
patrimdnio direta ou indiretamente. 

3.17. Reconhecimento das receitas e despesas 

As receitas e despesas sao reconhecidas pelo regime de competéncia. 

3.17.1 Receitas Correntes: estao compostas pelas receitas de atividades proprias, tais como: 
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(a) Receitas de contribuigao: referem-se aos recursos advindos da contribuic¢ao compulsdria 

direta e indireta, incidente sobre a folha de pagamento das empresas contribuintes. As empresas 
recolhem ao SESI 1,5% sobre o montante da folha de pagamento desses estabelecimentos. 

S4o contribuintes as empresas do setor industrial, transporte ferroviario e dutoviario e as de 
comunicagées (exceto radio e TV). 

Sao arrecadadas e fiscalizadas, em regra, pela Receita Federal do Brasil, juntamente com as 
Contribuig6es Sociais Previdenciarias. Estao apropriadas mensalmente pelo regime de 
competéncia, com base nas informagées do SESI-DN, e da arrecadag¢ao direta, e ajustadas pelo 
valor recebido. 

(b) Transferéncias Correntes: referem-se a receitas de auxilios regulamentares, financeiro e 
subvengées especiais e ordinarias, repassados pelo SESI-DN, para o desenvolvimento de 
projetos voltados a consecucao dos objetivos institucionais da Entidade. 

(c) Receitas e despesas financeiras: representam juros e variagées monetarias e cambiais 
ativas/passivas decorrentes de aplicacées financeiras, e descontos obtidos de fornecedores. 
Sao reconhecidas no resultado pelo regime de competéncia. 

(d) Receitas de Capital: consolidam os registros das subvengées e auxilios, com a finalidade de 
execu¢ao orcamentaria, e da alienacao de bens. 

3.17.2 Despesas Operacionais: consolidam os gastos realizados pela Entidade na manuten¢gao 
de suas atividades, classificaveis como Despesas Correntes, Despesas de Capital e Variagées 

Patrimoniais/Financeiras, dependentes ou nao da execugao or¢amentaria. 

(a) Despesas Correntes: consolidam os gastos realizados pela Entidade na manutengao de suas 
atividades, classificaveis como aplica¢ao direta e como transferéncias correntes. 

(b) Despesas de Capital: consolidam os gastos incorridos e as provisées, classificaveis como 
aplicagées diretas, investimentos e inversées financeiras, e como de transferéncias de capital, 
com a finalidade de execugao orgamentaria. 

3.18. Instrumentos financeiros 

3.18.1 Ativos financeiros 

Reconhecimento inicial e mensuragao: ativos financeiros sao inicialmente mensurados pelo 
valor justo. Os custos da transagao diretamente atribuiveis a aquisi¢ao ou emissao de ativos 
financeiros sao acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos, se aplicavel, apds o 
reconhecimento inicial. Os custos da transa¢ao diretamente atribuiveis a aquisicao de ativos ao 
valor justo por meio do resultado, sao reconhecidos no resultado. Os ativos financeiros da 
Entidade incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicacdes financeiras, contas a receber, 

receitas a receber — arrecadacao e departamento conta movimento. 

Recebiveis: sao ativos financeiros nao derivativos, com pagamentos fixos e determinaveis, nao 
cotados em um mercado ativo. 

Redugao do valor recuperavel de ativos financeiros: a Entidade avalia nas datas do balan¢go se 
ha alguma evidéncia objetiva que determine se 0 ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, 
nao é recuperavel. 

   

      

   

Administrativo 

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAME REGIONA 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - Edf. Adbano Nance Centrs 

B| Ayfacaju/SE Dr. Augusto Franco - Bairro Capucho - CE} ‘49081-01 

Telefone: (79) 3226 - 7500 | Site: www/e.sesi.org.br     w@ 

Pa
gi

na
 
7



  zi Social da Industria 

PELO FUTURO DO TRABALHO 

3.18.2 Passivos financeiros 

Reconhecimento inicial e mensuragao: passivos financeiros sao inicialmente mensurados pelo 
valor justo, acrescidos dos custos de transagao diretamente atribuiveis. Os passivos financeiros 
da Entidade incluem contas a pagar a fornecedores, contas a pagar, empréstimos e 
financiamentos e departamento conta movimento. 

Mensuragao subsequente: apds reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos 
a juros sao mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa 
de juros efetivos. Ganhos e perdas sao reconhecidos na demonstragao do resultado, no 
momento da baixa dos passivos, bem como, durante o processo de amortizagao pelo método 
da taxa de juros efetivos. 

3.18.3 Operagées com instrumentos derivativos 

A Entidade nao opera com instrumentos derivativos. 

3.19. Tributos e Contribuicgdes 

A Entidade, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, na 
condic¢ao de prestadora de servicos sociais aut6nomos, goza de imunidade tributaria em relacao 
aos impostos federais, estaduais e municipais. No que se refere a Contribui¢ao Social sobre o 
Lucro Liquido, a Entidade nao apura lucro, portanto, nao esta sujeita as regras da Lei n° 
7.689/88, art. 1° e 2°, Lei n° 10.833/2003 e IN RFB 1.234/2012, art. 4°, inciso VI. 

A contribuigao para o PIS/PASEP é calculada sobre a folha de salarios, de acordo com o Decreto 
n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002, artigo 9°, inciso VI. Conforme Incisos | e Il, art. 46 deste 
Decreto, as Entidades relacionadas no artigo 9°, inseridos os servicos sociais aut6nomos, nao 
contribuem para o PIS/PASEP sobre faturamento e sao isentas da COFINS. 

Em dezembro/2020, o SESI DR/SE impetrou junto a Unido Federal, Acao Ordinaria com pedidos 
de repeti¢ao do indébito com tutela proviséria de urgéncia, conforme processo n° 0805791- 
48.2020.4.05.8500. A presente agao demanda para que seja reconhecida a auséncia de relagao 
juridico-tributaria do autor na arrecadagcao das contribuicédes sociais, em especial, as 

Contribuic¢édes Previdenciarias Patronais previstas no artigo 22, incisos |, Il, Ill e IV da Lei n° 
8.212/91 e a Contribuicgao para o Programa de Integragao Social- PIS. Os valores discutidos 
encontram-se judicialmente depositados. 

3.20. Eventos Subsequentes 

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstra¢des contabeis e a data 

de autorizagao para a sua emissao. Sao compostos por: 

v¥ Eventos que originam ajustes: sao aqueles que evidenciam condigées que ja existiam na data- 

base das demonstrac¢des financeiras; e 

¥ Eventos que nao originam ajustes: sao aqueles que evidenciam condigées que nao existiam na 
data-base das demonstracées financeiras. 

Nao houve qualquer evento subsequente que requer ajustes ou divulgacd6es para as 
demonstracées financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021.     
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A 
3.21. Continuidade Operacional 

As demonstrag6es contabeis foram elaboradas pela Administragao de acordo com a base 

contabil de continuidade operacional, ou seja, com base no pressuposto de que a Entidade esta 
operando e continuara a operar em futuro previsivel e de que a Administragao nao pretende 
liquidar a Entidade ou interromper as operacgdes; e envolveu o julgamento, em determinado 
momento, sobre resultados futuros inerentemente incertos de eventos ou condicées. 

4, Caixa e equivalentes de caixa 

Estao representados por saldos bancarios e aplicagdes financeiras com alta liquidez e risco 
insignificante de mudanga de valor, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias: 

  

  

  

Caixa e Equivalentes de Caixa 2021 2020 

Banco do Brasil 11.076,02 29.112,07 

Caixa Econémica Federal 74.006,63 71.779,00 

Conta Movimento 85.082,65 100.891,07 

Banco do Brasil CDB DI 9.263.020,53 8.221.469,09 

Caixa Econémica Federal RDB/CDB 

Aplicag6es CDB/RDB 

Disponivel 

170.379.369,97 

179.642.390,50 

179.727.473,15 

156.127.299,67 

164.348.768,76 

164.449.659,83 

As aplicagées financeiras referem-se substancialmente, a operacgées de curto prazo, de alta 
liquidez, mantidas no Banco do Brasil e na CEF, que estao prontamente conversiveis em um 
montante conhecido de caixa. Essas operagées sao remuneradas as taxas médias do 
Certificado de Depésito Interbancario (CDI). 

5. Créditos a receber 

Os valores a receber da Entidade estavam assim compostos: 

  

Créditos a Receber 

Clientes (i) 

2021 

15.901.397,96 

2020 
10.200.926,03 

  

(-) Provisées para Créditos de Liquidagao Duvidosa (ii) (417.152,92) (33.729, 50) 

Adiantamentos a Empregados (iii) 128.917 ,67 53.105,57 

Adiantamentos Concedidos 1.583,80 - 
Departamento Conta Movimento (iv) 2.923.003,88 2.646.349,66 

Contas Correntes Ativas (v) 1.018.012,89 1.004.041 ,38 

Impostos a Recuperar - 57,24 

TOTAL 19.555.763,28 13.870.750,38 
  

Estes créditos a receber, decorrentes de operacées de prestacao de servicos nas areas de 
educacaéo, sauide e lazer com os clientes pessoas fisicas e juridicas, sao registrados pelo valor 
original de realizacgao. 

(i) A conta de clientes sao valores a receber decorrentes de transacées usuais e de 
provis6es apropriadas segundo o regime de competéncia. As receitas de servigos sao 

reconhecidas mensalmente pelo valor do servigo no periodo que efetivamente foram prestados 
e as receitas de contribuigao sao registradas mensalmente com base nos valores informados 
pela area de Arrecada¢ao. 
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(ii) O valor do saldo da conta redutora dos Créditos a Receber denominada Provisado para 
Perdas de Recebimentos de Crédito (PDD) foi registrado com base nos saldos dos clientes 
inadimplentes com um periodo superior a 181 dias do encerramento do exercicio. Todos os 

titulos da carteira de recebiveis vencidos ha mais de 540 dias, os quais tenham se esgotados 
todas as tentativas de cobranca foram baixados contabilmente. 

(iii) Os adiantamentos a empregados se refere basicamente a adiantamentos de férias, 
despesas de viagens concedidos aos colaboradores. 

(iv) As operag6es com os Departamentos Nacional e Regional sao oriundas das 
contribuigdes sociais compulsdrias, auxilios financeiros e reembolso de despesas (cobran¢a por 
aviso de lancamento). Consolida as operacées de contas correntes com os Departamentos 

Regionais e o Departamento Nacional, representando os servicos efetuados entre as Entidades 
do Sistema Industria. 

(v) As transagées em contas correntes ativas sao representadas por operacdes entre as 
Entidades do Sistema FIES compostas pela Federacgao das Industrias de Sergipe, SENAI, SESI 

  

e JEL. 

5.1 Clientes 

A conta de clientes apresentou o seguinte saldo: 

  

2021 2020 

CAT Carlos Cruz - Roberto Simosen 3.157.525,73 2.232.225,69 

CAT Paulo Figueiredo 1.584.964,59 912.138,31 

Escola Ensino Fund. e Médio do SESI - JBR 1.896.240,83 1.060.255,68 

Centro Educacional Sesinho 1.084.047 42 942.609,85 

CAT CEFEM 5.562.393,39 3.995.295, 50 

CAT Clube do Trabalhador - 180,00 

Complexo Desportivo do SESI 274,38 2.486,60 

Ginario de Esporte Augusto Franco 1.271,65 1.555,00 

Centro de Satide Maria Virginia 214,32 137,20 

Clientes RM 34.391 ,47 108.467,61 

Sesinho - Nucleo | - Gin. A. Franco 1.173.445,23 550.399,81 

Clientes Multas Contratuais 39,60 39,60 

Clientes Devedores Duvidosos 417.152,92 33.729,50 

Cartao de Crédito 989.436,43 361.405,68 
  

Total 15.901.397,96 10.200.926,03 
  

5.2 Adiantamentos a empregados 

Os adiantamentos a empregados tinham a seguinte composi¢ao: 

  

  

2021 2020 

Adiantamentos de Salarios 3.500,00 - 

Adiantamentos de Férias 125.417,67 53.105,57 

Total 128.917,67 53.105,57 
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5.3 Departamento conta movimento 

Esse subgrupo apresentava o seguinte saldo: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021 2020 

DN Arrecadag¢ao Direta 18.277 ,26 - 

DN Arrecadagao Indireta 1.491.235,57 1.346.280, 86 

DN Subvengao Ordinaria 805.911,13 732.956,54 

DN Subvencao Especial 607.579,92 567.112,26 

Total 2.923.003,88 2.646.349,66 

5.4 Contas correntes ativas 

O saldo desse subgrupo era: 

2021 2020 

FIES 8.490 ,24 7.393,91 

IEL 189.280,69 189.140,30 

SENAI 820.241 ,96 807.507,17 

Total 1.018.012,89 1.004.041,38 

6. Depdositos para recursos judiciais e provisées judiciais 

Os depésitos e as providées judiciais estavam assim compostas: 

Depdésitos para recursos judiciais e provisG6es judiciais 2021 2020 

Provisées Trabalhistas (a) 1.221.578,97 1.714.957 ,55 

Provisées Tributarias (b) 4.303.577,40 753.026,00 
Contingéncias (i) 5,525.156,37 2.467.983,55 

(-) Depdsitos Judiciais Trabalhistas (a) 

(-) Depdsitos Judiciais Tributarios (b) 

(-) Depdsitos Judiciais (ii) 

(591.823,68) 
(4.303.577,41) 
(4.895.401,09) 

(819.798, 10) 
(753.026,00) 

(1.572.824, 10) 
  

TOTAL 629.755,28 895.159,45 
  

(i) Constituidas com base na avaliagado das assessorias juridicas. A Entidade registrou 
contabilmente as acdes em curso com probabilidade de perdas provaveis levantadas em 31 de 
dezembro de 2021. 

(ii) Nos depdsitos judiciais vinculados as provisées passivas ha montante de R$ 4.303.577,41 
referente ao processo tributario do INSS Patronal e PIS s/ Folha de Salarios. A Entidade ajuizou 
uma agao contra a Uniao Federal, conforme processo n° 0805791-48.2020.4.05.8500, para que 
seja reconhecida a auséncia de relacao juridico tributaria, para suspensao da arrecadacao das 
contribuic6es sociais para a seguridade social, em especial: 

> Contribuicdes Previdenciarias Patronais previstas no artigo 22, incisos |, Il, e Ill da Lei n° 

8.212/91; e 

> Contribuigao para o Programa de Integracao Social - PIS incidentes sobre a folha de salarios. 

Os recolhimentos desse tributos foram realizados através de depositos judiciais. 
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Em 31 de dezembro de 2021 a Entidade possui contingéncias de natureza civel qualificadas 
como sendo de perda possivel no montante de R$ 352.402,79. 

7. Imobilizado 

O quadro a seguir demonstra a movimentagao do imobilizado e as respectivas depreciacgdes: 

  

  

  

Tx % Moviment. ‘ Depreciagao Valor Residual 
IMOBILIZADO Custo 2020 aA, Adicdes Baixas/Transf. Custo 2021 Acuna 2024 

Terrenos 88.380.002,00 0% - - 88.380.002,00 - 88.380.002,00 

Prédios §8.028.311,86 2% “ “ 58.028.311,86 (2.910.567,85) 55.117.744,01 
Construgao em andamento 509.905,46 0% 2.256.393,51 - 2.766.298,97 - 2.766,298,97 

Mobiliario em Geral 2.653.277,40 10% 35.032,00 2,00 2.688.307 ,40 (2.274.330,89) 413.976,51 

Disco, Fono, Filme e Pinaco 2.299,00 10% - - 2.299,00 (2.299,00) - 
Instrumentos Musicais 5.702,55 10% - - 5.702,55 (5.702,55) - 

Veiculos 2.773.385,00 20% 186.990,00 75,000,00 2.885,375,00 (2.669.503,74) 215.871,26 
Maquinas e Equipamentos 1.900.850,13 10% 21.713,89 14.690,99 1.907.873,03 (1.452.066, 15) 455.806,88 
Equip. Médicos e Cirurgicos 408.426,24 10% - - 408.426,24 (354.368,84) §4.057,40 

Equip. de Informatica 5,888.222,51 20% 2.484.954,48 27.480,81 8.345.696,18 (5.463, 262,70) 2.882.433,48 
Equip. Esportives e Artisticos 437.977,74 10% - - 437.977,74 (261.869,65) 176.108,09 

Equip. de Comunicagao 87.559,40 10% - - 87.559,40 (71.147,59) 16.411,81 

TOTAL 161.075.919,29 4.985.083,88 117.173,80 165.943.829,37 (15.465.118,96) 150.478.710,41 
  

Os bens do imobilizado foram registrados pelo valor de aquisigao e/ou construgao. As 
depreciag6es sao calculadas mensalmente pelo método de quotas constantes conforme taxa de 

depreciagao dos bens que relaciona, previstas na legislacao fiscal e politica de patriménio. As 
obras em andamento sao incorporadas ao imobilizado quando de sua conclusao e/ou inicio de 

operacionalizacgao. Durante o exercicio de 2021 nao houve mudangas nos critérios de métodos 
e taxas utilizados. 

Em dezembro de 2019, a Entidade procedeu a reavaliacao dos bens imoveis nas classes 

terrenos e prédios de seu ativo imobilizado. De acordo com o laudo técnico da empresa 

contratada SGL Avaliacées, Pericias e Engenharia Ltda., o valor justo de terrenos e edificagées 
(prédios) foi determinado a partir de evidéncias baseadas no mercado por meio de avaliacées. 
A empresa contratada realizou pesquisas de prego no mercado, considerando a natureza e 

condig6es desses bens, utilizando-se de método especifico. Em virtude da reavaliagao houve 

o aumento nos valores dessas classes de ativo (terrenos e prédios) e foi contabilizado 
diretamente a conta de reservas de reavaliacao no patriménio liquido. Enquanto o ativo é 
utilizado pela Entidade, parte da reserva é transferida para o resultado acumulado. Nesse caso, 
o valor da reserva de reavaliacao a ser transferido é a diferenca entre a depreciacao baseada 

no valor contabil reavaliado do ativo e a depreciagao que teria sido reconhecida com base no 
custo histérico original do ativo. As transferéncias da reserva de reavaliacao para o resultado 
acumulado nao transitam pelo resultado do periodo. 

8. Contas a pagar 

No contas a pagar sao registrados os valores das obrigac6es de repasses a terceiros como: 
FIES, SENAI e IEL. 

  

  

  

Contas a Pagar 2021 2020 

Terceiros - Pessoas Fisicas e Juridicas 1.019.527,43 825.720,06 

Total 1.019.527,43 825.720,06 
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9. Fornecedores 

Sao registrados as obrigagdes provenientes da aquisigao de bens e servicos utilizados e/ou 

consumidos pela Entidade. 

  

  

  

Fornecedores 2021 2020 

Fornecedores- Pessoas Juridicas 633.798 ,68 615.389,18 

Total 633.798,68 615.389,18 
  

10. Impostos, taxas e contribuicdes a recolher 

As obrigagdes com impostos, taxas e contribuicdes estavam assim representadas: 

  

  

  

Impostos, taxas e contribuig6es a recolher 2021 2020 

Imposto de Renda 117.820,19 104.143,49 

Retencao PIS/COFINS/CSLL 32.501,19 39.211,71 

ISS 20.214,18 20.426,72 

INSS s/ Servicos prestados 37.299,83 38.351 ,27 

Total 207.835,39  202.133,19 
  

11. Salarios e encargos a pagar 

  

  

  

Salarios e encargos a pagar 2021 2020 

Salarios 6.896 ,57 495,95 
INSS s/ Folha 105.661 ,74 103.707,97 

FGTS 155.403,02 126.911,55 

Total 267,961 ,33 231.115,47 
  

12. ProvisOes 

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

  

  

  

ProvisGes 2021 2020 

Férias 1.505.473,93 732.507 ,00 

INSS 316.146,91 164.836,90 

FGTS 120.408,85 58.547,51 

PIS 15,052,35 7.323,16 

Total 1.957.082,04 963.214,57 
  

13. Convénios — Arrecadacao direta 

Refere-se a parcela de 25% do Departamento Nacional do SESI, oriundos das contribuigédes da 
arrecadagao direta (termo de cooperacao) recebida pelo SES!| Departamento Regional de 

  

  

  

Sergipe. 

Convénios - Arrecadacgao Direta 2021 2020 

Convénios Arrecadagao Direta 601.921 ,68 653.121,02 

Total 601.921,68 653.121,02 
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14. Contas correntes passivas 

  

Referem-se aos recursos recebidos do Departamento Nacional do SES, para a execucdo de 
projetos, sejam eles estratégicos ou especificos, com a finalidade de alcangar os seus objetivos 
e suas metas. 

  

  

  

Contas Correntes Passivas 2021 2020 

Projeto Promogao a Satide 454.191,51 474.355,66 

Projeto 03/2018 Implantagcao CRM - 13.397,47 

Projeto 278539 Subvencgao Extraordinaria 2018 272.531,18 1.551.218,33 

Projeto 329762 TAA Sist. Estrut. Educagao - 277.910,01 

Projeto 330188 TAA SGE - 75.092, 74 

Projeto 328370 Subven¢do Extraordinaria 2020 1.501.795,98 - 

Projeto 330937 Subvencao Extraordinaria 2021 91.313,00 - 

Total 2.319.831,67 2.391.974,21 
  

15. Demais obrigacdes a curto prazo 

As demais obrigacgdes sao os registros de consigna¢des a pagar oriundas da folha de pagamento 
e o faturamento futuro sao valores das mensalidades da educacao contabilizadas pelo regime 
de competéncia. 

  

  

  

Demais Obrigagées a Curto Prazo 2021 2020 
Consignacgées a Pagar 34.713,79 40,568,23 

Faturamento Prestagao de Servicos Futuros 7.477.946 ,93 1.180.889,00 

TOTAL 7.512.660,72 1.221.457,23 
  

16. Patrimdénio liquido 

O patrimdnio liquido estava representado pelo patrimdénio social, resultado do exercicio e a 
reserva de reavaliacgao. 

  

2021 

188.640.277,90 

16.671.439,27 

130.305.274,39 

Patrimdénio Liquido 

Patriménio Social 

Superavit do Exercicio 

Reserva de Reavaliacao 

2020 

174.116.556,76 

13.460.512,86 

131.368.482,67 
  

  

  

  

Total 335.616.991,56 318.945,552,29 

2021 2020 

Receitas Correntes 56.291.402,82 50.818.040,56 

Receitas de Capital 2.983.600,66 210.153,67 

Despesas Correntes 

Despesas Capital 

Superavit Orgamentario (a) 

Variagdo Patrimonial / Financeira 

Variagao Patrimonial Ativa 
Variagao Financeira Ativa 

Variacgao Patrimonial Passiva 

Variagao Financeira Passiva 

Superavit Financeiro (b) 

(40.031.988,48) 
(4.985.359,95) 
14.257.655,05 

5.100.178, 92 
1.518.372,65 
(2.240.878,28) 
(1.963.889,07) 
2.413.784,22 

(36.972.751,78) 
(626.745,25) 

13.428.697,20 

750.343,29 

2.568.593,91 

(2.373.029,76) 

(914.091 ,78) 

31.815,66 
  

  

Superavit do Exercicio (a + b) 16.671.439,27 
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17. Receitas de contribuic6es 

As receitas de contribuig¢6es estavam compostas da seguinte forma: 

  

  

  

Receitas de Contribuigées 2021 2020 

Diretas 8.756.344,57 8.141.701,20 

Indiretas 11.187.114,13 8.761.835,72 

Total 19.943.455,70 16.903.536,92 
  

18. Receitas patrimoniais 

As receitas financeiras contemplam as receitas e apropriagédes mensais dos recursos 
provenientes de locacao de imoveis, arrendamento e das aplicacdes financeiras (juros e 
caderneta de poupanga). 

  

  

  

Receitas Patrimoniais 2021 2020 

Receitas Imobilidrias 145.512,54 194.079,00 

Receitas de Valores Mobiliarios 7.415.969, 34 4.292.736,69 

Total 7.561.481,88 4.486.815,69 
  

19. Receitas de servicos 

As receitas de servicos sao constituidas pela prestagao de servicos nas areas de educacao, 
saude e lazer. 

  

  

  

Receitas de Servigos 2021 2020 

Servigos de Saude 184.383,86 223.572,78 

Servigos Educacionais 16.168.202,43 17.490.279,94 

Servigos de Lazer 955.083,50 476.095,17 

Total 17.307.669,79 18.189.947,89 
  

20. Outras receitas correntes 

As outras receitas correntes sao provenientes das receitas com multas e juros de mora obtidos, 
descontos obtidos, indenizacées e restituigdes e auxilios financeiros. 

  

  

  

Outras Receitas Correntes 2021 2020 

Recuperacdo de Despesas 65.088,47 28.172,37 

Multas e Juros de Mora 384.275,61 176.876,12 

Indenizagées e Restituig¢des - 2.775,00 

Total 449.364,08 207.823,49 
  

21. Transferéncias correntes - Receitas 

As receitas de transferéncias correntes foram: 
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Transferéncais Correntes 2021 2020 
Subvencgées Ordinarias 5.587.571,66 4,542.915,00 

Subvengées Especiais 4.135.022,31 3.251.995,44 

Emergenciais - 1.757.119,50 

Apoios Financeiros a Projetos Estratégicos 19.159,00 323.722, 34 

Incentivo a Produgao 1.287.678,40 1.154.164,29 

Total 11.029.431,37  11.029.916,57 
  

22. Despesas de pessoal e encargos 

As despesas com pessoal e encargos sociais sao referentes as remuneracgdes das pessoas 
que integram o quadro de funcionarios, empregados temporarios, e com 0 pagamento dos 
encargos trabalhistas e assistenciais pertinentes. 

  

  

  

Despesas de Pessoal e Encargos 2021 2020 
Ordenagao e Salarios 14,010.964,47 11.852.280,76 
Encargos Trabalhistas 8.327.776,58 7.147.501 ,65 

Encargos Assistenciais - 952,90 

Bolsa e Estagio 107.522,99 79.931,33 

Total 22.446.264,04 19.080.666,64   

23. Transferéncias correntes - Despesas 

As despesas com transferéncias correntes estavam compostas da seguinte forma: 

  

  

  

  

Transferéncais Correntes 2021 2020 

Contribuigdo CNI/Federacées 1.396.041,89 1.183.247,61 

Contribuigao IEL Nacional/Regionais 634.286 ,28 621.362,44 

Total 2.030.328,17 1.804.610,05 

24, Seguros 

Os seguros contratados sao considerados suficientes pela Administragao para cobrir eventuais 

sinistros relacionados a garantia de valores e bens de propriedade da Entidade. 

  

  

            

     
   

. . won Importancia 
Seguradora Tipo do bem Modalidade Vigéncia segurada 

Porto Seguro Auto Frota | Mével Convencional | 20/05/2020 a 20/05/2021 100% FIPE 

Porto Seguro Auto Frota | Mdvel Convencional | 20/05/2020 a 20/05/2022 100% FIPE 

) Aracaju, 31 de dezembro de 2021. 
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