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NOTA  1 – CONTEXTO OPERACIONAL 

O Sindicato dos Condutores de Veículos e trabalhadores Rodoviários de cargas e passageiros 

de Brusque, com sede na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, Brasil, na Rua Francisco Cervi, nº. 

111, Bairro Centro, CEP 88.353-030, cadastrada no CNPJ sob nº 81.288.979/0001-47, fundado em 

19/10/1993, tem por objeto social a defesa e representação legal da categoria profissional em sua base 

territorial 

 

NOTA  2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil, incluindo as disposições da Resolução n° 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 

2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros combinada com NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas 

e Médias Empresas e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e 

outras normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, quando aplicáveis. 

a) Cabe salientar que a preparação das demonstrações financeiras de acordo com o CPC para 

as PMEs requer a aplicação de estimativas contábeis que devem ser baseadas no julgamento por parte 

da administração na aplicação das políticas contábeis, entretanto não existem áreas ou situações que 

requerem maior nível de julgamento ou estimativas complexas ou significativas para as demonstrações 

financeiras. Para cumprimento da Resolução CFC Nº 1.409, de 21/09/2012, que aprovou a ITG 2002, as 

demonstrações de 2013 estão expressas em reais e apresentadas juntamente com as demonstrações do 

exercício anterior. 

b) Os administradores da entidade optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a 

qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional e estando assim, regulamentada pelo 

Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme 

previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da  entidade declara que tomou ciência do 

conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim as presentes demonstrações 
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refletem e espelham a realidade da entidade em todos os seus termos. Os resultados produzidos são 

frutos do documental remetido para contabilização pela administração da entidade, respondendo esta, 

pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação 

aqui aplicável especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas 

responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do 

contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis 

efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. 

 
NOTA  3 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras são:                                                                                                                     

a)Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que compreendem a moeda 

funcional da Entidade e de sua apresentação. 

 

b) Caixa e equivalentes de caixa (banco conta corrente):  incluem  dinheiro  em  caixa  e 

depósitos bancários com riscos insignificantes de mudança de valor. 

 

c)Aplicações financeiras: As  aplicações financeiras de liquidez imediata são registradas pelo 

valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do balanço. 

d) Imobilizado 

Está demonstração ao custo histórico de aquisição, deduzido do saldo da depreciação 

acumulada. A depreciação foi calculada pelo método linear, considerando o tempo da vida útil dos bens. 

 

e) Passivos circulantes e não circulantes 

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. 
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f) Obrigações sociais e tributárias 

O Sindicato é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto goza de isenção do imposto de 

renda e da contribuição social de acordo com o artigo 15 da Lei n° 9.532/97 e também de isenção de 

outros tributos federais, tais como c COFINS.  

A tributação sobre os rendimentos de aplicação financeira obedece à legislação em vigor e é 

retida na fonte. 

A Entidade efetua o recolhimento da contribuição de PIS sobre a folha de pagamento na base 

de 1% sobre a folha de pagamento de salários do mês. 

A Entidade também efetua recolhimentos a título de contribuição para: Federação dos 

condutores de veículos e trabalhadores no transporte rodoviário de cargas e passageiros de Santa 

Catarina e para a Nova Central Sindical de trabalhadores de Santa Catarina, conforme as disposições 

estatutárias  das respectivas Entidades. 

 
g) Empréstimos e Financiamentos 

São registrados pelos valores  originais  de   captação,   atualizados  monetariamente                   

pelos  indexadores  pactuados  contratualmente  com  os credores, acrescidos de jurosapropriados até a 

data dos balanços. 

 
h) Passivos Contingentes 
A  entidade não possui contingências passivas. 

i ) Patrimônio Social 

É constituído integralmente pelos valores originais de Superávits ou Déficits incorporados, 

apurados ao final de cada exercício, além de contemplar os ajustes de exercícios anteriores. 

 
j) Apuração do Resultado de Exercício 

O superávit é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício. 

As receitas do Sindicato são contabilizadas de acordo com o efetivo ingresso no caixa.  
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A Entidade optou por reconhecer as receitas por este regime, em virtude da atual sistemática de 

cobrança, que não permite a mensuração concisa dos valores cobrados, pois estes envolvem 

informações de natureza variável para o cálculo do valor das contribuições tais como, o valor do capital 

social e o valor da folha de pagamento, e os aspectos legais decorrente da legislação que regulamentam 

estas cobranças, e também pelo fato de que outros Sindicatos possam estar atuando erroneamente 

nesta categoria econômica, portanto são possíveis que eventuais cobranças não resultem para a 

Entidade benefícios econômicos futuros. 

 
 

NOTA 4– CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2015 2014 

Caixa 7.382,74 2.318,72 
Banco conta movimento – Caixa Econômica Federal 530,51 50,46 
Banco conta movimento – Sicoob Blucredi SC 57.157,18 80.031,99 
Aplicações – Caixa Econômica Federal 19.471,54 11.243,95 
Aplicações – Sicoob Blucredi SC 95.608,07 72.522,54 
 180.150,04 166.167,66 

 
 
 

NOTA5 – OUTROS CREDITOS 2015 2014 

Outros Créditos 1.000,00 1.000,00 

 1.000,00 1.000,00 

    

 
NOTA 6 – IMOBILIZADO   2015 2014 

 
 Custo 

Corrigido 
Depreciação 

Acumulada 
Líquido Líquido 

Terrenos 194.000,00 0,00 194.000,00 194.000,00 

Móveis e utensílios                             16.113,90 3.937,62 12.176,28 8.569,89 
Prédios e Edificações 145.708,30 16.033,99 129.674,31 84.640,00 
Máquinas e Equip. 39.880,80 15.664,76 24.216,04 26.395,30 
Equipamentos de Inf. 7.178,80 5.588,00 1.590,80 2.819,03 
Benfeitorias em imóveis ______00,0 0,00 _______0,00 36.744,22 
 402.881,80 41.224,37 361.657,43 353.168,44 
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NOTA07 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 
 
 2015 2014 
Salários a pagar 0,00 2.803,01 

Pró-labore a pagar 0,00 2.171,98 

Mensalidade sindicato a pagar 248,30 297,90 
INSS a recolher 2.954,86 1.701,53 
FGTS a recolher 679,20 975,22 

PISs/ folha pgto 137,19 49,57 
Honorários a pagar  720,00 660,00 
 4.739,55 8.659,21 

 
 

NOTA 08 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS 
 
 2015 2014 

ISS a pagar 10,00 10,00 

IRRF a pagar  330,69 206,46 

     340,69  216,46 

 
 

NOTA 09 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
 Circulante Não circulante 

2015 2014 2015 2014 

     

VM Constr.Inc. Ltda(FINANCIAMENTO) 
Parcelamento para aquisição de imóvel 
Em 01/2012, com vencimento final em  
03/2015. 
 

0,00 25.992,00 0,00 6.498,00 

     
TOTAL  0,00 25.992,00 0,00 6.498,00 
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NOTA 10 – CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 

Os saldos estão representados por: 

 
2015 

 
2014 

Mensalidade Sindicato 135.767,59 
 

101.471,49 

Contribuição Sindical 50.276,51 
 

42.069,84 

Taxa Negocial 46.465,28 
 

58.660,09 

Taxa confederativa 4.739,76 
 

18.318,64 

Taxa Assistencial 123.120,99 
 

102.042,55 

 
360.370,13 

 
322.562,61 

 
 
NOTA 11 – OUTRAS RECEITAS 

Os saldos estão representados por: 

 
2015 

 
2014 

Juros s/Aplicações financeiras  12.906,58 
 

6.997,28 

Receitas Diversas 925,00 
 

13.997,46 

 
13.831,58 

 
20.994,74 

 

 

NOTA 12 - DESPESAS COM PESSOAL 

Os saldos estão representados por: 

 
2015 

 
2014 

Pró-labore  (14.283,39) 
 

(26.063,76) 

Salários (70.679,74) 
 

(34.037,23) 

Férias (0,00) 
 

(574,05) 

INSS (32.373,91) 
 

(21.685,45) 

FGTS (5.882,77) 
 

(2.278,99) 

Transporte de Empregados  (543,40) 
 

(423,50) 

PIS s/ folha (791,65) 
 

(343,70) 

IRRF  (5.411,94) 
 

(3.121,10) 

 
(129.966,80) 

 
(88.527,78) 



 

NOTA 13 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Os saldos estão representados por: 

 
2015 

 
2014 

Energia - água  (6.107,33) 
 

(4.866,95) 

Anúncios e publicações  (1.244,00) 
 

(728,00) 

Telefone (6.707,97) 
 

(5.166,06) 

Taxas federações e confederações  (11.721,10) 
 

(10.470,15) 

Materiais e Suprimentos (273,80) 
 

(0,00) 

 Impressos e matérias de expediente (294,00) 
 

(232,20) 

Despesas c/ Higiene e Limpeza  (1.335,21) 
 

(2.096,31) 

Assinatura de jornais e revistas (843,00) 
 

(320,00) 

Conservação Máquinas/Equipa. (558,18) 
 

(1.840,00) 

Lanches e refeições  (1.431,30) 
 

(2.348,65) 

Correios  (176,20) 
 

(105,25) 

Honorários contábeis/advocatícios  (9.355,00) 
 

(10.018,00) 

Sindicatos  (1.566,75) 
 

(1.080,81) 

Outras despesas  (16.860,38) 
 

(23.347,75) 

Despesas c/ informática  (14.787,81) 
 

(27.557,61) 

Material de uso e consumo  (1.647,67) 
 

(4.149.95) 

Despesas c/ alimentação (2.466,54) 
 

(2.861,71) 

Impostos e taxas  (683,42) 
 

(660,57) 

Despesas c/ seguros  (912,58) 
 

(728,59) 

Conservação e Manut. de Inst.  (1.045,07) 
 

(521,35) 

Transportes (0,00) 
 

(225,00) 

Promoções e eventos (0,00) 
 

(17.394,00) 

Assessoria jurídica (20.960,00) 
 

(14.480,00) 

Assistência médica  (9.933,50) 
 

(6.803,77) 

Assistência farmacêutica (3.844,49) 
 

(3.196,27) 

Assistência Odontológica 9.900,00 
 

0,00 

Serviços prestados por pessoa jurídica (1.301,76) 
 

(1.141,00) 

Combustíveis  (3.544,67) 
 

(3.298,39) 

Propaganda e Publicidade  (560,00) 
 

(788,00) 

Brindes (7.298,30) 
 

(0,00) 

Depreciações e Amortizações (11.436,00) 
 

(9.603,49) 

Serviços de Terceiros  (2.600,00) 
 

(2.400,00) 

Cursos, eventos e promoções (6.300,00) 
 

(384,00) 

Despesas c/ viagens (45,40) 
 

(32,40) 



Materiais médicos e cirúrgicos (11.604,57) 
 

(5.117,65) 

Uniformes (544,00) 
 

(1.357,80) 

 
(169.890,00) 

 
(165.321,68) 

 

NOTA 14 - DESPESAS FINANCEIRAS 

Os saldos estão representados por: 

 
2015 

 
2014 

Juros Passivos  (5.510,63) 
 

(5.661,45) 

Despesas bancarias  (5.208,45) 
 

(5.692,99) 

Multas diversas (48,01) 
 

(0,00) 

 
(10.767,09) 

 
(11.354,44) 

 

 
NOTA 15 – COBERTURA DE SEGUROS  

 
A entidade adota uma política de cobertura de seguros em montantes considerados 

suficientes para a salvaguarda de seus ativos, com base em  levantamentos especializados, 
considerando a natureza e grau de risco para  cobrir  eventuais sinistros.  

 
   

   
   
   

 
Brusque (SC) 03 de Março de 2016. 
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