
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI 
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL- DRIRS 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 

1. O SESI E SUAS ATIVIDADES 

a) Estrutura jurídica c objetivos 

O Departamento Regional do Rio Grande do Sul do Serviço Social da Indústria - SESI fundamenta
se como órgão administrativo com jurisdição no Estado do Rio Grande do Sul, subordinado ao 
Serviço Social da Indústria, entidade de direito privado, administrada pela Confederação Nacional da 
Indústria, nos termos do Decreto-Lei n.0 9.403, de 25 de junlio de 1946, tendo por objetivos. 
conforme Regulamento aprovado pelo Decreto n.0 57.375, de 2 de dezembro de 1965, capítulo I. 
artigo 5°: 

• Alfabetização do trabalhador e seus dependentes; 
• Educação de base; 
• Educação para a economia; 
• Educação para a saúde (física, mental e emocional): 
• Educação familiar; 
• Educação moral e cívica; 
• Educação comunitária. 

O SESI, em face dos seus objetivos sociais, é imune a impostos federais, de acordo com o artigo I 50. 
inciso VI, alínea "c" da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

b) Fontes de recursos 

Os recursos orçamentários do SESI são originados de: (i) parcelas da contribuição compulsória 
recolhidas pelas empresas industriais ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. transferidas 
ao Departamento Nacional- DN e repassadas por este, com retenção de 25%; (i i) parcelas da mesma 
contribuição arrecadadas diretamente através de Termos de Cooperação Técnica e Financeira com as 
citadas empresas, com desconto de 5%; (iii) prestação de serviços às comunidades, nas áreas de 
atuação acima relacionadas; e (iv) fmanciamento de bens móveis direto aos consumidores. a juros 
praticados no mercado. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas Dntábeis adotadas no 
Brasil, normas emanadas do Departamento Nacional- DN, Tribunal de Contas a t:f~o e Secretaria 
Federal de Controle lntemo, e Resolução CFC 1133/08 que aprovou a NBC T I .6, e p la Resolução 
CFC 143 7 I 13, tendo sido aprovadas pela diretoria em 3 I de janeiro de 20 17. · 
demonstrações e comparativos elaborados: 
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a) Balanço Patrimonial: destina-se a demonstrar as contas que compõem o Ativo Financeiro 
(Circulante), o Ativo Não Circulante e as do Passivo Financeiro (Circulante), e do Saldo Patrimonial 
(Patrimônio Social), a lém de grupos intermediários de contas pendentes e transitórias; 

b) Balanço Orçamentário: Evidencia o confronto entre os valores previstos e realizados dos elementos 
de receitas e despesas, suas variações e o resultado apurado; 

c) Balanço Financeiro: para demonstrar as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 
recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos disponíveis 
que se transferem de um para outro exercício; 

d) Demonstração das Variações Patrimoniais: evidencia as alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do 
exercício; 

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa: Evidencia a geração de caixa ocorrida no período e as 
variações dos elementos de ativos e passivos; 

f) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido: evidencia a movimentação de todas as 
contas do patrimônio líquido durante o exercício social. 

g) Notas Explicativas: São Informações relevantes complementares ou suplementares àquelas não 
suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. 

h) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada: demonstram as receitas orçadas, as receitas 
arrecadadas e as diferenças entre ambas; 

i) Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada: demonstram as despesas autorizadas, as 
despesas realizadas e as diferenças entre ambas. 

Na Nota 21 estão apresentados os comparativos referidos nos itens "h" e "i" acima. 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

a) Reconhecimento das Receitas e Despesas Orçamentárias: As receitas das contribuições 
compulsórias bem como as demais receitas, despesas e custos são reconhecidos pelo regime de 
competência. O resultado inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias e cambiais, a 
índices e taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes e, quando 
aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização. 

b) Contribuição Compulsória: os créditos da arrecadação compulsória em atraso e parcelados foram 
reconhecidos em conta de resultado extra-orçamentário, com o fim de apresentação do montante a 
receber nas demonstrações contábeis. Os créditos em juízo e ainda não parcelados foram 
provisionados no ativo circulante e receberam um débito de igual valor a título de provisão para 
crédito de liquidação duvidosa. 

c) Aplicações financeiras: são mantidas por exigência legal (artigo 55, ·~put do Regulamento 
aprovado pelo decreto n° 57.375, de 2 de dezembro de 1965), exclusivame te o Banco do Brasil e 
na Caixa Econômica Federal e incluem os rendimentos incorridos da dat da licação até a do 
encerramento do exercício. Os recursos de terceiros também são aplicados n Ba 'sul por força de 
convênio. 
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4. 

d) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: foi constituída em montante considerado 
suficiente para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos, considerando I 00% dos créditos 
vencidos há mais de 180 dias, totalizando em 2017 R$ 8.296.893,64 (R$ 8.539 .966. 73 em 20 16). Os 
créditos da arrecadação compulsória em juízo (notificações) e ainda não parcelados foram 
provisionados no ativo circulante e receberam um débito de igual valor a título de provisão para 
crédito de liquidação duvidosa totalizando em 2017 o montante de R$ 9.302.481.08 (R$ 
9.502.859,31 em 2016). 

e) Estoques: os estoques se referem a voucher refeição e estão avaliados pelo custo de aquisição. 

f) lmrestimentos: são avaliados pelo custo de aquisição e no caso do fundo de reserva patrimonial do 
condomínio do qual é condômino, pelo valor residual proporcional a sua participação. 

g) Imobilizado: os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aqms1çao ou construção. 
acrescido do valor de reavaliação espontânea realizada em exercício de 1999; as depreciações são 
calculadas às taxas referidas na Nota 10, estabelecidas em função do prazo de vida útil desses bens. 

h) Uso de Estimativa: Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas 
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da entidade 
incluem, portanto, estimativas referentes à provisões necessárias para passivos contingentes, 
provisão para créditos de liquidação duvidosa, avaliação das vidas úteis dos ativos imobilizados e 
intangíveis. A determinação dessas estimativas leva em consideração experiências de eventos 
passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objet ivos e subjetivos. 
com base no julgamento da Administração. 

CLIENTES 

2017 2017 2016 2016 

Descrição Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante 

ServÇos Prestados 3.485.112,46 2.829.940,44 

Parcelamento de Dividas 318.951 ,88 376.478.07 

ServÇos Educacionais - GES 5.291.124,32 3.998.422.99 

Arrecadação Direta I 0.278.966,04 I 0.147.302,55 9.101.326.71 5.160.456.66 
Fatura Única - Cartão SESIMAX 3.905.534,87 3.847.127,95 
Outros 574.008,27 543.701 ,39 

TOTAL 23.853.697,84 10.147.302,55 20.696\ 7,55 5.160.456,66 
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5. DEPARTAMENTOS CONTA MOVIMENTO 

Refere-se a conta corrente com o Departamento Nacional do SESI. e registra valores a receber 
relativo a projetos e subsídios a ações executadas pelo Departamento Regional. 

6. RECEITAS A RECEBER 

Nesta rubrica o valor de R$ 9.901.035,05 (R$ 8.6 17.659,77 em 20 16) é o montante devido pelo DN 
do SESI referente as parcelas de dezembro e de 13° salário da arrecadação indireta (75%), cujo 
repasse ocorre sempre no mês subsequente ao do recebimento. 

7. SISTEMA INDÚSTRIA CONTA MOVIMENTO 

Refere-se a conta corrente com as demais entidades do Sistema FIERGS, e registra valores a receber 
relativo a operações internas como compartilhamento das estruturas de apoio e demais serviços. 

8. VALORES A APROPRIAR 

Composto pelo montante de R$ 2.789.732,15 (R$ 10.128.186,33 em 20 16), sendo o principal valor 
deste grupo o de R$ 10.079.446,79 (R$ 10.079.446,79 em 201 6) que refere-se ao saldo dos valores 
pagos ao Condomínio que administra o complexo administrativo onde se localiza a sede do DR do 
SESI, a título de Fundos de Reserva. Estes valores, quando destinados em assembleia são 
devidamente transferidos para as conta que registram o seu uso. 

9. DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 

Refere-se a processos decorrentes da Justiça do Trabalho e outros, estando assim compostos: 

ESPÉCIE 201 7 2016 

Reclamatórias trabalhistas 3.29 1.366,29 2.680. 107.59 

PIS I COFINS 976.968,66 263.583,99 

Outros 81 .766,99 559.203.79 

Total 4.350.101 ,94 3.502.895,37 

1 O. INVESTIME NTOS 

Refere-se a ações da CRT e CTMR, bem como a parcela de participação da entidade no Fundo de 
Reserva Patrimonial, formado pela sua participação no Ativo imobilizado do Con Çrir io Institucional 
do Sistema FIERGS por ser condômino j untamente com o SENAI e o CIERGS. 
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11. IMOBILIZADO 

As contas, saldos e taxas de depreciação do imobilizado estão demonstradas a seguir: 

RS /2017 

a) Os bens da entidade são depreciados pelo método linear às taxas estabelecidas em função do tempo 
de vida útil do bem, fixadas por espécie de bem. 

b) A utilização destas taxas obedece a Resoluções dos Conselhos da CNL do SESI, do SENAI e do 
IEL, que detem1ina a aplicação destas taxas a todas as Entidades Nacionais e Regionais do Sistema 
Indústria. 

c) Não houve mudanças nas estimativas em relação a valores residuais, vida útíl\ econ A mica. métodos e 
taxas utilizadas. ' 
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12. BENS EM GARANTIA 

Estão gravados como garantia judicial e penhora de reclamatórias trabalhistas e execuções fiscais. bens 
imóveis e móveis da entidade, de R$ 1.112.840,78 (R$ 11.484.491 ,91 em 2016) e R$ 489.905.00 (R$ 
504.783,00 em 20 16) respectivamente, 

13. PROVISÕES 

A Entidade mantém provisões suficientes para o pagamento de férias, contingências trabalhistas c 
judiciais, como seguem; 

2017 2016 
DESCRIÇÃO 

circulante não circulante circulante não circulante 

Provisões para Contingências Trabalhistas 6. 743.073,33 18.732.491,85 3.643.985,98 13.447.096,18 

Provisão para Férias 9.884.052,41 0,00 9.781.598,96 

Provisão parél_ Contingências Judiciais Cíveis 421.1 11,69 179.535,83 392.426,11 120.161 ,42 

Total 17.048.237,43 18.912.027,68 13.8 18.0 li ,05 13.567.257,60 

a) Provisão para contingências trabalhistas 

Os processos trabalhistas em dezembro de 20 17 foram analisados, estimados e c lassificados 
individualmente pelos advogados internos da Unidade Jurídica e, baseada na opinião da provável perda 
dos processos documentada pelos advogados, a administração efetuou a sua provisão integral, cujo 
montante de R$ 25.475.565, 18 (R$ 17.091.082,16 em 20 16) foi julgado su ficiente para cobrir perdas 
prováveis. 

Quanto à exposição aos riscos dos processos classificados como perda possível pelos advogados, no 
montante de R$ 20.722.663,42 (R$ 18.582.621 ,77 em 20 16), em atendimento às práticas contábeis, a 
administração realiza apenas a sua divulgação. Os montantes acima, quando aplicáveL estão amparados 
por depósitos judiciais, conforme mencionado nas Notas 9 e 12. 

b) Provisão para férias e encargos sobre férias 

Os valores são apurados sobre o tempo vencido de acordo com o período aquisitivo de cada funcionário 
cujo montante foi de R$ 9.884.052,41 (R$ 9.781.598,96 em 2016). 

c) Provisão para Contingências judiciais cíveis 

Foi constituída a provisão de R$ 600.647,52 (R$ 512.587,53 em 20 16) para cobrir perdas com processos 
decorrentes de ações judiciais movidas contra a entidade, cujo montante foi considerado de perda 
provável pe los seus advogados. 

I 
A administração com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciai s 
pendentes, constituiu as provisões mencionadas acima consideradas suficientes para cobrir as perdas 
prováveis estimadas sobre as ações em curso. 
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Resumo da movimentação dos montantes provisionados: 

Trabalhistas Cíveis 

Saldos em 31 de dezembro de 2016 17.091.082,16 512.587,53 

No\Cs processos/complementos e atualizações monetárias 12.116.333,70 480.486,10 

Re\ersões e pagamentos 3.731.850,68 392.426.11 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 25.475.565,18 600.647,52 

14. DN CONTA MOVIMENTO E CONVÊNIOS ARRECADAÇÃO DIRETA 

Refere-se ao montante devido ao DN pelo recebimento de forma direta das contribuições compulsórias 
de empresas conveniadas, 25% do valor arrecadado conforme consta em seu regulamento (convênio 
arrecadação), inclusive sobre os valores em atraso e parcelados pela entidade junto a seus credores (DN 
c ta movimento). 

15. SISTEMA INDÚSTRIA CONTA MOVIMENTO 

Refere-se a conta corrente entre as entidades do Sistema Indústria, principalmente em relação ao 
convênio que regula a gestão compartilhada das áreas de apoio e o repasse regulamentar de 7% sobre as 
receitas compulsórias à FIERGS, como segue: 

ENTIDADE 2017 2016 

FIERGS 2.654.844,87 2.616.183,28 

CONDOMÍNIO 49.647,93 0,00 
IEL 77.592,54 0,00 

Total 2. 782.085,34 2.616.183,28 

16. CONVÊNIOS E ACORDOS 

Se refere a saldo de valores recebidos de terceiros para execução de ações que ocorrerão no exercício 
seguinte. São eles: 

Convênio 2017 2016 

Projetos Estratégicos DN 1.572. 773,90 1.566.624.70 

DR do Paraná 94,34 45,00 

DR de Santa Catarina 152,76 210,00 

Total 1.573.021,00 1.566.879,70 

17. CONTAS CORRENTES PASSIVAS 

Do saldo de R$ 8.136.889,38 (R$ 4.533.890,28 em 20 16), o valor de R$ 6. 13 7 . I 08 59 $ 4.03 7.901.99 
20 16) refere-se a títulos emitidos para os cursos de educação e que serão apropriado 
em que forem sendo recebidos. 
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18. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Refere-se a saldo do empréstimo de R$ I 0.000.000,00 contraído junto ao DN do SESI para a execução 
do projeto piloto de implantação de um sistema informatizado de gestão educacional. A parcela de R$ 
3.416.698,65 está registrada no Longo Prazo. 

19. SEGUROS 

A administração mantém seguros dos bens patrimoniais da entidade em montantes e modalidades 
consideradas sufic ientes para a cobertura de eventuais danos e prejuízos, inclusive no que tange à 
continuidade normal de suas operações e atividades. 

20. SALDO PATRIMONIAL 

Demonstra-se, no quadro abaixo, a evolução do saldo patrimonial da entidade: 

DISCRIMINAÇÃO 2017 2016 

Saldo no Início do Exercício 414.834.009,15 382.050.864,71 

Superávit I Déficit do Exercício 30.322.811,18 32.783. 144,44 

Saldo no Fim do Exercício 445.156.820;33 414.834.009,15 

21. ORÇAMENTO E EXECUÇÃO 

O orçamento e a execução orçamentária do SESI apresentam-se com as seguintes discriminações c 
números: 

DISCRIMINAÇÃO 2017 2016 
RECEITA ORÇADA 276.645.100,00 266.115.966,70 

RECEITA ARRECADADA 283.682. 100,81 278.404.575,56 

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 7.037.000,81 12.288.608,86 

DESPESA AUTORIZADA 276.645. 100,00 266. 11 5.966,70 

DESPESA REALIZADA 255.292.016,66 240.859.540,98 

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA 21.353.083,34 25.256.425,72 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ORÇAMENTÁRIO 28.390.084,15 37.545~34 ,58 

~ 
Serviço Social da Indústria Av Assis Brasil, 8787 POAIRS SISTEMA FIE ?fs 

~ CNPJ 03.775.15910001-76 . 
' 



22. RESULTADO PATRIMONIAL 

O resultado final do exercício está representado da seguinte forma: 

2017 2016 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 
Receitas Orçamentárias 283.682. 100,81 278.404.575,56 

Despesas Orçamentárias 255.292.016,66 240.859.540,98 

Total 28.390.084,15 3 7.545.034,58 

RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 

Receitas E>..1ra -orçamentárias 9.361.887,89 10.738.511,49 

Despesas Extra-orçamentárias 17.412.293,98 14.297.333,25 

Total (8.050.406,09) (3.558.821 ,76) 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
Variações Ativas 23.288.831,11 22.448.692,38 

Varia_çôes Passivas 13.305.697,99 23.651.760,76 

Total 9.983.133,12 -1.203.068,38 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 30.322.811,18 32.783.144,44 

As receitas extra-orçamentárias estão representadas por inscrições de despesas antecipadas, de créditos a 
receber e de cancelamentos de obrigações a pagar. Já as despesas, refere-se a cancelamentos de créditos 
a receber, de despesas antecipadas e outros créditos, bem como a inscrição de valores a pagar e receitas a 
classificar. 

As variações ativas representam as aquts1çoes, incorporações de bens e baixas das parcelas do 
empréstimo, e as passivas, as respectivas baixas de bens juntamente com a inscrição das depreciações do 
período e a inscrição do empréstimo contraído. 

23. GRATUIDADE 

Em atendimento aos artigos 6° e 69 do regulamento do SESI, o Departamento Regional do Rio 
Grande o Sul destinou, em 2017 para ações educativas R$ 81.959.413 (R$ .264.986 em 
2016) correspondendo a 44,34% (49,09% em 2016) da receita líquida de con 
gratuidade R$ 57.080.833 (R$ 53.950.851 em 2016) o que corresponde à 30. 
em 20 16) da receita líquida de contribuição. 
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DESCRITIVO R$ 
Receita Compulsória Bruta (RCB) 

222.018.78 L.OO 
(Direta. Indireta, Subvenções ordinária, especial e extraordinária) 

(A) Receita Compulsória Líquida (RCL = RCB x 83,25%) 184.830.635, 18 

(8) Compulsório aplicado em Ações de Educação 81.959.413 
% Receita Líquida aplicada em Ações de Educação = (B I A) * I 00 44,34% 
(C) Compulsório aplicado em Gratuidade 57.080.833 
% Receita Líquida aplicada em Gratuidade = (C I A) * l 00 30,88% 

24. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

A Entidade, como patrocinadora, mantém planos de aposentadoria complementar para seus empregados 
e dirigentes, nas modalidades de benefício definido e contribuição definida, administrados pela 
lNDUS PREVI - Sociedade de Previdência Privada do Rio Grande do Sul. As seguintes informações 
estão apresentadas nos demonstrativos dos resultados da avaliação atuarial dos planos de benefíc io 
preparados por especialistas: 

a) As provisões matemáticas mais o superávit técnico acumulado totalizam R$ 234.2 10.358.0 I (RS 
228.940.252,45 em 20 16); 

b) Os planos estão integralmente cobertos por provisões matemáticas que montam R$ 23 5. 13 3.006,64 
(R$ 225.9 10.664,47 em 2016); 

c) Os benefícios concedidos foram de R$ 164.870.684,4 1 (R$ 146.855.255,24 em 2016) e os a 
conceder são de R$ 70.262.322,23 (R$ 79.055.409,23 em 20 16); 

d) A contribuição da entidade ao plano montou de R$ 3.972. 188,56 (R$ 3.806.426,52 em 20 16): 

e) Os Recursos garantidores das provisões matemáticas constituídas estão representados por 
investimentos de renda fixa, estando a aplicação das reservas técnicas de acordo coma legislação 
vigente. 

JAIRO ADRI I O COSTA 
Contador CRC- 041626/0-8 

CPF- 413.206.970-20 
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