
1 Serviço Social da Indústria 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCrCIO DE 2018 

NOTA 1-CONTEXTO OPERACIONAL 

O Serviço Social da Indústria- SESI/MT, criado pela Confederação Nacional da Indústria, em 1º de 

julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403/1946. O SESI/MT tem como principais focos de 

atuação a Educação e a Qualidade de Vida dos trabalhadores e o comprometimento com o 

desempenho do Sistema Indústria em todo o Brasil. Assim, uti lizando todos os seus recursos de 

trabalho e uma equipe facada em obter excelentes resultados, tem promovido o impulso da 

competitividade no cenário mato-grossense. E tem como constante desafio criar soluções que 

aperfeiçoem a produção industrial, seguindo padrões internacionais de qua lidade e desempenho, 

tendo como objetivos principais: 

a) Alfabetização do traba lhador e seus dependentes; 
b) Educação de base; 
c) Educação para a economia; 
d) Educação para a saúde (física mental e emocional); 

e) Educação familiar; 
f) Educação moral e cívica; 
g) Educação comunitária . 

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade e inclu sive, as normas apl icáveis ao seto r público NBCASP, suas interpretações 

técnicas e comunicados, pe lo Manual de Contabi lidade Aplicado ao Setor Pú blico, NBC T 16.6, 

parte V - Lei nº 4.320/1964, Lei Complementa r nº 101/2000, Lei nº 11.638/2007, Decreto Lei nº 

6.976/2009 e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria. 

NOTA 3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

3.1- Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem a dinheiro disponível em caixa e depósitos em 
conta corrente bancária de t itu laridade da entidade e estão avaliadas pelo seu valor de realização. 

A conta de aplicações financeiras de liquidação imediata encontra-se com o saldo acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. 

3.2 - Contas a Receber: São créditos di retamente relaciona dos com as receitas oriundas das 

atividades desenvolvidas e que fazem parte das fontes de recursos para consecução daqui lo que é 
o objeto socia l da entidade. Foram contabilizados de acordo com o princípio contábil de realização 
da receita estão registrados pelo valor líquido de realização. O saldo desta conta, em 31 .12.2018, 
está assim constituído: 

• Créditos oriundos das Receitas de Contribuições da Arrecadação Direta e Indireta no 
valor de R$ 4.196 .601,19 a ser t ransferida pe lo Departamento Nacional ao Departamento 
Regiona I no exercício seguinte; 

• Cré ditos oriundos das Receitas e dos Serviços Prestados pela entidade no valor de R$ 
9.161.494,97; 
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2 Serviço Soctal da Indúst ria 

• Créditos oriundos da conta Departamento Nacional Conta Movimento no valor de R$ 

15.891,72; 

• Crédito junto às outras entidades do SFIEMT no valor de R$ 107.938,73; 
• Crédito referente ao recebimento do convênio Cozinha Brasil firmado com o TRT -

Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso 23º Região. R$ 40.992,00; 

3.3 - (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa: As perdas estimadas foram apuradas 

com base no que dispõe a norma do SESI nacional denominada de Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis do Sistema Indústria - CPC/SI - Provisão de Devedores Duvidosos de Clientes, 

seguindo o cri tério para apuração descrito abaixo: 

• Baixar das contas a receber os títulos de clientes vencidos há mais de 540 dias e/ou 

aqueles para os quais tenham se esgotado todas as tentativas de cobrança; 

• Contabilizar como perdas efetivas 100% dos títulos remanescentes vencidos há mais de 

181 dias; 

• O resumo da movimentação desta conta no exercício de 2018 é o que consta no quadro 

abaixo: 
Saldo inicial 576.420,63 
Baixa contas a receber {464.917,02) 
Perdas estimadas (títulos com 180 dias de veto) 838.069,15 
Perdas estimadas (títulos contabilizados e recebidos no exercício) {244.378,42) 
Saldo final 705.194,34 

3.4 - Títulos a Receber: Originaram-se das próprias contas a receber de clientes que foram 
renegociados com novos prazos de vencimento e estão registrados pelo valor líquido de 
realização. 

3.5 - Adiantamentos a Empregados: São antecipações de valores aos empregados da ent idade, 

sendo eles de férias R$ 559.646,65, de salário de R$ 99.048,99 e para custeio de viagens 

pendentes de prestação de contas R$ 6.049,20. 

3.6 - Outros Créditos: O grupo de outros créditos é composto pelos valores a receber derivados 

de adiantamentos aos fornecedores de bens ou serviços não vinculados aos estoques ou ao 

imobilizado e créditos restituíveis junto a terceiros sendo decorrente do curso normal das 

operações da empresa. Ao término de 2018 o saldo de R$ 989,71 está ava liado pelo seu valor 

original. 

3.7 - Despesas a Antecipadas: Referem-se às despesas que serão registradas no resultado da 

entidade em observância ao regime de competência. Estão registradas pelo seu valor histórico e 

assim compostas: 

Despesa 2018 2017 
Vale Transporte 8.040,60 108,00 
Uniformes 1.783,43 5.483,35 
Refeições 236,38 124,20 
Seguros Móveis 112.251,16 112.235,21 ~ Software 26.325,54 21.060,37 
Total 148.637,11 139.011,13 ~m.br 

DEPARIAMI:NfO REGIONAL 
Av H stor,ador Rubens de Mencr<J<1Ça. 4 193. Cen tro Polrtrco Adrnrn stratrvo 1 Curaba/fv1T- CEP 780.19-940 

1651 36 I I 1555 I 0800 6tl2 1600 Fax 165) 3611 1672 VVhats,JDo 1651 9695 5t115 



3 Serviço Social da Indústria 

3.8 - Depósitos e empréstimos compulsórios: Refere-se ao fu ndo de reserva financeira do SESI 

junto ao SESI Departamento Nacional. 

3.9 - Depósitos Judiciais: Referem-se aos processos judiciais em trâmite na Justiça Federal e 

Trabalhista. O depósito com maior relevância é referente à demanda ABET X SESI, sendo que o 
valor corresponde ao remanescente da dívida principal discutida, e que fora bloqueado 
judicialmente. O depósito da Agência Nacional de Saúde tem como objetivo garantir obtenção 

de liminar positiva/suspensiva no sentido de não acarretar prejuízo em desfavor do SESI quanto 

algum tipo de restrição na emissão de sua Certidão, inclusive no tocante a inscrição do CADIN, 
com isto, viabilizar a discussão sobre a legalidade da cobrança das taxas feitas pela ANS. Os 
demais valores são relacionados a depósitos recursais em processos trabalhistas, que devido 
aos aspectos processuais, todo ou parte destes va lores, poderá ser restituído ao SESI ou 
utilizados para pagamento dos débitos dos respectivos processos. 

Descrição da Conta 2018 2017 
Ações cíveis e tributárias 1.016.174,82 418.125,74 
Ações trabalhistas 73.898,69 32.840,19 
Total 1.090.073,51 450.965,93 

3.10 - Imobilizado: O imobilizado está representado pelo custo de aquisição ou construção, 

conforme estabelecido pela Portaria STN 828/2011. A ent idade possu i controle individual dos 

bens que compõem seu imobilizado de uso e ca lcula as depreciações dos bens em operação 

pelo método linear, conforme a vida útil-econômica estimada destes (Política de Patrimônio 

ATO esc 02/2010 - CNI). As taxas anuais estão respaldadas por laudo técnico interno de revisão 

da vida úti l, cujo resultado consta no quadro a seguir. 

Descrição da Conta Taxas 
Prédios 2% 
Móveis 10% 
Veícu los 20% 
Máquinas e Equipamentos 10% 
Equipamentos de Informática 20% 

O teste de recuperabi lidade dos ativos (impairment), previsto NBC TG 01, com vistas a verificar 

e adequar os itens que compõem o Imobi lizado e Intangível ao seu valor recuperável, foi 

realizado no ano de 2018 e concluiu que não houve indícios de perda no valor recuperável dos 

referidos ativos. O quadro a seguir, conforme requerido pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade, demonstra a movimentação dos itens do Imobilizado da instituição no ano de 

2018: 

Descrição 

Saldo Inicial 
Aquisições 
Baixa Imobilizado 
Depreciação 
Baixa Depreciação 
Saldo Final 

Bens Imóveis Bens Móveis Veículos 
Máquinas e Equipamentos 

Total 
Equipamentos de Informática 

45.527.457,27 1.232.128.42 2.274.986,37 2.690.075,95 614.292,75 52.338.940,76 
2.126.463,45 53.343,60 624.753,68 1.359.396,84 4.163.957,57 

(93.906,33) (33.900,00) (42.776,17) (991,67) (171.574,17) 
(782.451,8S) (290.321, 70) (871.378,06) (473.539,56) (456.599,28) (2.874.290,45) 

72.817,31 27.723,41 30.450,23 991,67 131.982,62 
46.871.468,87 974.061,30 1.397.431, 72 2.828.964,13 1.517.090,31 53.589.016,33 
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4 Serviço Soeis/ da Indústria 

3.11 - Fornecedores: Trata-se de obrigações para com os fornecedores referente a aquisições 

e contratações de serviços de terceiros, materiais de consumo e material didático. O valor 

está avaliado pelo seu custo original da obtenção dos materiais ou prestação do serviço. 

3.12- Tributos a Recolher: Refere-se a IRRF de empregados e terceiros e outras obrigações 

tributárias a cargo da entidade ou retidas sobre serviços prestados por terceiros vencíveis no 

exercício seguinte. 

3.13 Encargos Sociais a Recolher: São os encargos de PIS, FGTS e de Contribuição 

Previdenciários incidentes ou descontados sobre a folha de salários da competência de 

dezembro de 2018 e sobre o 13º salário, vencíveis em janeiro de 2019. 

3.14 - Férias e Encargos a Pagar: Os passivos contabilizados em observância ao Regime de 

Competência se referem às férias vencidas e proporcionais e seus respectivos encargos 

incorridos até a data do balanço. Esses valores foram calculados com base no número de dias 

trabalhados pelos empregados. 

3.15 - Projetos SESI a Executar: Demonstra os repasses enviados pelo Departamento Nacional, 

referente a valores de estimulo a produção e apoio financeiros oriundos de projetos 

estratégicos do Serviço Social da Indústria - SESI-MT, cuja aplicação, até a data do balanço, 

ainda não havia ocorrido. Sendo 31/12/2018: 

Departamento Nacional 2018 
Conselho Nacional NECÃO 89.469,94 
Protege Seminário de Segurança e Trabalho 77.080,50 

SPS Solução 929.524,10 
Implantação de Metodologia de Análise Ergonômica do Trabalho 31.876,00 
Solução Integrada Sesi Viva 122.059,00 
Solução em Educação Informatizada 211.200,00 
Alinhamento Sistêmico da Gestão Sesi 76.791,60 
Iniciativas a Estratégica de SSI 160.000,00 
Soluções em Higiene Ocupacional 300.000,00 
Proteção Respiratória do Trabalhador 76.054,00 
Total 2.07 4.055,14 

Programa ou Projeto 2018 
Projeto Construção Sesi Rondonópolis 692.896,46 
Projeto Ampliação e Reforma Sesi Cu iabá 389.573,50 
Projeto Modernização Escolas Sesi 254.683,21 
Projeto Reforma Sesi Várzea Grande 421.422,44 
Projeto Estr. e lmp. do Serviço de Ergonomia 17.183,69 
Projeto Asses. Estr. em Gestão do Fap Ntep 11.164,34 
Projeto Unidade Móvel de Mamografia e Ultrassom 593.500,00 
Projeto Avaliação de Agentes Químicos 18.742,86 
Projeto Implantação Modelo Sesi de Gestão 100.000,00 
Total 2.499.166,50 9/ 
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5 Serviço Social da Indústria 

3.16 - Arrecadação Direta a Repassar: O saldo da conta Arrecadação Direta demonstra o 

adicional da receita de contribuição direta recebida por te rmo de cooperação técnica 

financeira diretamente pelo SESI Departamento Regional de Mato Grosso a ser repassada ao 

SESI Departamento Nacional no exercício seguinte. 

3.17- Sistema CNI- Conta Movimento: O saldo da conta CNI- Conta Movimento registra os 

valores das despesas junto às out ras entidades do SFIEMT. O convênio dos serviços 

compartilhados ce lebrado entre a FIEMT - Federação das Indústrias no Estado de Mato 

Grosso, o Serviço Social da Indústria - SESI/DR/MT, o Serviço Nacional de Ap rendi~agem 

Industria l - SENAI/DR/MT e o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/NR/MT. O Centro de Serviços 

Compartilhados tem como atribuição atuar no operacional e administrativo das segu intes 

áreas: Assessoria administrativa e operacional, Recursos Humanos, Apoio Logístico, Aquisição 

e Contratos, Tecnologia de Informação, Sistemas de Informação, Contabi lidade, Financeira, 

Custos, Comun icação e Jurídica e Documental; Registra os valores referentes aos salários dos 

empregados que operam sistemicamente a estrutura integrada do SESI/SENAI, 

considerando-se o levantamento do percentual de esforço dedicado a cada entidade. 

Registra também os valores a serem repassados de 7% sobre a Arrecadação Direta e Indi reta 

a FIEMT, referente a contribuição Regulamentar da FIEMT. 

3.18- Convênios e Acordos: Demonstra recursos de parceiros recebidos para a execução de 

projetos em conjunto, cuja aplicação, até a data do balanço, ainda não havia ocorrido. 

3.19 - Outras Contas a Pagar: Trata-se de recebimento indevido de clientes em 

dezembro/2018 que serão ressarcidos em janeiro de 2019, no valor de R$ 6?J,80, 

contabilizados na conta credores diversos e outras obrigações oriundas de desconto da folha 

de pagamento de funcionários, tais como: Unidonto e FIEMT Previsc . 

3.20- Subvenções Extraordinárias a Aplicar: Registra os auxílios extraordinários recebidos do 

Departamento Nacional para readequação das instalações físicas pa ra ampliação e melhoria 

no atendimento aos clientes das Unidades de Negócio e Departamento Regional do SESI MT, 

por meio de aqu isição de máquinas, equipamentos, mobiliários e se rviços de construção civil. 

3.21 - Receitas Antecipadas (Faturamento Prestação de Serviços Futuros): O valor de R$ 

8.883 .211,11, está contabil izado na conta Receita de Serviços a Classificar e é oriundo de 

contratos de prestação de serviços educacionais das Escolas, SESI Cu iabá e SESI Várzea 

Grande do ano de 2019, que serão apropriadas às receitas obedecendo ao regime de 

competência, conforme a execução das atividades escolares. 

3.22 - Depósito em Garantia Retido: Refere-se a garantia pelo fornecedor Time To Know 

previsto em contrato, e no final do contrato, tendo o fornecedor cumprido as previsões 

contratuais, o valor será devolvido devidamente corrigido. 
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6 Serviço Social da Indústria 

3.23- Ativos e Passivos Decorrentes de Contenciosos: o SESI/MT figura em ações judiciais de 

natureza cível, trabalhista e tributária ora como autora, ora como ré . Em observância ao que 

faculta as Normas Brasileiras de Contabilidade, em razão de que a divulgação detalhada de 

ta is informações pode vir a prejudicar a entidade no desfecho f inal das referidas ações, as 

informações acerca das contingências ativas e passivas se limitarão ao transcrito nas notas a 

segui r. 

3.23.1- Contingências Ativas: São 09 ações judiciais de natureza cível e trabalhista, relativas a 

contingências ativas classificadas pela assessoria jurídica da entidade quanto à probabi!idade 

de êxito como de ganho provável, não exigindo registro contábi l, conforme Normas 

Brasileiras de Contabilidade. 

3.23.2 - Passivos Contingentes: São 13 ações jud iciais de natureza cível, trabalhista e 

tributária, relativas a contingências passivas classificadas pela assessoria ju rídica da entidade 

como de perda possível. Para ações assim classificadas as NBC não determinam a 

contabil ização de provisão . 

3.23.3 - Provisão para Contingências Judiciais: São 16 ações jud iciais de natureza cível, 

t raba lhista e tributária, relativas a contingências passivas classificadas pela assessoria juríd ica 

da ent idade como de perda provável. 

Data Ingresso da Ação Nat ureza da Ação Provisão de 2018 

11/05/2007 Cível R$ 217.153,54 

30/09/2008 Cível R$ 500.000,00 
02/04/2015 Trabalhista R$ 40.000,00 

05/10/2016 Trabalhista R$ 40.000,00 

10/12/2015 Trabalhista R$ 140.287,10 

21/03/2017 Trabalhista R$ 18.000,00 

27/08/2018 Cível R$ 24.000,00 

31/01/2013 Cível R$ 230.000,00 

21/05/2009 Tributária R$ 40.580,17 

28/09/2018 Tributária R$ 193.284,00 

19/02/2015 Tributária R$ 28.253,37 

15/10/2013 Tributária R$ 139.608,00 

05/08/2010 Tributária R$ 9 .771,81 

09/10/2014 Tributária R$ 190.284,00 

21/06/2012 Cível R$ 10.000,00 

25/11/2004 Tributária R$ 77.435,34 

Saldo da conta em 31/12/2018 R$ 1.898.657,33 

3.24- Patrimônio Social: O Patrimônio Social compreende Patrimônio Social Acumulado, o qual 

é acrescido dos superávits ou deduzido dos déficits apurados em cada exercício social, nas datas 

da aprovação das contas do SESI pelos órgãos competentes de sua admin istração. · 

3.25- Superávit do Exercício: O saldo desta conta é originário do resultado consolidado apu rado / 

na Demonstração do Superávit do Exercício. 

o 
G? 
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3.26 - Receitas, Custos e Despesas Operacionais: As receitas e despesas operacionais foram 

contabilizadas obedecendo ao regime de competência, conforme a execução dos cursos, e seus 

registros estão respaldados em documentação hábil e idônea prevista na legislação brasileira. 

As receitas com prestação de serviços educacionais, de saúde e lazer são reconhecidas no curso 

das atividades contínuas da entidade, quando da prestação dos mesmos. 

3.27- Demonstração do Fluxo de Caixa: Esta demonstração tem como objetivo primário prover 

informações relevantes sobre pagamentos e recebimentos, em dinheiro, da empresa, ocorridos 

durante o exercício socia l, a fim de auxil iar os usuários das demonstrações contábeis na aná lise 

da capacidade da empresa de gerar caixa e equivalentes de caixa (dinhe iro), bem como suas 

necessidades de utilização desses fluxos de ca ixa. A Demonstração dos Fluxos de Caixa dos 

exercícios de 2018 e 2017 foi elaborada pelo método indireto. 

NOTA 4- OUTRAS INFORMAÇCES 

4.1 - Seguros: Na data de encerramento do balanço a entidade possuía as segu intes 

modalidades e coberturas de seguros: 

Modalidade de Seguro Data da Vigência Importância Segurada 
Imóveis SESI- Seguro predial 12/10/2017 a 12/10/2018 R$ 49.984.047,00 
Frota SESI 01/09/2018 a 01/09/2019 Referência 100% t abela FIPE 
Veícu los especiais 01/09/2018 a 01/09/2019 R$ 3.734 .281,47 

4.2- Gratuidade Concedida: Em atendimento aos artigos 6º e 69 do Regu lamento do SESI, o 
Departamento Regional de MT destinou, em 2018, para ações educativas R$ 12.174.771 
correspondendo a 33,3 % da receita líquida de cont ri buição e pa ra grat uidade R$ 6.089.212 o 

que corresponde a 16,6% da receita líquida de contribuição . 

DESCRITIVO 2018 2017 

Receita de Contribuição Bruta (Direta, Indireta, Subvenções Ordinária, Especial e Extraordinária). 43.877.438 41.111.149 

(A) Receita de Contribuição Compulsória Líquida 36.527.967 34.225.032 

(B) Recursos aplicados em Ações de Educação 12.174.771 15.508.995 

(C) Recursos aplicados a Gratuidade em Ações de Educação 6.089.212 6.167.952 

(D)% Receita Líquida destinada à Gratuidade = (C/A)*100 16,6% 18,0% 

4.3 - Aplicações de Recursos: Os recursos da ent idade foram apl icados em suas finalidad es 

institucionais em conformidade com o seu Regimento, demonstrados pelas despesas e custos 

operaciona is e os investimentos no ativo imobilizado. 

4.4 - Remuneração dos Administradores: Em conformidade com os requisitos necessá rios à 

imunidade e isenções tributárias, previstos no Decreto 9.580/2018 e Lei 12.101/2009, o 

presidente não recebe remuneração, sob qualquer forma pelos serviços prestados, em razão 

das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos 

const itutivos. Já os conselheiros, em conformidade com o artigo 39, letra "n" do Regulamento 

do SESI, percebem uma cédula de presença de seus membros, que não poderá exceder o/ 
c? 
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8 Serviço Social da lndustria 

4.5- Eventos Subsequentes: Ent re a data de encerramento das Demonstrações Financeiras e a 

data de sua autorização para emissão não ocorreram eventos re levantes que mereçam 

divulgação nestas notas explicativas. 

4.6 - Data de Autorização para Emissão das Demonstrações Contábeis de 20 18: A data de 

autorização para emissão das demonstrações contábeis conced idas pela administração da 

entidade fo i o d ia 18 de fevereiro de 2019 . 

vo Pinto Coelho de Oliveira 

r Regional SESI/MT. 
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