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Nota 1. Contexto Operacional
O Conselho Nacional - CN 6 uma instancia superior do Servi^o Social da Indiistria - SESI,
mstitui9ao sem fins lucrativos, criado pela Confederafao Nacional da Industria, em 1° de julho de 1946,
atraves do Decreto-lei n° 9.403, de 25 de junho de 1946. Possui imunidade tribut^a, estabelecida na
Constitui^ao Federal. Na condi9ao de 6rgao normativo da Institui9ao, o Conselho Nacional do SESI, tem
grande parte de suas atividades desenvolvidas com despesas de natureza tipicamente administrativas.
A principal fonte de recursos do SESI refere-se a Receita de Contribui96es, oriunda dos
empregadores da industria e de atividade assemelhadas na forma da lei. A arrecada9ao e realizada
concomitante com as cohtribui96es para o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), conforme
determina o Decreto n. ° 61.843/67, e repassada pelo orgao arrecadador.
Com sede localizada no Setor Bancario Norte, Quadra 01 Bloco I n° 28 Edificio Armando
Monteiro Neto 6°, T e 8° andares, na cidade de BrasiUa-DF, o SESI CN tem a atribui9ao institucional de
uniformiza9ao da linguagem normativa, da tipologia da comunica9ao e dos parametros metodologicos
para o desenvolvimento das atividades precipuas do SESI. Nas feunioes do Conselho, sao deliberadas e
formalizadas Resolu96es e Determina96es para que o SESI funcione de forma harmonica e interativa nos
diferentes Departamentos Regionais instalados no pais, definindo suas politicas de a9ao. Assim,
promovendo sempre, a inclusao social, a busca por sustentabilidade e a goveman9a corporativa.
Nota 2. Apresenta9ao e Base de Prepara9ao das Demonstra9oes Contabeis
2.1. Declara9ao de Conformidade
As demonstra96es contabeis foram elaboradas e estao sendo apresentadas em observancia as
determina96es contidas na Lei n° 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Publico, aos Prommciamentos do Conselho Federal de Contabilidade, ao Plano de Contas e Manual de
Padroniza9ao Contabil do Sistema Industria e orienta96es formuladas pelo Departamento Nacional do
SESI, e aprovadas pelo Conselho Nacional do Servi90 Social da Industria, que preveem o registro das
receitas e despesas no regime de competSncia.
2.2. Base de mensura9So
As demonstra96es contabeis foram elaboradas com base no custo historico, exceto determinados
instrumentos financeiros mensurados pelos sens valores justos.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresenta93o
As demonstra96es contabeis estao apresentadas em Real (R$), que e a moeda fimcional e de
apresenta9ao da Entidade.
2.4. Uso de estimativas e julgamentos
A prepara9ao das demonstra96es contdbeis, de acordo com as praticas contdbeis adotadas no
Brasil, requer que a Administra9ao utilize estimativas e adote premissas objetivas e subjetivas, para
determinar os montantes apresentados de certos ativos, passives, receitas e despesas.
As principais estimativas sao relacionadas com a detemiina9ao de taxas de deprecia9ao do ativo
imobilizado (Nota Explicativa n° 3.6) e provisoes para desembolsos originados de processes
administrativos e judiciais. Os resultados reais das transa96es envolvendo essas estimativas podem
divergir dos valores apresentados. A administra9ao da Entidade revisa essas estimativas periodicamente.
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Nota 3. Resume das principals praticas contabeis adotadas
3.1. Caixa e equivalentes de caixa
E composto pelo caixa disponivel em esp6cie e bancos conta movimento, representados por
depositos bancMos e aplica96es financeiras mantidas junto ao Banco do Brasil S/A, nos termos da
legisla9ao aplicavel, atualizadas ate a data do balan90, sao usados pela entidade para atender a
compromissos de curto prazo.
As aplica96es financeiras estao classificadas como caixa e equivalentes de caixa, por se tratar de
aplica96es em fundo de investimentos e titulos de renda fixa (CDB), eom resgate imediato, com risco
insignificante de mudan9a de valor, sem altera9ao de taxas remuneratorias.
3.2. Adiantamentos
Referem-se a Adiantamentos de salaries e ferias pages a empregados no final do exercicio, para
lan9amento de regulariza9ao no exercicio seguinte.
3.3. Receitas a receber
Valores referentes exclusivamente a receitas de contribui96es compulsdrias, apropriadas com
base no regime de eompeteneia, porem, pendentes de liquida9ao de repasse do fiistituto Nacional do
Seguro Social - INSS, por meio do Departamento Nacional do SESI.
3.4. Despesas antecipadas
Valores referentes aos desembolsos antecipados para pagamento de piano de saiide dos
colaboradores, conforme contrato em vigor com a AMIL Assistencia Medica Intemacional S/A.
3.5. Imobilizado
Esta demonstrado ao custo de aquisi9ao ou constru9ao, acrescido por reavaliaqoes efetuadas em
exercicios anteriores, deduzido da eorrespondente depreciaqao acumulada e perda por redu9ao ao valor
recuperavel acumulado.
3.6. Deprecia9ao de ativos tangiveis
A deprecia9ao e calculada pelo metodo linear a taxas anuais, levando em considera9ao a vida util
estimada dos bens. 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 intemamente, do dia em que a constru9ao e
finalizada e o ativo esta disponivel para utiliza9ao. Os terrenos nao sao depreciados.
As vidas liteis estimadas para o exercicio corrente e respectivas taxas de deprecia9ao, sao as
seguintes:
Predios*
Mobiliario em Geral
Maquinas e Equipamentos em Geral
Equipamentos de Comunicagao
Equipamentos de Informatica
Veiculos

50 anos* - 2% ao ano
10 anos -10% ao ano
10 anos - 10% ao ano
10 anos - 10% ao ano
5 anos - 20% ao ano
5 anos - 20% ao ano
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3.6.1. Redu9ao ao valor recuperavel de ativos nSo financeiros
Anualmente, a Entidade revisa o valor contabil de seus ativos nao financeiros, para detenninar se
ha alguma mdica9ao de que tais ativos apresentaram indicadores de perdas por redu^ao ao valor
recuperdvel. Se houver tal indica9ao, o nlontarite recuperavel do ativd € estimado com a finalidade de
mensurar o montante dessa perda, se houver. Se o montante recuperavel de um ativo for menor que o seu
valor contdbil, o valor do ativo e reduzido ao seu valor recuperavel. A perda por redu9ao ao valor
recuperavel 6 reconhecida imediatamente no resultado.
3.7. Ferias e Encargos a Pagar
O montante de Ferias e encargos sobre ferias a pagar foi calculado com base na legisla9ao
trabalhista vigente, considerando o periodo aquisitivo de cada fimeionMo.
3.8. Provisoes para Riscos
As provisoes para riscos de perdas em causas civeis, trabalhistas e fiscais, sao reconhecidas para
obriga96es presentes (legal ou presumida), resultante de eventos passados, em que seja possivel estimar
os valores de forma confiavel e cuja liquida9ao seja provavel.
Na avalia9ao das causas para efeito de risco de perda provavel, consideram-se as evidencias
disponiveis, a hierarquia das leis, as jurisprudencias disponiveis, as decisoes mais recentes nos tribunals e
sua relevancia no ordenamento juridico, bem como, o julgamento dos advogados intemos e extemos.
As provisoes sao revisadas e ajustadas nas circunstancias julgadas necessMas, em fim9ao de
prazo de prescri9ao aplicavel, conclusoes de inspe96es fiscais ou exposi96es adicionais, identificadas com
base em novos assuntos ou decisoes de tribunals.
A liquida9ao das transa96es envolvendo essas estimativas podera resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstra96es contabeis, devido as imprecisoes
inerentes ao processo de sua determina9ao. Informa96es adicionais estao divulgadas na Nota Explicativa
n°8.
3.9. Demais Passives circulante e nao circulante
Os passives demonstrados incluem os valores de obriga96es a pagar conbecidos e mensuraveis,
acrescidos dos encargos e das varia96es monetdrias incorridas, quando aplicdvel, ate a data do
encerramento do exercicio. Os valores mais relevantes referem-se a provisoes de ferias e encargos socials
incidentes, calculados com base na legisla9ao trabalhista vigente, considerando o periodo aquisitivo de
cada empregado.
3.10. Reconhecimento das receitas e despesas
As receitas e despesas sao reconhecidas pelo regime de competencia.
a) Receitas Correntes: referem-se as apropria96es mensais de recursos provenientes das receitas
correntes proprias, bem como, as provenientes de transferSneias correntes, observadas as
conceitua96es legais e normativas pertinentes das seguintes fontes:
• Receita de Contribui9ao: representa a arrecada9ao compulsoria direta e indireta. As
empresas contribuintes da industria recolhem ao SESI 1,5% sobre o montante da
remunera9ao paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos seus empregados. Sao
arrecadadas e fiscalizadas, em regra, pela Receita Federal do Brasil, juni lente com as
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Contribui^oes Sociais Previdenciarias. Estao apropriadas mensalmente, pelo regime de
competencia, com base nas informa^oes da GEAF - Gerencia de Arrecadafao e
Fiscalizafao e ajustadas pelo valor recebido, cabendo ao Conselho Nacional do SESI, o
valor equivalente a 1,25% do total arrecadado.
•

Transferendas Correntes: referem-se a receitas de convenios firmados com outras
Entidades do Sistema Indiistria e parceiros de direito publico e/ou privado, para o
desenvolvimento de projetos voltados a consecu9ao dos objetivos institucionais da
Entidade.

•

Receitas e despesas financeiras: representam juros e varia96es monetarias e cambiais
ativas/passivas, decorrentes de emprestimos, aplica96es financeiras e descontos obtidos
de fomecedores. Sao reconhecidas no resultado, pelo regime de competencia.

b) Receitas de Capital: consolida as apropria96es de recursos fmanceiros, destinados a atender
as despesas com investimentos, inversoes financeiras e transferencias de capital.
c) Despesas Operacionais: consolidam os gastos realizados pela Entidade, na manuten9ao de
suas atividades, classific^veis como Despesas Correntes, Despesas de Capital e Varia96es
Patrimoniais/Financeiras, dependentes ou nao da execu9ao or9amentdria.
•

Despesas Correntes: consolidam os gastos realizados pela Entidade, na manuten9ao de
suas atividades, classificaveis como aplica9ao direta e como transferencias correntes.

•

Despesas de Capital: consolidam os gastos iticorridos e as provisoes, classificaveis
como aplica96es diretas, investimentos e inversoes financeiras, e como de transferencias
de capital.

3.11. Instrumentos financeiros
a) Ativos financeiros
•
Reconhecimento inicial e mensura9ao: ativos fmanceiros sao inicialmente
mensurados pelo valor justo. Os custos da transa9ao, diretamente atribuiveis a aquisi9ao
ou emissao de ativos financeiros, sao acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos,
se aplicavel, apos o reconhecimento inicial. Os custos da transa9ao, diretamente
atribuiveis a aquisi9ao de ativos ao valor justo, por meio do resultado, sao reconhecidos
imediatamente no resultado.
Os ativos financeiros da Entidade incluem caixa e equivalentes de caixa, aplica96es
financeiras, contas a receber, receitas a receber, Sistema Industria - conta movimento e
convenios e acordos.
•

Redu9ao do valor recuper^vel de ativos financeiros: a Entidade avalia, nas datas do
balan90, se ha alguma evidencia objetiva que determine se o ativo fmanceiro, ou grupo
de ativos financeiros, nao e recuperavel.

b) Passives financeiros
• Reconhecimento inicial e mensura9ao: passives fmanceiros sao iniciahnente
mensurados pelo valor justo, acrescidos dos custos de transaqao diretamente atribuiveis.
• Os passives financeiros da Entidade incluem contas a pagar a fomecedores, emprestimos
e financiamentos, Sistema Industria conta movimento e convenios e acordos.
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3.12. Tributes e Contribui^oes
A Entidade, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei 2.613, de 23 de setembro de 1955, na condi?ao
de orgao normativo superior de services sociais autonomos (SESI), goza de imunidade tributdria em
rela^ao aos impostos federais, estaduais e municipais.
No que se refere a Contribui9ao Social sobre o Lucro Liquido, a Entidade nao apura lucro,
portanto, nao est4 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 contribui9ao para o PIS/PASEP 6 calculada sobre a folba de salvos, de acordo com o Decreto
n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002, artigo 9°, inciso VI. Conforme Incisos I e H, art. 46 deste Decreto,
as Entidades relacionadas no artigo 9°, inseridos os servi9os sociais autonomos, nao contribuem para o
PIS/PASEP sobre faturamento e sao isentas da COFINS.
Nota 4. Caixa e Equivalentes de Caixa
31/12/2017
Recursos sem Restriyao
Caixa
Banco c/ movimento
Aplicagoes financeiras
Recursos com Restriyao
Poupanga (Caugao)
Total

31/12/2016

45.661.888,44
540,92
5.131,39
45.656.216,13
2.137,12
2.137,12
45,664.025,56

41.368.411,32
54,03
68.528,44
41.299.828,85
2.002,40
2.002,40
41.370.413,72

Nota 5. Imobilizado
31/12/2017

Bens Imdveis
Terrenos
Pr6dios

31/12/2016

Valor de
beprecia^ao
Acumulada
Aquisi^ao
13.242.154,17
520.748,48
1.633.005,59

12.721^405,69
1.633.005,59

13.703.101,93

520.748,48

11.088.400,10

120.703,20

11.609.148,58

Liquido

Construfoes em Andamento

Mobilidrio em Geral
Veiculos

1.633.005,59
11.475.033,91

Benfeitorias em Imdveis de Terceiros
Bens M6veis

Liquido

474.359,23
2.756.646,84

971.822,83

1.784.824,01

574.867,84

1.508.171,70

133.562,54

1.374.609,16

135.798,97

71.458,00

14.629,68

56.828,32

65.974,94

Mdquinas e Equipamentos em Geral

211.900,80

60.169,12

151.731,68

74.482,91

Equipamentos de Informdtica

953.498,14

759.711,87

193.786,27

289.580,62

11.618,20

3.749,62

7.868,58

9.030,40

15.998.801,01

1.492.571,31

14.506,229,70

14.277.969,77

Equipamentos de Comumca9ao
TOTAL

►
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Movimentayao do Ativo Imobilizado

13.703.101,93
1.633.005,59
120.703,20
11.475.033,91

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11.475.033,91
(11.475.033,91)

0,00
0,00
0,00
0,00

Baixas de
Deprecia(3
opor
DesafetafS
o
0,00
0,00
0,00
0,00

474.359,23

0,00

0,00

0,00

0,00

574.867,84 1.564.946,76
135.798,97 1.403.138,92
65.974,94
0,00
74.482,91
119.301,58
289.580,62
42.506,26
9.030,40
0,00
14.277.969,77 1.564.946,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(726.547,50)
(592.053,93)
0,00
(55.617,84)
(78.875,73)
0,00
(726.547,50)

Saldo Lfquido
31/12/2016
Bens Imdveis
Terrenos
Pr6dios
Construgoes em Andamraito
Benfeitorias em ImOveis de
Teroeiros
Bens M6veis
Mobili6rio Geral
Veiculos
Mdquinas e Equipamentos
Equipamentos de Inform^tica
Equipamentos de Comunicagao
TOTAL

Aquisifao

Redassificafoes

Baixas por
DesafetafSes

Depreda^So
do Periodo

Saldo Lfquido
31/12/2017

(981.696,24)
0,00
(507.337,01)
0,00

12.721.405,69
1.633.005,59
11.088.400,10
0,00

(474.359,23)

0,00

622.144,79 I (250.587,88)
513.919,64
(86.194,44)
0,02
(9.146,64)
29.349,36
(15.784,33)
78.875,75
(138.300,63)
0,02
(1.161,84)
622.144,79 (1.232.284,12)

1.784.824,01
1.374.609,16
56.828,32
151.731,68
193.786,27
7.868,58
14.506.229,70

Em 31 de mar90 de 2017, a Entidade procedeu ao teste de impairment, de seu ativo imobilizado.
De acordo com o laudo t^cnico da empresa contratada AVM Avalia^oes, Consultoria e Projetos, os bens
registrados contabilmente, estao em condi^oes de fimcionamento. A empresa contratada realizou
pesquisas de pre^o no mercado, considerando a natureza e condi^oes desses bens e concluiu nao ser
necessMo proceder ajustes por redu^ao ao valor recuperdvel para esses ativos.

Nota 6. Impostos, Taxas e Contribui^des a Recolher
- 3M2/2()17;
Imposto de Renda
ISS
Contribuigao Sindical
CSLL, COFINS, e PIS/PASEP
TOTAL

‘

335.210,68

31/12/2016
260.419,94
3.066,07
1.145,81
3.822,39
268.454,21

31/12/2017
.,246.193,51
104.172,93
17-20L70
367.568,14

31/12/2016
216.199,65
86.378,40
13.962,95
316.541,00

"328.033,77

1.204,24:
/

5.972,67

Nota 7. SaMrios e Encargos a Pagar
INSS
FGTS
PIS
TOTAL

Nota 8. Provisoes para Riscos
a) Estd constituida com base na avaliagao da Consultoria Juridica para os processos classificados
por esta como de provavel perda. A administragao entende que as provisoes constituidas e
registradas no balango sao suficientes para cobrir provaveis perdas com tais causas. Estao
classificadas no Passivo Circulante, em fungao do tempo esperado para o desfecho da causa. Os
valores dessas provisoes, totalizados por natureza das agoes, estao demonstrados a seguir;

2
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31/12/2017 ,.
Trabalhista
Total Liquido

^36.182,83
Mi82,83

31/12/2016
36.182,83
36.182,83

b) Com base no relatbrio da assessoria juridica, constam 07 afoes trabalhistas classificadas como de
possivel perda que totalizam R$ 1.290.00,00, para as quais constam dois depdsitos judicials
vinculados, como demonstramos a seguir;
31/12/2017
Trabalhista
(-) Dep6sitos Judiciais

‘(17|72,00),

Total Liquido

1:272,628,00

Nota 9. Patrimonio Lfquido
a) O Patrimdnio Liquido d de R$ 67.898.952,29 (sessenta e sete milhoes, oitocentos e noventa
e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reals e vinte e nove centavos), correspondentes aos
superdvits acumulados.
b) Super^vit dos Exercicips:
*Or9ament^rias

31/12/2017

31/12/2016

61.269.296,24

71.584.417,82

Despesas Correntes

57.889.697,92

59.609.551,38

Despesas de Capital

1.564.946,76

71.329,93

Super^vit Or^amentdrio (a)

1.814.651,56

11.903.536,51

Receitas Correntes
Receitas de Capital

‘Variances Patrimoniais/Financeiras
Variapao Patrimonial Ativa ^
Varia9ao Financeira Ativa
Varia9ao Patrimonial Passiva
Varia9ao Financeira Passiva
D6ficit/Super4vit Patrimonial (b)
Superdvit do Exercicio (a + b)

31/12/2017

31/12/2016

2.186.961,06

488.479,27

317.292,65,

3.011.901,23

1.958.704,13
? 4.349,93

566.796,19

541.199,65

2.932.071,70

2.355.851,21

14.835.608,21

1.512,61

Nota 10. Receitas de Contribui^oes
31/12/2017

31/12/2016

Diretas
Indiretas

29.699,044,59:
27.023.093,86

29.025.722,48
27.953.290,07

TOTAL

56.722.138,45

56.979.012,55
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Nota 11. Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplica96es Financeiras
TOTAL

31/12/2017
4.540.457,23

31/12/2016
4.583.921,05

4.540.457,23

4.583.921,05

Nota 12. Services de Terceiros
31/12/2016

31/12/2017
Assessoria e Consultoria
Infonnatica
Mddicos e Laboratoriais
Publicidade e Propaganda
PromoQoes e Eventos
Servipos de Limpeza e Conservafao
Manuten^ao Reparos Bens M6veis/Im6veis
Loca9ao de Mdquinas e Equipamentos
Loca9ao de Veiculos
Assinat. Periddicos, Anuid.e Publica96es
Seguros
Servi90s Graficos, C6pias e Reprodu96es
Servi90s Coniunica9ao em Geral
Tdcnicos Especializados
Fretes, Transp. Encomendas e Postagens
Patrocinios
Treinamento e A96es de Capacita9ao
Aquisi9ao de Direito de Uso
Outros Servi9os de Terceiros
TOTAL

389.288,08
72.869,62
500,00
347.550,95
918.788,97
203.322,72
59.641,22
202.958,75
83.356,58
14.120,63
7.840,87
117.307,90

583.216,59
59.262,33
250,00
11.200,00
83.241,77
113.646,48
17.974,90
147.845,60
114.915,06
12.726,03
7.198,92

23.307,55
2.053.571,68
25.282,44

87.465,89
11.462,71
24.808,40
37.776,62

6.603.554,96

6.139.000,00

58.093,89
17.724,90

31.622,59
18.965,16

143.164,93

55.601,29

11.342.246,64

7.558.180^4

Nota 13. Despesas Financeiras
31/12/2017

31/12/2016

Despesas Bancarias

3.593,96

3.990,30

TOTAL

3.593,96

3.990,30

Nota 14. Despesas Diversas
Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais
Representa9ao e lntegra9ao
Pedagio e Estacionamento
Total

31/12/2017
13.357,36
646.711,00
161,10
660.229,46

31/12/2016
14.032,35
598.622,24
114,00
612.768,59

. ‘
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Nota 15. Apoios Financeiros
Projetos Estrat6gicos - Sist. Ind
TOTAL

31/12/2017
22.167.484,56,
22.167.484,56

31/12/2016
23.046.631,71
23.046.631,71

31/12/2017
1.224.666,14

31/12/2016
1.082.588,14
1.082.588,14

Nota 16. Apoios a Terceiros
Projetos Estratdgicos
TOTAL

1.224!666,14

Nota 17. CoDtribui9ao para o Fundo de Previdencia Privada
A Entidade d patrocinadora do Fundo de Previddncia, denominado Prevind e Prevind 2.
• Prevind: O piano que foi criado em outubro/1987, e um piano de previddncia
complementar, baseado em Beneficio Definido.
• Prevind 2: O piano foi criado em outubro/2000 e difere do piano Prevind por se tratar
de um piano de Contribui^ao Definida, onde as contas sao individualizadas. Neste
piano, a contribui9ao 6 paritdria, o participante opta por contribuir dentro de uma tabela
com opfoes de contribui9ao, e a patrocinadora contribui com o mesmo valor. Com a
cria9ao do Prevind2, nao d mais permitida a inclusao no Prevind.
Os pianos sao administrados pela Kirton Administra9ao de Servi90s para Fundos de Pensao Ltda
Organiza96es Bradesco.
Em 31.12.2017, o niimero de participantes do Prevind e Prevind2 totalizou 81 inscritos,
classificados da seguinte maneira:
■j^Assistidos:^’,'.yPrevind
Prevind 11
TOTAL

Ativos
2

53
55

Total
10
71
81

A Entidade contribuiu no ano de 2017, com R$ 601.159,62 para o custeio dos pianos, enquanto a
participa9ao dos empregados totalizou o valor de R$ 588.337,46.
Em 2017, o patrimonio do piano Prevind atingiu o montante de R$ 105.969.289,67, enquanto o
Prevind 2 totalizou R$ 97.332.219,97, conforme Relatdiio Gerencial de 29/12/2017, emitido
pelas Organiza96es Bradesco. O patrimonio mencionado 6 conjunto com o do SESl/DN, as
patrocinadoras sao solid^rias.
A ultima avalia9ao atuarial, datada de 20/02/2017, para o Plano de Previdencia PREVIND, foi
realizada pelos Atu^rios: Paulo Machado da C.C da Marques e Maiilia Vieira Machado da Cunha
Castro, relativos k data base 31/12/2016, sendo constatado superdvit financeiro-atuarial.
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As premissas de riscos adotadas na avalia9ao atuarial, nao fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstra96es fmanceiras, consequentemente, nao foram examinadas pelos nossos
auditores independentes.

Nota 18. Seguros
Os bens da Entidade estao segurados por valores que a Adniinistra9ao considerou suficientes
para a cobertura dos eventuais riscos. A especifica9ao, por modalidade de risco e importancia segurada
das principals apolices, sao as seguintes:
Tipo do Bern
Vei'culo

Modalidade de Seguro
Seguro de Velculo Automotor

Vigencia
Apolice: 179607 - de 02/09/2016 a 02/09/2017
Ap61ice: 260385 - de 29/09/2017 a 29/09/2018

Importancia
Segurada
4.102,62
4.877,40

Os seguros da Entidade sao contratados conforme as respectivas politicas de gerenciamento de
riscos e seguros vigentes.
As premissas de riscos adotadas, dadas a sua natureza, nao fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstrapoes fmanceiras, consequentemente, nao foram examinadas pelos nossos
auditores independentes.
Nota 19. Eventos Subsequentes
Trata-se de a9ao de apao ordinma com repetipao de indebito tributmio, ajuizada em 14 de mar90
de 2018, movida pelo SESECN em face da Uniao (Fazenda Nacional) objetivando o reconhecimento e
aplica9ao das regras de imunidade tribut^ia discriminadas nos arts. 150, inciso VI, alinea “c” e 195, §7°,
da Constitui9ao Federal.
O primeiro dispositivo se refere a imunidade tribut^a de impostos incidentes sobre patrimdnio,
renda e servi90s de entidades de assistencia social sem finalidade lucrativa, regra sobre a qual o SESECN
acredita submeter tendo em conta suas fmalidades institucionais, especialmente por ser Servi90 Social
Autonomo.
O segundo dispositivo se relaciona com a imunidade tributMa sobre contribui96es para
seguridade social conferida aquelas entidades beneficente de assistencia social, na qual, de igual modo, o
SESECN vislumbra se adequar.
Desse modo, pretende a declara9ao de inexigibilidade de tal cobran9a a partir de entao, da mesma
forma que a restitui9ao do indebito tributdrio correspondente aos tiltimos 05 anos (prazo prescricional),
atualizada pela SELIC, representada na quantia de R$ 16.459.970,47.
Em mar90 de 2018, o juizo da 22“ Vara Federal da Se9ao Judicima do DF, concedeu liminar e
determinou a suspensao do credito tributario, em vista da disposi9ao contida no art. 151, inciso II, do
CTN, diante da garantia de deposito mensal dos valores controvertidos.
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No dia 19 de abril de 2018, efetuado depdsito judicial na importancia de R$ 198.431,44
corresponde a parcela atinente ao mes de abril/2018, assim como Guia de Previdencia Social sobre a
competencia de mar9o/2018, na quantia de R$ 65.745,67.
'or fim, destaca-se que a causa e patrocinada por escritorio de advocacia terceirizado.
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