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Notas explicativas às informações contábeis intermediárias 

 

(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro (SEBRAE/RJ) é 

uma entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço 

social autônomo, regulada por estatuto, tendo por objetivo fomentar o desenvolvimento 

sustentável, a competitividade e o aperfeiçoamento técnico das microempresas e das empresas de 

pequeno porte industriais, comerciais, agrícolas e de serviços, notadamente nos campos da 

economia, da administração, das finanças e da legislação; da facilitação do acesso ao crédito; da 

capitalização e do fortalecimento do mercado secundário de títulos de capitalização daquelas 

empresas; da ciência, da tecnologia e do meio ambiente; da capacitação gerencial e da assistência 

social, em consonância com as políticas nacionais de desenvolvimento. A sede da Entidade está 

localizada à Rua Santa Luzia, nº 685, 6º, 7º e 9º andares. 

 

O âmbito de atuação do SEBRAE/RJ constitui-se no apoio às Micro e Pequenas Empresas no 

Estado do Rio de Janeiro, com vistas à melhoria do seu resultado e ao fortalecimento do seu papel 

social. 

 

O SEBRAE/RJ recebe recursos oriundos do SEBRAE/Nacional que é o responsável pelos 

repasses de recursos aos Estados e ao Distrito Federal para manutenção de suas atividades e 

projetos, conforme a Lei nº 8.154, de 28 de dezembro de 1990, mediante contribuição parafiscal 

das empresas privadas instaladas no País. Para manutenção de suas atividades, poderá 

eventualmente promover a venda de produtos e a prestação de serviços ligados aos seus objetivos, 

sendo os resultados auferidos aplicados integralmente na manutenção das atividades.  As unidades 

do sistema SEBRAE dos Estados e do Distrito Federal têm autonomia financeira, administrativa 

e contábil, sendo constituídas como entidades juridicamente autônomas. 

 

A Entidade tem como associados: 

 

1. Centro Industrial do Rio de Janeiro - CIRJ; 

2. Federação das Industrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN; 

3. Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro - FECOMÉRCIO; 

4. Federação das Associações Comerciais, Empresariais do Estado do Rio de Janeiro - FACERJ; 

5. Associação Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ; 

6. Sociedade Nacional de Agricultura - SNA; 

7. Agência Rio Negócios; 

8. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Industria e Serviço - SEDEIS; 

9. Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro - FAERJ; 

10. Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro; 
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11. Fundação BIO RIO; 

12. ServiçoBrasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -SEBRAE; 

13. Banco do Brasil; 

14. Caixa Econômica Federal - CEF ; e 

15. Agência Estadual de Fomento – AGERIO; 

O SEBRAE/RJ é uma entidade isenta do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (Lei nº 9.532/97, art. 15 § 1°), por ser uma instituição sem fins lucrativos que 

presta serviços sociais autônomos para os quais foi instituída. Considera-se Entidade sem fins 

lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado 

exercício, destine o referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos 

seus objetivos sociais ( art. 15, § 3º, alterado pela Lei nº 9.718/98, art. 10). 

 

Com relação à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, o 

inciso X do art. 14 e o inciso VI do art. 13, ambos da Medida Provisória nº 2.158-35/2001 

determinam que as receitas da atividade própria são isentas para serviços sociais autônomos, 

criados ou autorizados por lei. 

 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio do art. 47 da Instrução Normativa da 

nº 247/2002, definiu o conceito de receitas da atividade própria, como sendo as derivadas das 

atividades próprias somente aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou 

mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, 

sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus 

objetivos sociais. 

 

Além de parecer jurídico de especialistas contratados pela entidade, que concluiu estar o Sebrae 

sob a égide constitucional da imunidade tributária, a 13ª. Vara Federal de Porto Alegre, em 

resposta a uma ação ordinária impetrada por uma unidade regional integrante do Sistema 

SEBRAE, expediu despacho/decisão de 1ª. instância, de que o art. 47 da referida IN é ilegal, e 

portanto, não restringe a isenção da Cofins de que trata a MP nº 2.158-35/2001. Essa decisão do  

Poder Judiciário Federal encontra-se atualmente vigente até a data de conclusão destas 

demonstrações financeiras. 

 

Mesmo que a decisão judicial despachada conforme acima venha a não se perpetuar ao longo do 

trâmite judicial nas instâncias superiores, esta administração entende que a Entidade se 

enquadraria no regime não-cumulativo, segundo o disposto no art. 1º da Lei nº 10.833/2003. De 

acordo com esse regime, nenhuma obrigação seria devida pela Entidade considerando que os 

gastos diretos aplicados aos projetos superam as respectivas receitas de serviços. 
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Com relação à tributação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre as 

receitas de empresas beneficiadas auferidas, de acordo com avaliações internas da Administração 

da Entidade, não são esperados efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras da Entidade. 
 

2 Base de preparação das informações contábeis intermediárias 
As informações contábeis intermediárias foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil para demonstrações intermediárias - Pronunciamento 

Técnico CPC 21(R1), aprovado pela Resolução nº 1.174/2009, do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). 
 

Estas informações contábeis intermediárias são apresentadas sem a repetição de determinadas 

notas explicativas anteriormente divulgadas, mas com a evidenciação das alterações relevantes 

ocorridas no período. Portanto, essas informações contábeis intermediárias devem ser lidas com 

as demonstrações financeiras anuais da Entidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 

que contemplam o conjunto completo das notas explicativas. 
 

Essas informações contábeis intermediárias são apresentadas em Real, que é a moeda funcional 

da Entidade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o 

milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
 

A emissão destas informações contábeis intermediárias foi autorizada pela Diretoria em 26 de 

abril de 2017. 
 

2.1 Uso de estimativas 
A preparação das informações contábeis intermediárias, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que 

afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 

despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 

Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem provisão para 

créditos de liquidação duvidosa (Nota Explicativa nº 6), cálculo das depreciações sobre o ativo 

imobilizado e amortizações sobre ativos intangíveis (Nota Explicativa nº 10), provisões para 

riscos cíveis, trabalhistas e fiscais (Nota Explicativa nº 15) e passivos e premissas relativos a 

planos de benefícios pós-emprego (Nota Explicativa nº 26). Os valores definitivos das transações 

envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua realização ou 

liquidação. A Administração revisa essas estimativas pelo menos anualmente. 
 

3 Principais práticas contábeis 

 
As práticas contábeis utilizadas na preparação destas informações contábeis intermediárias são as 

mesmas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anuais da Entidade, relativas ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 
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4 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Descrição 31/03/2017 31/12/2016 

 

Contas bancárias (i) 175 

 

277 

Aplicações financeiras (ii) 33.569 40.355 

 

Total 33.744 

 

40.632 

   

(i) São disponibilidades imediatas em caixa e em contas-correntes bancárias, cuja posição, no 

exercício findo em 31 de março  de 2017 e 31 de dezembro de 2016, se encontra a seguir descrita: 

Bancos 31/03/2017 31/12/2016 

 

Caixa 104 

 

98 

CEF 17 18 

Banco do Brasil 54 161 

 

Total 175 

 

277 

 

(ii) Os recursos aplicados são destinados à manutenção operacional e administrativa da Entidade, 

conforme demonstrado abaixo: 

 
Bancos     Modalidade do fundo     31/03/2017 31/12/2016 

 

CEF 

 

FIF 11.028 

 

10.608 

Banco do Brasil FIFMilenio 22.541 29.747 

 

Total   33.569 

 

40.355 

 

Todas as aplicações financeiras são classificadas como instrumentos financeiros mensurados ao 

valor justo por meio de resultado. As aplicações em fundos são atualizadas com base na cota 

divulgada em cada mês. O valor justo dos ativos é igual ao valor contábil registrado. 

 

5 Numerários vinculados a convênios e programas 
 

 
Bancos 31/03/2017 31/12/2016 

 
Banco Conta Corrente - - 

Aplicação Financeira 11.270 13.368 

Total 11.270 13.368 

 

    
   

Correspondem a Recursos Financeiros vinculados a programas, projetos e convênios sob 

execução do SEBRAE/RJ e que são apresentados separadamente da rubrica “Caixa e Equivalentes 

de Caixa”, pois não constituem disponibilidade para a manutenção dos processos administrativos 

e operacionais da Entidade, conforme Pronunciamento Técnico CPC 03. Os saldos das contas 

vinculadas compreendem a soma dos aportes financeiros de parceiros e a contrapartida do próprio 

SEBRAE/RJ. A utilização de conta bancária específica para movimentação e aporte financeiro é 

prevista nos contratos dos convênios. As obrigações com parceiros em face dos depósitos 

recebidos são registradas na rubrica “Obrigações com Convênios e Contratos” e detalhadas na 
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Nota Explicativa nº 12. Inclui também saldos de recursos de CSN nos montante de R$ 9.365 em 

31/03/17 (R$ 11.848 em 31/12/16) 

 

A variação negativa corresponde basicamente a redução de CSN referente ao projeto Centro de 

Referência ao Artesanato Brasileiro, entre outros.  

 

  



 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

do Estado do Rio de Janeiro - SEBRAE/RJ 

Informações contábeis intermediárias 

em 31 de março de 2017 

 

6 Contas a receber 
 

Descrição 31/03/2017 31/12/2016 

 
Créditos a receber (i)                                         

 

61 

 

285 

Cheques e cartão (i)  991 908 

(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (ii) (77) (75) 

 

Total 

 

975 

 

1.118 

 

(i) Créditos a receber referentes a operações de venda de produtos e cursos. 

(ii) Provisão constituída com base na expectativa de não recebimento financeiro de cheques vencidos 

há mais de 180 dias. 

7 Adiantamentos concedidos/outros créditos 

 
O grupo é formado pelos adiantamentos a empregados, a terceiros (convênios) e por créditos 

diversos, conforme apresentado a seguir: 

 
Descrição 31/03/2017 31/12/2016 

   

Adiantamento a Empregados e terceiros 4.582 3.326 

Outros créditos 258 178 

 

Total 4.840 3.504 

 

8 Transações com o Sistema SEBRAE 

 
São definidos como partes relacionadas os seguintes entes: 

 

 Quaisquer entidades integrantes do sistema SEBRAE 

 Pessoal-chave da Administração  

 Fundo de Previdência Complementar (SEBRAEPREV). 

As transações com as partes relacionadas estão resumidas conforme a seguir: 
 

Transações com o Sistema SEBRAE 
 

a. Transações com o Sistema SEBRAE – Ativo 

 
  31/03/2017 31/12/2016 

Descrição Circulante 

 

Não 

circulante Total Circulante 

Não 

circulante Total 

 

Recursos de CSN a receber (i) 1.967  1.967 337 - 337 

CSO ressarcimento a receber 10.983  10.983 7.794  7.794 

 12.950  12.950 8.131  8.131 
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Total 

 

(i) Nesta rubrica são registrados créditos a receber do SEBRAE/NA, relativos aos recursos de 

“Contribuição Social Nacional - CSN”. O saldo remanescente de CSN registrado em dezembro 

de 2016 foi recebido em fevereiro de 2017. O saldo em março de 2017 refere-se basicamente à 

Centro de Referência do Artesanato Brasileiro - Exposições (R$ 934) e Sebraetec 2.0 (R$ 430), 

cujos gastos foram realizados com recursos da CSO aguardando o recebimento da CSN . 

Conforme diretrizes orçamentárias definidas para a elaboração do Plano Plurianual do período de 

2016 a 2019 e do orçamento de 2017 do sistema SEBRAE são estabelecidas as receitas sociais 

ordinárias para cada unidade do SEBRAE.Também foi lançado nesta rubrica  saldo a receber de 

CSO competência Março/2017 que foi recebido em Abril/2017. 

 

Não há aplicação de juros ou quaisquer ônus sobre os recursos a receber. 

 

b. Transações com o Sistema SEBRAE - Passivo 

 
Descrição circulante 

 31/03/2017 31/12/2016 

Descrição Circulante 

 

Não 

circulante Total Circulante 

Não 

circulante Total 

 

CSN a comprovar (i) 9.365  9.365 11.848    11.848  

Resolução nº 909/2.012 - 

Adequação da estrutura interna  -  - -  - 

ResoluçãoDirex nº 1.931/2014 19  19 28 - 28 

Valores a reembolsar       

 

Total 9.384  9.384 11.876  11.876 

       
 

(i) Nesta rubrica são registradas as obrigações com o SEBRAE/NA, relativas aos recursos de 

“Contribuições Sociais Nacionais (CSN)”, recebidos e ainda não aplicados nos projetos 

específicos a que se destinam. O registro mensal da receita CSN é feito com base nas informações 

do relatório de transferência do Sistema de Monitoramento Estratégico. As informações do 

relatório de transferência de CSN do SME serão utilizadas como única fonte de informação para 

o acerto final do exercício. 

 

c. Transações de resultado 

 
Descrição 2017 2016 

 

Contribuição Social Ordinária (CSO) 33.128 32.147 

Contribuição Social Nacional (CSN) 3.101 6.678 

 

Total 36.229 38.825 
 

As transações que afetam o resultado correspondem às contribuição social ordinária e contribuição 

social nacional, conforme distribuição definida pelo SEBRAE/NA, com base na arrecadação do ano 

anterior acrescida da expectativa de aumento previsto para o exercício atual. 
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9 Outros créditos realizáveis 
 

Descrição 31/03/2017 31/12/2016 

 
Depósitos realizáveis (i) 3.176 3.145 

Outros investimentos (ii) 401 378 

 

Total 3.577 3.523 

 

(i) Depósitos realizáveis - Referem-se a depósitos de recursos em ações de naturezas cível e 

trabalhista nas quais a Entidade é parte integrante, demonstramos a seguir a composição dos 

depósitos: 

 
 

Depósitos vinculados 31/03/2017 31/12/2016 

 
Causas trabalhistas 507 512 

Bloqueios 432 430 

 

Total 939 942 

 
Depósitos não vinculados    

Causas cíveis 2.237 2.203 

 
Total 2.237 2.203 

 
Total geral 3.176 3.145 

      
(ii) Outros investimentos - Referem-se ao Fundo MVP Tech Fund e Ações do extinto Sistema 

Telebrás. 

 

 31/03/2017 31/12/2016 

      

Fundo MVP Tech  90 93 

Ações da Telebrás  311 285 

      

 401 378 

10 Ativo imobilizado 
A seguir, apresentamos a composição do ativo imobilizado para 31 de março de 2017 e dezembro 

de 2016: 

 
            31/03/2017 31/12/2016 

Descrição 

Taxa anual de 

depreciação Custo Adições Baixas 

Depreciação 

acumulada 

Valor 

 líquido 

Valor  

líquido 

 

Edificações 2,5% 3.762 - - (3.070) 692 715  

Móveis e utensílios 11,9% 3.681 343 - (1.529) 2.495 2.245 

Máquinas/equipamentos 10,8% 1.688 41 - (999) 730 722 

Equipamentos de informática 35,7% 5.826 16 - (5.594) 248 309 

Instalação 14,3% 1.155 - - (488) 667 695  

Outros   5    5 5  
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            31/03/2017 31/12/2016 

Descrição 

Taxa anual de 

depreciação Custo Adições Baixas 

Depreciação 

acumulada 

Valor 

 líquido 

Valor  

líquido 

Benfeitorias em prop. de 

terceiros 10% 21.594 - - (5.294) 16.300 16.808 

        

Total do imobilizado líquido  37.711 400 - (16.974) 21.137 21.499 

        

 
Descrição Saldo inicial Baixas Adições Saldo final 

          

Depreciação Acumulada de Edificações 3.047  23 3.070 

Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 1.436  93 1.529 

Depreciação Acumulada de Máquinas e Eq. 965  34 999 

Depreciação Acumulada de Eq. De Informática 5.517  77 5.594 

Depreciação Acumulada de Instalações 460  28 488 

Depreciação Ac. De Benfeitorias em Prop. Terceiros 4.787  507 5.294 

        

 Total da Depreciação 16.212  762 16.974 

 

As aquisições realizadas no 1º Trimestre de  2017 foram basicamente para  a renovação do 

mobiliário (cadeiras) da Sede. 

 

11 Benefícios a empregados e outras obrigações fiscais 

 
As obrigações correspondem a saldos em aberto a pagar decorrentes de benefícios aos 

empregados: 
 

Descrição 31/03/2017 31/12/2016 

 

Remuneração a pagar - 2 

Encargos sociais a recolher 1.311 1.448 

Consignações da folha de pagamento 116 16 

Obrigações fiscais a recolher 879 1.861 

 

Total 2.306 3.327 

 

12 Obrigações com convênios e contratos 
Referem-se a saldos de recursos resultantes de convênios, ainda não utilizados, conforme 

demonstrativo abaixo: 

 
Descrição 31/03/2017 31/12/2016 

 

Convênio Nestle – Fornecedores da cadeia do leite  47 

Convênio PAIS – Angra dos Reis   

Convênio  Secretaria de Politicas para a Mulher 89 85 

Convênio nº 816/09 Petrobrás Reduc.   

Convênio PAIS – Duque de Caxias   

Convênio PAIS – Fundação Banco do Brasil   

Convênios nºs 108/08 e 1.421/08 SEBRAE/Finep – Cultura 85  

Convênio Seplag – Programa de compras governamentais   

Convênio nº 47/2010 SEBRAE/Finep – Tecnologia 95 180 

Convênio Seplag  65 

Convênio Gerdau – Fornecedores de excelência 32 30 

Convênio GE Celma – Fornecedores GE Aviation  9 

Convênio ABDI – Petróleo e Gás   
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Convênio Odebrecht – Infraestrutura  26 

Convênio Consórcio TUC    

Convênio BID – Desenvolvimento Local 807 998 

Convenio Instituto Votorantim 20 26 

Instituto Rio Patrimônio da Humanidade   

Convênio Gerdau Serralheiros 101 99 

Convênio Sebrae Braskem Sustentabilidade 53 3 

Total 1.282 1.568 

 

Os valores a comprovar referem-se a verbas recebidas de parceiros nos respectivos convênios que 

serão utilizados na execução de projetos. Após a execução e a comprovação dos gastos efetuados, 

esses montantes serão apropriados ao resultado como receitas de convênios e subvenções. 

 

13 Contas a pagar a fornecedores e outros 

 
A seguir, apresentamos saldo de contas a pagar a fornecedores de materiais e serviços e 

outras obrigações: 

 
Descrição 31/03/2017 31/12/2016 

 

Fornecedores 2.357 3.890 

Depósitos e cauções  149 127 

 

Total 2.506 4.017 

 

Fornecedores - Nesta rubrica são registrados todos os valores a pagar relativos à contratação de 

serviços, compras de insumos, consultores, entre outros, cujos prazos para pagamento são 

variáveis.  
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14 Obrigações sobre a folha de pagamento 
 

Descrição 31/03/2017  31/12/2016  

 
Férias e encargos 6.050 6.779 

Remuneração variável - 2.075 

13º salário e encargos 1.052 - 

 

Total 7.102 8.854 

 

15 Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais 
 

Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais 
 

Descrição 31/03/2017 31/12/2016 

 
Provisões para riscos trabalhistas 1.653 1.916 

Provisões para riscos cíveis 386 393 

 

Total 2.039 2.309 

 

( - ) Depósitos e bloqueios judiciais vinculados (939) (942) 

   
Total líquido 

 1.100 1.367 

 

As provisões para ações judiciais são reavaliadas periodicamente e são contabilizadas com base 

nas opiniões da área de Assessoria Jurídica Interna sobre o provável resultado dos processos 

judiciais e obtidos a partir da análise do histórico de pagamentos para os casos já encerrados, 

calculados considerando a probabilidade de perda do processo e o desembolso financeiro. 

16 Patrimônio líquido 
 

Descrição 31/03/2017 31/12/2016 

 
Superávit acumulado 57.806 43.585 

Superávit do período 4.175 14.221 

Outros Resultados Abramgentes (1.335) (1.335) 

 

Total 60.646 56.471 

 

a. Composição do patrimônio líquido 
O patrimônio líquido é representado pelos superávits acumulados de exercícios anteriores e do 

exercício corrente.  

 

b. Superávits acumulados 
Referem-se aos resultados apurados em exercícios anteriores. 

 

c. Superávit do periodo 
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Representa o resultado auferido no exercício social corrente. Após deliberação pela 

Administração, esses valores são absorvidos pelo patrimônio social da Entidade. 

 

17 Receita com Contribuição Social 
 

 
          

Descrição   31/03/2017 31/03/2016 

     

Contribuição Social Ordinária - CSO (a)   33.128 32.147 

Contribuição Social do Nacional - CSN (b)   3.101 6.678 

Total da receita   36.229 38.825 

 

a. Contribuição Social Ordinária (CSO) 

Nesta conta são registradas as contribuições sociais ordinárias, conforme distribuição definida 

pelo SEBRAE Nacional, com base na arrecadação do ano anterior acrescida da expectativa de 

aumento previsto para o exercício atual. 

 

b. Contribuição Social Nacional (CSN) 

Recursos transferidos pelo SEBRAE/NA para o SEBRAE/RJ para execução de chamadas 

públicas de projetos, projetos especiais, projetos estruturantes e ressarcimentos de despesas com 

destinação específica do orçamento do SEBRAE/RJ. 

 

 Execução de CSN inferior a do ano passado em virtude de um maior volume de execução do 

projeto Centro de Referência do Artesanato Brasileiro  no mesmo período em 2016. 

18 Receitas de empresas beneficiadas 

 
Nesta rubrica, são registradas as receitas oriundas da prestação de serviços a terceiros, como 

treinamento, elaboração de projetos, consultoria, palestras, entre outros, conforme demonstrado: 

 
        

Descrição   31/03/2017 31/03/2016 

     

Treinamentos   833 1.097 

Consultoria   425 1.148 

Feiras    9 

Palestras   7 3 

EMPRETEC   9 11 

Patrocínio    30 

Outras   1 2 

Total   1.275 2.300 

 

A principal variação ocorrida quando comparamos 31 de março de 2017 com o mesmo período 

de 2016 refere-se basicamente a redução de receita do projeto Sebraetec. 

 

19 Receitas de Convênios, Subvenções e auxílios financeiros 
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Nesta rubrica são registradas as receitas oriundas da utilização dos recursos recebidos de 

convênios firmados com o SEBRAE/NA e outras entidades, referentes à execução de projetos 

pelo SEBRAE/UF. 
 

        

Descrição   31/03/2017 31/03/2016 

     

     

Convênio Sebrae CEG   11  

Convênio Gerdau Capacitação    5 

Convênio BID Desenvolvimento Local   218 18 

Convênio Fundação Telefônica   4  

Convênio Instituto Rio Patrimônio Histórico    21 

Convênio Braskem Sestentabilidade   15  

Convênio Odebrecht - Infraestrutura    8 

Convênio Braskem    3  

Convênio PAIS  Comperj   4   

Convenio GE Celma    1 

Convênio Ultragaz   9 7 

Convenio Votorantim   8 6 

     

Total   272 66 

 

A variação positiva quando comparamos 31 de março de 2017 com o mesmo período de 2016 

refere-se basicamente a execução do projeto BID Desenvolvimento Local. 

 

20 Outras receitas operacionais 
 

        

Descrição   31/03/2017 31/03/2016 

     

Recuperação e restituições   

 

140 278 

Outras   262 88 

Total   402 366 

 

21 Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais 
 
        

Descrição   31/03/2017 31/03/2016 

     

Salário e proventos   (9.265) (8.792) 

13º salário   (818) (786) 

Férias   (1.095) (1.090) 

Outros gastos com pessoal   (93) (170) 

Encargos sociais   (3.411) (3.223) 

Benefícios sociais   (3.502) (3.396) 

Total   (18.184) (17.457) 
 

Nesta rubrica, são registradas as despesas com salários, rescisões, horas extras, adicionais e outros 

proventos, bem como encargos e benefícios relacionados à folha de pagamento. 

 

A variação refere-se basicamente ao reajuste de 11,3% aprovado em Maio/2016 retroativo a 

fevereiro/2016, para empregados que recebem até R$ 5.310,00 e R$ 600,00 para empregados que 

recebem acima deste valor. 

22 Despesas com serviços profissionais e contratados 
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Nesta rubrica, são registradas as despesas de serviços de terceiros (Pessoas Jurídica e Física) que 

compreendem a contratação de consultoria, instrutores e serviços técnicos especializados diversos 

para atender aos projetos coletivos e individuais, apresentando variações normais de acordo com 

a demanda dos projetos. São considerados na rubrica os serviços de manutenção, segurança e 

limpeza e os encargos sociais s/ serviços prestados.  

 
        

Descrição   31/03/2017 31/03/2016 

     

Instrutoria e consultoria (i)   (6.110) (8.313) 

Serviços técnicos e especializados   (618) (511) 

Manutenção, segurança e limpeza   (943) (630) 

Demais serviços contratados   (3.169) (2.275) 

Encargos sociais s/ serv. terceiros      

Total   (10.840) (11.729) 

 

(i)  A variação negativa apresentada refere-se basicamente a um menor volume de contratação de 

consultoria do projeto Sebraetec. 

23 Custo e Despesas de Operacionalização 

 
Neste grupo, são registrados todos os gastos com aluguéis de equipamentos, veículos, imóveis, 

publicidade, espaços para feiras, serviços gráficos, materiais de consumo, passagens e transportes, 

diárias e hospedagem, referentes aos diversos projetos da Entidade. 

 
        

Descrição   31/03/2017 31/03/2016 

     

Despesa de viagem   (537) (487) 

Aluguéis e encargos   (1.610) (1.186) 

Divulg., anúncios, publicidade e 

propaganda   (340) (125) 

Serviços gráficos e de reprodução   (408) (402) 

Serviço de comunicação em geral   (487) (270) 

Materiais de consumo   (352) (421) 

Demais custos e despesas gerais   (553) (403) 

         

Total   (4.287) (3.294) 

 

Até março de 2017 a execução de despesas com operacionalização se apresentou superior  em 

30,14% a ocorrida no mesmo período do ano anterior.  

 

 

24 Despesas com Convênios e Programas 
 

Referem-se aos valores executados e comprovados por meio de prestações de contas dos 

parceiros, relativos a recursos de convênio, de acordo com programação prevista no plano de 

trabalho do exercício, conforme demonstrado a seguir: 
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Descrição   31/03/2017 31/03/2016 

     
AGROINTEGRADO – FAERJ   (132) (249) 

AMPLIAÇÃO DE NEGOCIOS NO SETOR DE 

PETRÓLEO    (562) 

GESTÃO PARA O FUTURO ENTRETENIMENTO   (373) (957) 

DESIGN RIO     

FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS  de TI                                                              (189) (318) 

ME E EPP DO COMÉRCIO - SERRANA     

POLO DE INOVAÇÃO SETOR DE PETROLEO     

GESTÃO DA UNIDADE DE PROG. ESTRATÉGICOS     

OPERAÇÃO DO EDITAL INCUBADORA   (9)  

ME E EPP DO COMERCIO – COSTA VERDE     

PROGRAMA EMPREENDER NO ESTADO DO RJ    (385) 

PATROCINIO     

 

                                                                                                                             

Total   (703)  (2.471)  

         

25 Resultado financeiro líquido 

 
A seguir, apresentamos o resultado financeiro líquido referente aos peródos findos em 31 de 

março de 2017 e 2016, das receitas e das despesas financeiras decorrentes das aplicações dos 

recursos da Entidade. 

Descrição   

 

31/03/2017 31/03/2016 

     

Receitas financeiras   1.438 1.657 

     

   Rendimentos recursos ordinários   726 597 

   Rendimentos recursos próprios/Convênios   675 999 

   Outros rendimentos    37 61 

     

Despesas financeiras   (49) (77) 

     

     

Total receita financeira líquida   1.389 1.580 

 

26 Provisão para Benefícios Pós-Emprego 

 
26.1 Descrição geral das características do plano – SEBRAEPREV 

 
O plano SEBRAEPREV possui benefícios de risco que podem gerar ganhos ou perdas atuariais. 

 

O plano possui as seguintes características: 

 

Os benefícios de contribuição definida assegurados pelo plano SEBRAEPREV são: 

 

 Aposentadoria normal. 

 Aposentadoria antecipada. 

 Aposentadoria por invalidez. 

 Pensão por morte. 

 Institutos de autopatrocínio, benefício proporcional diferido e portabilidade. 
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Os benefícios de risco assegurados pelo plano SEBRAEPREV aos seus participantes são: 

 

 Projeção de contribuição em caso de invalidez. 

 Projeção de contribuição em caso de morte. 

O referido plano não inclui: 

 

 Benefícios de demissão; 

 Benefícios de longo prazo, que não sejam aposentadorias e pensões; e 

 Plano de assistência médica para empregados, ou participantes e assistidos. 

A Entidade contrata anualmente, por ocasião do encerramento do exercício social, empresa 

especializada para cálculo de possíveis obrigações atuariais a serem contabilizadas em suas 

demonstrações financeiras. Até o momento, não foram identificadas mudanças de premissas e de 

outras informações que possam impactar de forma relevante os cálculos efetuados em 31 de 

dezembro de 2016, e que estão apresentados no conjunto completo das demonstrações 

financeiras do referido exercício. 

 

26.2 Reconhecimento das obrigações atuariais e contribuição do Plano Básico de 

Benefícios I - Previndus 
Plano estruturado na modalidade de benefício definido, fechado para novas adesões, contendo 7 

participantes já aposentados. O reajuste dos benefícios concedidos ocorre no mês de janeiro de 

cada ano, conforme a variação ocorrida no INPC do IBGE durante os meses de janeiro e dezembro 

do ano anterior, limitado a uma média dos acordos coletivos salariais das patrocinadoras. 

 

26.3 Reconhecimento das obrigações atuariais e contribuição do Plano Básico de 

Benefícios III – Previndus 
Plano estruturado na modalidade de contribuição variável (misto de contribuição e de beneficio 

definido), regido pelo que dispõe o Regulamento básico III- SEBRAE/RJ e suas alterações. Este 

plano apresenta 19 participantes ativos e 5 aposentados, não existindo pensionistas recebendo 

benefício. 

 

Os benefícios previstos para os participantes deste plano são: Aposentadoria normal, 

aposentadoria antecipada, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, benefício proporcional 

diferido e abono anual. 

 

A Entidade contrata anualmente, por ocasião do encerramento do exercício social, empresa 

especializada para cálculo de possíveis obrigações atuariais a serem contabilizadas em suas 

demonstrações financeiras. Até o momento, não foram identificadas mudanças de premissas e de 

outras informações que possam impactar de forma relevante os cálculos efetuados em 31 de 

dezembro de 2016, e que estão apresentados no conjunto completo das demonstrações financeiras 

do referido exercício. 
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Provisão para benefício pós-emprego  
 
Descrição 31/03/2017 31/12/2016 

 

Previndus Plano de Previdência Complementar 3.228 3.353 

 

Total 3.228 3.353 

 

Circulante 392 392 

Não circulante 2.836 2.961 

 

Total 3.228 3.353 

 

27 Cobertura de seguros 

 
Os bens móveis e imóveis compostos por equipamentos, máquinas, móveis e utensílios e demais 

instalações relacionadas aos prédios administrativos, componentes do Ativo Imobilizado, 

conforme os critérios de riscos constantes do relatório técnico, estão cobertos até 22 de junho de 

2017, por contrato de seguro para riscos nomeados contra incêndio, raio, explosão e danos 

elétricos, cujo custo do prêmio foi de R$ 31 e a importância segurada de R$ 33.365. 
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28 Instrumentos financeiros - Gestão de riscos 
A Entidade está potencialmente exposta, em virtude de suas atividades, aos seguintes riscos 

financeiros: risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. 

 

Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros 

da Entidade, seus objetivos, suas políticas e seus processos para a gestão desses riscos ou dos 

métodos utilizados para mensurá-los a partir de períodos anteriores. 

 

 

 


