
 

 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

CNPJ: 76.686.963/0001-52 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 

em 31 de dezembro de 2017. 
 

Nota explicativa 01 - Contexto Operacional 

 O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba - SICONTIBA, fundado em 1.923, tem a missão 

principal de defender os interesses dos profissionais da contabilidade enquanto liberais autônomos, 

sócios e proprietários de escritórios ou na qualidade de empregados em escritórios de contabilidade, 

perícia, auditoria e demais empresas em geral, além de proporcionar estudos, cursos, coordenação, 

proteção e representação legal dos mesmos, reivindicando melhorias junto aos diversos órgãos 

públicos, propondo projetos, firmando contratos coletivos de trabalho, e colaborando com os poderes 

públicos no estudo e solução dos problemas que se relacionem com a categoria que representa. Trata-

se de um Sindicato com 95 (noventa e cinco) anos de uma linda história de conquistas, parcerias e de 

lutas por mais valorização e defesa dos profissionais da classe contábil, e que constantemente busca 

enaltecer a importância da contabilidade, da auditoria e da perícia como ramos de atividade essenciais 

para o desenvolvimento das empresas, dos órgãos públicos e do país como um todo. A entidade está 

registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério do Fazenda CNPJ sob o nº. 

76.686.963/0001-52; Carta Sindical/Código Sindical sob o número 915.012.000.88234-6; O estatuto da 

entidade está registrado no 2.º ofício de Títulos e Documentos de Curitiba/PR, Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, sob o n.º 2518 do Livro-A em 14/11/1983; A entidade sindical de profissionais não concede  

vantagens e benefícios sob qualquer forma e título a seus diretores; por ser uma instituição sem fins 

lucrativos a entidade não distribui resultado, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu 

patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto; A entidade aplica integralmente suas rendas, recursos e 

eventuais resultados operacionais na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, de 

acordo com a legislação vigente. 

Nota explicativa 02 - Declaração de Conformidade 

 As demonstrações contábeis do exercício de 2017 estão sendo apresentadas em Reais ($) e 

foram aprovadas pela diretoria no dia 01 de fevereiro de 2018. 

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

tomando -se por base a NBC TG 2.000  e Resolução do CFC número 1409/12. 

Nota Explicativa 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis 

Ativo Circulante 

 (a) Caixa e equivalentes de Caixa 

 Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos 

(aplicações e resgate). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original 

em até 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo. 

ATIVO 31/12/2017 31/12/2016 

   

Caixas e equivalentes         304.907,03          606.955,01  

    BANCOS C/MOVIMENTO 13.768,07 60.770,74 

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS  291.138,96 546.184,27 

  

 



 

 

 (b) Outros Créditos 

 Estão contabilizadas os lançamentos relativos ao saldo de adiantamentos a fornecedores. 

 (c) Imobilizado 

 No mês de setembro do ano de 2016, iniciou os projetos para a execução da Construção da 

Nova Sede do Sindicato dos Contabilistas. Concretizada e inaugurada no mês de Agosto de 2017. No 

imobilizado o valor total de R$ 749.634,14 foi transferido da conta de Construções em Andamento para 

Benfeitorias da sede Administrativa. Este valor foi referente aos projetos, mão de obra, e material 

consumido na construção da nova sede administrativa.  

 O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, depreciado pelo método linear.  

IMOBILIZADO 3.164.567,97 

         TERRENOS 1.205.600,00 

            AV. SOUSA NAVES,381 CTBA 455.400,00 

            ROSEIRA COLOMBO - PR 750.200,00 

         BENFEITORIAS 1.204.614,47 

            AV. SOUSA NAVES.381 1.301.030,84 

            ROSEIRA - COLOMBO-PR 609.602,28 

            (-)DEPRECIAÇÃO 12.493,90 

            (-) EDIFICAÇÕES  12.493,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         BENS DA SEDE ADMINISTRATIVA 216.331,01 

            MÓVEIS E UTENSÍLIOS 81.209,97 

            APAR.E EQUIPAMENTOS 135.121,04 

         (-)DEPRECIAÇÃO - SEDE ADMINISTRATIVA 160.008,57 

            (-) MÓVEIS E UTENSILIOS 49.527,72 

            (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS 110.480,85 

         BENS DA SEDE CAMPESTRE 67.089,38 

            APAR.E EQUIPAMENTOS 18.680,44 

            MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TRATOR 27.110,00 

            MÓVEIS E UTENSÍLIOS 21.298,94 

         (-)DEPRECIAÇÃO - SEDE CAMPESTRE 62.583,07 

            (-)APARELHOS E EQUIPAMENTOS 18.073,75 

            (-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TRATOR 25.273,65 

            (-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS 19.235,67 

 

         BENS DA SEDE ADMINISTRATIVA 216.331,01  Vida útil   Taxa de depreciação 

            MÓVEIS E UTENSÍLIOS 81.209,97 10 anos 10% 

            APAR.E EQUIPAMENTOS 135.121,04 10 anos 10% 

         BENS DA SEDE CAMPESTRE 67.089,38     

            APAR.E EQUIPAMENTOS 18.680,44 10 anos  10% 

            MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TRATOR 27.110,00 10 anos 10% 

            MÓVEIS E UTENSÍLIOS 21.298,94 10 anos 10% 
 

 

Passivo Circulante 

 (d) Fornecedores 

 Saldo referente aos serviços/material consumido em dezembro de 2017, valores que foram 

quitados em janeiro de 2018. 

 (e) Obrigações Fiscais e Sociais 



 

 

 O saldo das obrigações fiscais e trabalhistas de competência dezembro de 2017 foram 

recolhidas no próprio exercício de 2018. 

 (f) Outras Obrigações 

 Saldo das despesas com água e esgoto, energia  elétrica e comunicações quitadas em Janeiro 

de 2018. 

 (g) Patrimônio Líquido  

 O patrimônio líquido é composto pelo somatório dos superávits e pela reavaliação patrimonial 

efetuada no ano de 2014. 

 

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

   

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.464.762,55 3.038.428,73 

    PATRIMÔNIO SOCIAL 1.843.563,43 1.524.393,09 

    AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 1.194.865,30 1.194.865,30 

   

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 426.333,82 319.170,34 

    SUPERÁVIT DO PERÍODO 426.333,82 319.170,34 

Receitas 

 (h) Receitas Patrimoniais 

 São compostas pela arrecadação da contribuição sindical de 2017, segregadas da seguinte 

maneira: 60% para o Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, 20% CNPL, 10% Ministério do Trabalho e 

Empregos e 10% para Força Sindical. 

 (i) Receitas Sociais 

 São compostas pela arrecadação da Contribuição Associativa, Contribuição Assistencial, receitas 

financeiras e demais receitas do Sindicato. 

 (j) Aplicação das receitas 

 Conforme Instrução Normativa número 01 de 25/08/2011 do Ministério do Trabalho e 

Empregos, no quadro abaixo demonstra a destinação das receitas com a contribuição sindical e outras 

receitas com suas respectivas despesas, evidenciando o uso de até 20% dos recursos da contribuição 

sindical para o custeio  das suas atividades administrativa, conforme artigo 592 da Consolidação das Leis 

de Trabalho. 

RECEITAS E DESPESAS 2017 2016 

80% DAS RECEITAS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL           448.772,20    381.479,64  

DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL 

         (165.897,65)  (301.280,67) 

SUPERAVIT 1             282.874,55  80.198,97 

RECEITAS SOCIAIS           308.669,71    397.365,41  

20% DAS RECEITAS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            112.193,05      95.369,91  

DESPESAS ADMINISTRATIVAS          (277.403,49)  (253.763,95) 

SUPERAVIT 2 143.459,27              238.971,37  

SUPERAVIT DO EXERCICIO            426.333,82        319.170,34  

 

 

 

 



 

 

Despesas Operacionais 

 (k) Despesas Administrativas 

 Despesas para a manutenção administrativa do Sindicato. 

 (l) Despesas vinculadas a Contribuição Sindical 

 Despesas relacionadas ao Artigo 592 da Consolidação das Leis de Trabalho. 
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