
 
 

 
SICONTIBA-SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 
CNPJ 76.686.963/001-52 - INSCRICAO ESTADUAL ISENTO 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021 

 

01-CONTEXTO OPERACIONAL 

SICONTIBA-Sindicato dos Contabilistas de Curitiba é uma pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.686.963-52. Com sede na cidade de Curitiba-PR, Avenida 
Senador Souza Naves n°381. 
A Entidade é representativa e foi criada com finalidade de defesa, ações de valorização, 
reivindicação, proteção e representação legal aos contadores e técnicos de contabilidade. 
Promove atividades típicas de organização sindical, com intuito de colaborar com os poderes 
públicos e demais associações no sentido de solidariedade profissional e sua subordinação aos 
interesses nacionais, sendo regido pelas disposições constitucionais, legais e pelo estatuto 
registrado no 2° Oficio de Títulos e Documentos de Curitiba, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
sob n° 2518 do Livro A em 14/11/1983. A Entidade 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. Tem na sua VISÃO ser referência no âmbito sindical, 
fortalecendo a categoria dos profissionais da Contabilidade de Curitiba e Região, tornando-os 
unidos, atuantes e influenciadores, efetivos atores e transformadores da própria história na 
sociedade, despertando a consciência da importância desta nobre profissão em relação às 
pessoas, às empresas e ao desenvolvimento do País como um todo, valorizando a gestão em 
valores, com administração transparente, participativa, ética, inteligente e ousada, com 
respeito às pessoas e a lei, na defesa integral e valorização constante da classe, sempre com 
responsabilidade, criatividade, inovação e qualidade técnica. O SICONTIBA exalta a 
necessidade de ética nas relações e tem como exigência servir a categoria sem nenhum 
interesse pessoal de promoção ou ganho financeiro, 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. 

 



 
 

02-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as determinações da Lei 
11.638/07, Lei 11.941/09 E ITG 2002 (R1), apresentadas comparativamente com as levantadas 
em 31/12/2020, expressas em reais e conjugadas com as normas de contabilidade para 
entidades sem fins lucrativos. As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboração das 
demonstrações contábeis. 

 

03-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

A Prática contábil adotada é pelo regime de competência. 

 

04-APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos 
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de 
competência. 

BANCOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS       2021 2020 
Caixa Econômica Federal 1127-2 R$0,00 R$2.367,57 
Caixa Econômica Federal 1127-2 R$1.819,78 R$0,00 
Caixa Econômica Federal 1016-0 Giro R$0,00 R$1.789,04 
Caixa Econômica Federal 1016-0 CDB-1 R$0,00 R$207.129,08 
Caixa Econômica Federal 1016-0 CDB-2 R$129.713,76 R$124.306,12 
Caixa Econômica Federal 1016-0 CDB-3 R$81.746,02 R$78.330,13 
Caixa Econômica Federal 1016-0 CDB-4 R$69.620,72 R$66.715,92 
Caixa Econômica Federal 1016-0 CDB-5 R$111.711,86 R$107.176,87 
Caixa Econômica Federal 1016-0 CDB-6 R$31.906,77 R$78.933,32 
Caixa Econômica Federal 1016-0 CDB-7 R$851,12 R$0,00 
Banco Sicredi 09603-6 R$52.506,68 R$50.587,26 
Banco Sicredi 09603-6 R$206.858,62 R$0,00 
TOTAL R$686.735,33 R$717.335,31 
 

05-SEGUROS 

A entidade contratou seguro para cobertura dos ativos e das operações. 

 

06-PROVISÕES 

A entidade não possui provisões da folha referente a férias, não mantém a provisão para 
devedores duvidosos em decorrência de suas atividades representativas. 

 

 



 
 

07-DEPRECIAÇÃO 

A entidade realizou a depreciação dos bens do ativo imobilizado mensalmente durante o 
exercício de 2021 sobre os bens adquiridos no mesmo exercício e bens adquiridos no exercício 
de 2018-2020, utilizando as taxas de depreciação vigente. Foi ainda realizada depreciação de 
Instalações e Benfeitorias com valor rastreado nos livros razão. Os demais bens não foram 
depreciados por terem chegado ao fim de sua vida útil, e estarem 100% depreciados. O 
imobilizado apresenta valores de depreciação que serão avaliados a preço atual de mercado. 

 

08-RECEITAS 

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, 
avisos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, excetuando-se as inadimplências 
e/ou valores considerados incobráveis. 

 

09-DESPESAS 

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com 
as exigências legais/fiscais. 

 

10-RECEITAS DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

A entidade recebe renda de arrecadação de contribuição sindical/reversão, distribuído 
conforme explicado abaixo:  
 

Receita de Contribuição Sindical/Reversão  R$50.710,90 
Distribuições (CNPL/MTE/FS)                          R$20.164,61 
Recebimento líquido                                         R$30.546,29 

 
 
  

11-RECEITAS PRÓPRIAS 

A entidade produziu receitas através de cursos, eventos, contribuição associativa e parcerias 
totalizando R$253.094,31 sendo: 
 
a) Receitas de Cursos/Eventos                                 R$41.102,69 
b) Receita de Parcerias                                              R$108.997,44 
d) Receitas de Contribuição Associativa                 R$96.013,67 
e) Outras Receitas      R$6.980,51 
Total        R$253.094,31 
 

 

12-RECEITAS FINANCEIRAS 

A entidade ainda recebeu o valor de R$30.938,26 em rendimento de aplicações. 



 
 

 

13-APLICAÇÕES DOS RECURSOS 

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade 
com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 

 

14-AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Não foram realizados ajustes de exercícios anteriores no ano de 2021. 

 

15-ATIVO IMOBILIZADO 

Avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, os 
bens da entidade estão separados por, sem restrição e com restrição conforme ITG 
2002 (R1) onde os bens adquiridos com recursos de contribuição sindical devem ser separados 
dos bens adquiridos com recursos próprios.  

IMOBILIZADO BENS S/ RESTRIÇÃO        2021         2020 
Terrenos R$1.205.600,00 R$1.205.600,00 
Instalações e Benfeitorias R$1.928.097,12 1.921.211,12 
Maquinas e Equipamentos R$208.286,52 R$192.746,39 
Móveis e Utensílios R$103.677,86 R$103.677,86 
(-) Deprec,Amort e Exaust Acum (R$340.162,39) (R$308.463,07) 
TOTAL R$3.105.499,11 R$3.114.772,30 
 

 

18-PATRIMÔNIO SOCIAL 

O patrimônio líquido da entidade é composto por ativos permanentes, superávit e ajustes de 
exercícios anteriores, dispostos da seguinte forma: 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 2020 
Patrimônio Social R$3.844.460,76 R$3.840.668,14 
Superávit ou Déficit (R$44.298,28) R$3.792,62 
TOTAL: R$3.800.162,48 R$3.844.460,76 
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