
SERVi9O SOCIAL DA INDOSTRIA - SESE

DEPARTAMENTO REGIONAL DE sAo PAULO

Notas Explicativas is Demonstrag6es Contgbeis
Exercfcio ando em 3 I de dezembro de 2020

Entidade e Apresentagao das Demonstrag6es Contibeis

O Servigo Social da IndQstria - SESI 6 uma instituigao, sem fins lucrativos, criada pda Confederagao
Nacional da Ind6stria, em lg de julho de 1946, atrav6s do Decreto-lei ne 9403, de 25 de junho de 1946,
com a 6inalidade de estudar, planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o
bem-estar social dos trabalhadores na ind6stria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a
melhoria do padrao gerd de vida no pars, para o aperfeigoamento moral e civico e o desenvolvimento do
espfrito de solidariedade entre as classes.

As demonstrag6es contgbeis da entidade est5o elaboradas e apresentadas em observincia is
determinag6es contidas na Lei ng 4.320/64 e Norma Brasileira de Contabilidade T6cnica aplicada ao Setor
P6blico - NBC TSP 11, de 18/10/2018, Plano de Contas e padronizaS:ao Contibil do Sistema Indilstria e
Departamento Nacional do SESE, que prev6em o registry das receitas e despesas em regime orgamentario.
Essas demonstrag6es compreendem:

©

©

8

Balanq:o Patrimonial - apresenta os saldos das contas patrimoniais na data do levantamento do
balango em 31de dezembro de 2020, comparado com o exercfcio anterior.

BalanS:o Orgamentgrio - demonstra as despesas e receitas orS:amentarias orgadas e realizadas no
exercfcio de 2020, comparado com o exercicio anterior.

Balango Financeiro - demonstra os recursos obtidos e aplicados durante o Exercfcio ando em 31 de
dezembro de 2020 com 6nfase na variagao das contas do disponfvel, comparado com o exercfcionnrprinr
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ando em 31de dezembro de 2020, comparado com o exercfcio anterior.

Demonstragao do Fluxo de Caixa - demonstra a origem e aplicagao dos recursos financeiros no
exercicio de 2020, comparado com o exercicio anterior.

Demonstragao do Resultado do Exercicio - demonstra a composigao do resultado, receitas menos
despesas orS:amentarias e extra orgamentarias, no exercicio de 2020.

Notas Explicativas is Demonstraq:6es Contibeis - cont6m informal:6es complementares ou
suplementares aquelas evidenciadas nas referidas demonstrag6es, bem como crit6rios utilizados em

oragao e outras informag6es relevantes, como as medidas adotadas para evitar a
disseminagao do coronavfrus, denominado COVID-19, e seus impactos nos demonstrativos contibeis
eflnanceiros de 2020.

Sumfrio das Principals Prgticas Contgbeis

1. Disponivel
As disponibilidades s3o mensuradas pelo valor original e as aplicag6es flnanceiras mantidas junto ao
Banco do Brasil S/A e Caixa Econ6mica Federal, nos termos da legislagao aplicavel, est5o atualizadas at6
a data do balango.

O aumento das disponibilidades financeiras em comparagao ao ano anterior se deve ao grande esfol
empreendido para conseguirmos o reequilfbrio orgamentario frente a crise causada pda pandergjd
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como pda Medida Provis6ria 932/2020, que reduziu em 50% as alfquotas de contribuigao ao SESI e
KENAI sabre as folhas de pagamento das empresas contribuintes de abril, maio e junho. '

As principais agnes foram: redugao das despesas de custeio, em face ao retorno gradativo das atividades
presenciais, em respeito is legislag6es municipais para contengao a propagagao do COVID-19,
reestruturagao do quadro de pessoal suspens6es de contratos de trabalho e instauragao de home o#ice,
entre outras.

Contribufram ainda com o equilibrio 6inanceiro as economias inerentes ao direito a imunidade de
recolhimento do INSS e PIS incidente sobre a Folha de Pagamentos do SESI/SP reconhecido em jufzo,
bem como o custeio das verbas rescis6rias por fundo do Departamento Nacional destinado a
reestruturagao do quadro.

2 Ativo Circulante Cr6ditos a Receber

A Provis5o para Cr6ditos de Liquidagao Duvidosa foi constituida a partir da anflise dos tftulos
recebfveis n3o pagos em seus vencimentos, relativos a Prestagao de Servigos Educacionais, de Saade,
Culturais, Lazer, Esportes e Outros.

O saldo da provisao em 31/12/2020 somou R$ 23.021.527,65, com risco pulverizado em diversos
clientes, de pequena monta e, em sua maioria, pessoas frsicas e servo baixados somente depois de
esgotadas todas as tentativas de cobranga.

Cabe ressaltar que, devido a recess5o que assolou nosso pals, muitas famrlias foram acometidas pele
desemprego ou redugao de renda, elevando assim a inadimp16ncia dos servigos prestados. O SESI
implementou politica de renegociag6es e descontos de 10% is familias afetadas, considerando as
economias obtidas com a alimentagao dos educandos, a16m das iseng6es de car6ter socioecon6micas.
ja ofertadas habitualmente.

3. Estoques

Os estoques sio compostos, por materiais destinados ao consumo
livros e publicag6es da Editora SESl-SP, totalizando R$ 3

,pm 2019, sendo avaliados ao custo m6dio de aquisig5o que nio supera o valor de reposigao

proprio da entidade, bem coW
1.132.006,75 em 2020 e R$ 29.603 7

Composici0 2n20 1 9nla
Clientes

?restafdo de Servigos educacionais, m6dicos, odonto16gicos,
:ulturais, lazer, esportes. aluau6is e reembolsos de desnP n 4q nnn ?17 7q  

Provis5o para Cr6ditos de Liauidac5o Duvidosa 2R n21 q97 6q
V B b/ \J 'JI / 4d

in 92£ 7KK £7
Adiantamento a EmDregados f F6r/as. v/ahem a sewfrn 1 1?2 q7q ?4 q 4A7 KKa Qa
Departamentos conta Movimento fZ)epartamenZ:o /Vac;nnn    
Cheques em Cobranca 2 R16 RR q lq9 29
Receitas a Receber

Receitas de Contribuig6es das indQstrias via INSS, reference
1 3g sa16rio e m6s de dezembro/2020 a ser creditado em
aneiro/2021. 61 64q 2R9 ?1 q7 97n iAQ 2Q

Sistema Ind6stria Conga Movimento
Encontro de Contas entry SEMI/CIESP e KENAI 4.qq nq? 49

V H JL v / JL/ v

1 777 7QC d.n
Conv6nio Arrecadagao Direta
NotificaG6es de d6bitos ds ind6strias 17 q4q 7ni nK

/ b/I X V

9K 7nn id.7 ai
Contas Correntes Ativas
Sal(ido Famflia e Sa16rio Maternidade via INGS I q11 ?2q 4q K22 QCC nQ

Total ln5.nlR IfiR qn 121 lqR IR6 nA
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Foi efetuado o inventgrio flsico anual da totalidade dos bens em estoque, sem necessidade de ajustes
relevantes, bem como anglises com vistas ao replanejamento das reposig6es de materiais para o ano
de 2021, uma vez que a movimentagao de estoque em 2020 foi reduzida em relagao is restrig6es nas
atividades, impostas pelo COVID-19. ' '

4 Ativo Circulante - Valores a Apropriar

A redux:ao dos valores a apropriar em relagao a 2019 se deve a concessio de f6rias antecipadas aos
funciongrios no infcio da pandemia, em razio do fechamento dos estabelecimentos de ensino e das
restrig6es impostas is atividades presenciais, alterando, desta forma, as f6rias coletivas dos
professores, que aconteciam habitualmente no final de dezembro e infcio de janeiro de cada ano.

Seguros

Em 31/12/2020 o SESI/SP manteve a cobertura de seguros da totalidade de seus bens. contra
inc6ndios, riscos nomeados, autom6veis e outros discos, promovendo novo certame licitat6rio na
modalidade pregao eletr6nico, segregado em diversos notes, o que permitiu a contratagao de
seguradoras especializadas em cada iamo de atuagao (Sompo Seguros, Gente Seguros, Mapfre
Seguros), gerando economia para a entidade.

5 Ativo Nio Circulante - Realizivel a Longo Puzo - Cr6ditos e Valores

Valores a Apropriar
/flores adiantados a funciontirios em dezembro/2020 a
serem re9ularizados em 2021 767.440,44 6.105.398.65
Outros

)r6mios de seguro a vencer e vctles refeigao,
]limentaS:ao e transporte, a ser regularizado na Folha
deianeiro de20211 4.795.481,22 3.759.288.00
  5.562.921,66 9.864.686,65

Seguros

2019

Importancia
Segurada

R$

Pr6mio
de Seguro

R$

Importancia
Segurada

R$

Pr6mio
de Seguro

R$

Bens Im6veis 4.047.603.178.43

 
3.394.187.803.58

2.136.394,01

Bens M6veis 173.614.942.05 203.035.646.24
Mercadorias 20.744.907,42 7.844.300,00

Total 4.241.963.027,90
3.605.067.749,82

CommComnosicg0 2n2n 1 5iiia ' '"']
Fundo de Reserva Financeira
:onforme resotugao 01/2012, do Cause\ho Nacional do
SESE R34 qqq qq .:. :.. ,. 
Dep6sitos para Recursos Judiciais
Dep6sitos recursais. trabalhistas e civeis RR 667 7nq £q 2n 242 7Q2 n7  
Receitas a Receber
l:obranGa judicial fContribuic€io das Inddstrias - Direta I 13R q71 qRR ql

/ 'Z/ V r

inn 61R n£q q'2  
/ Total 173.474.6q2 qq 1 21 7A9 4AE ]'a/  
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Os depositos para.Recursos Judiciais estio registrados em valores nominais, uma vez que, para a
contabilidade publica, se n5o 6 possfvel determinar, em bases con6igveis, o valor que sera recebido,
ele nio deve ser reconhecido como receita e estar5o em conformidade com o prindpio da Prud6ncia
se, diante de alternativas igualmente validas, o ativo estiver sendo estimado pelo mellor valor.

Enquanto perdurar a pend6ncia judicial, os rendimentos produzidos por dep6sitos judiciais sujeitam-
se a condigao suspensiva, n5o cabendo, pois, a sua apropriagao como receita, o que deverg ocorrer
somente por,ocasiao da solugao da fide ou desist6ncia da agro proposta no Poder Judicigrio. De igual
forma, tamb6m n5o cabe a apropriag3o de encargos Cjuros) relativa a obrigaS:ao correspondente aos
valores depositados.

Ji o acr6scimo nas Receitas a Receber das ind6strias que arrecadam diretamente ao SESE/SP 6
decorrente de retomada da produS:ao industrial em meados do segundo semestre (conforme dados do
CAGED que acompanham a varian:ao do volume de mio de obra em todos os setores econ6micos)
frente a um cenfrio inicial de menor arrecadagao, decorrente do impacto da pandemia no setor
industriala partir de margo/2020.

Em relagao is cobrangas judiciais de Contribuigao Direta das Indastrias, nio constitufmos provisao
para perdas, uma vez que a legitimidade da entidade e o objeto discutido ji est3o pacinicados nos
tribunais. Temos somente provis6es para garantir eventuais honorgrios a serem pagos.

6. Ativo Nio Circulante - Imobilizado

Imobilizado

S5o registrados os bens destinados a manutengao das atividades das entidades, divididos nos
subgrupos:

Bens Im6veis (terrenos, pr6dios, construg6es em andamento.
im6veis ) .

instalag6es e benfeitorias em

Sio considerados para Hhs de incorporagao todos os bens im6veis sem restrigao de valor e tempo de
vida estimado ou ainda aquisig6es e contratag6es de serviS:os que objetivam o acr6scimo da area

construfda, adaptag6es, recuperaS:6es ou adequag6es nas instalag6es ffsicas dos im6veis, desde que
agreguem valor na avaliag5o patrimonial do im6vel. A posig5o dos bens im6veis este a seguir
constitufda:

Bens M6veis (mobiliario em gerd, discoteca, Hllmoteca e pinacoteca, instrumentos musicais,

vefculos, m6quinas, equipamentos de cozinha, eletrodom6sticos e equipamentos em gerd.
equipamentos m6dicos, odonto16gicos e laboratoriais, equipamentos de informatica, equipalM&g
esportivos, artfsticos e de recreagao, equipamentos de comunicagao e outros bens m6veis)Z

1/"- ,.,4Jt.#'

/ -'/4
/

  2020 2019 1

Contas
Contibeis

Im6veis

Gusto Depreciagao
Acumulada

faldo Residual
em 31/12/2020 Gusto Depreciagao

Acumulada
Saldo Residual

em 31/12/2019 ;
Terrenos 417.639.726.04   417.639.726.04 411.050.396.13   411.050.396.13  
Pr6dios 2.311.942.061.45 -383.902.383.21 1.928.039.678.24 2.288.354.024.06 337.993.920.90 1.950.360.103.16 2
Obras em
Andamento 366.642.168.09  366.642.168.09 299.239.257.54  299.239.257.54 

Subtotal 3.096.223.955.58 -383.902.383.21 2.712.321.572.37 2.998.643.677.73 337.993.920.90 2.660.649.756.83  
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Os crit6rios para incorporagao de bens m6veis s5o:

e Ter puzo de vida 6til igual ou superior a dois anos de acordo com a Politica de Patrim6nio do
Sistema Ind6stria, Ato CSC NQ 02/2010;

e Possuir valor de aquisigao unitgrio igual ou superior a R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais)

conforme RIR/2018 - Decreto ne 9.580 de 22/11/2018 e Lei n9 12973/2014, artigo 15 de
13/05/2014;

e Nio perder sua identidade fisica em razio de sua utilizagao ou aplicagao;

Sio considerados como exceg6es os seguintes itens, com vida dtil menor que dois anos, mesmo que
tenham valores inferiores ao limite de R$ 1.200,00 (Hum mile duzentos reais):
e Mobiligrio em gerd, tais como: mesas, cadeiras, carteiras escolares, arm6rios, etc.

e Aparelhos e16tricos, eletr6nicos e informgtica, tais como: televisor, radio, gravador, som, scanner,
monitores e etc

Ha ainda, parametros excludentes de incorporagao como: Durabilidade, Fragilidade, Perecibilidade,
Incorporabilidade e Transformabilidade, quando o material ou estrutura do bem este sujeito a
alterag6es ou deformag6es decorrentes de seu uso, ou sofia transformag6es ou ainda seja incorporado aoutdo bem.

O imobilizado esb registrado ao custo de aquisigao ou construgao e a depreciagao sobre os bens m6veis
e im6veis 6 calculada peso m6todo de quotas constantes, de acordo com as orientag6es contidas no Ato
CSC nQ 02/2010, da CNle em conformidade com a NBC T 16.9. ' ''"
Os bens m6veis da entidade em 31 de dezembro estio assim constitufdos:

2020 2019

Depreciagao I Saldo Residual I Taxa

Acumulada I em 31/12/2019 1 %
Bens M6veis Custo Depreciagao

Acumulada
Saldo Residual
em 31/12/2020

Gusto

Mobilifrio em
Gerd

Vefculos

Maquinas e
Equipamentos em
feral

Equip. M6d.
Cirarg. Odontol. e
Laborat6rio
Equip.
Informgtica

Equip.Esport.e
de Recreagao

Equip.
Comunicagao

Outros

78.549.664.74 l47.848.s77.so 30.701.087,24

1.071.482,76

77.474.353,77

9.328.238.19

48.393.123,95

.8.008.846.39

29.081.229,82 I lo

7.609.020.35 1 -6.537.537.59 1.319.391,80 1 20

118.504.699.77 1 -62.169.369,02 56.335.330,75 1 112.303.913.81 .56.851.018,01 1 55.452.895,80 1 lo

5.382.428.78 1 -3.238.375.99 2.144.052.79 1 5.188.409.59 .3.216.440.96 1 1.971.968.63 1 lo

98.236.536.74 1 -70.466.178,94 27.770.357.80 1 96.183.766.45 .66.179.010.25 1 30.004.756.20 1 20

37.323.893.94 1 -22.275.995.73 1 1 5.047.898.21 36.285.389.98 .21.094.323.01 I 15.191.066.97 I lo

3.351.403.62 1 -1.924.118,18 1.427.285.44 1 3.096.909,99 .1.810.401,38 1 1.286.508,61 10

1022.953.327.88 1 -14.134.316.42 1 8.819.011.46 1 22.497.657.02

371.910 975,82 1 -228.594.469,37 1 143.316.506,45 1 362.358.638.80

3 468 134.931,40 1412.496.8s2,s8 l2.855.638.078.82 l3.361.002.316,s3

.12.963.960.15 1 9.533.696.87
Subtotal

Total
.218.517-124 10 I 143.841.514.70

.556.511.045,00 l2.804.491.271.s3

Os ativos imobilizados encontram-se em perfeito estado de uso, atendendo is operag6es das entidades,
uma vez que adotamos a politica de inventgrios anuais, com as devidas baixas de bens obsoletos e
inserviveis, que sio leiloados ou doados para entidades assistenciais.
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Os ativos imobilizados obtidos gratuitamente s5o considerados peso valor patrimonial deHinido nos
termos da doagao.

A depreciagao sobre os bens m6veis e im6veis 6 calculada pelo m6todo de quotas constantes, de acordo
com as oriental:6es contidas no Ato CSC Rg 02/2010, do Conselho Nacional da Ind6stria e em
conformidade com a NBC T 16.9.

A NBC T 16.10 - AvaliaS:ao e mensuraS:ao de ativos e passivos em entidades do setor p6blico - graz a
necessidade de aplicagao do teste de impairment para ativos do seton pablico, ja o Plano de Implantagao

regulamenta a Portaria STN ng 634, de 19/11/2013, trata do reconhecimento, mensuragao e
evidenciagao dos bens m6veis e im6veis, das variag6es patrimoniais como reavaliagao, depreciagao ou
exaust5o e redugao ao valor recupergvel nos entes pablicos de maneira cadenciada.

Objetivando comprovar que os ativos nio estejam registrados contabilmente por um valor superior
aquele passfvel de ser recuperado por venda ou uso nas operag6es, procedemos a avaliagao Cteste de
impairment) dos grupos de bens Im6veis (avaliagao elaborada por Engenheiros da Diretoria de Obras)
pelo valor de reconstruS:ao, dos Vefculos e Unidades M6veis calculando o valor de reposigao com base na
tabela PIPE ou site de bens usados quando n3o constasse da tabela, dos bens M6veis como maquinas e
equipamentos diversos, equipamentos de informatica, comunicagao e esportivos com base em sites
especializados de bens usados.

Restou assegurado que os referidos ativos nio estio registrados contabilmente por um valor superior
aquele passfvel de ser recuperado por uso ou por venda, ngo sendo necessgrio registrar a perda por
impairment correspondente a diferenga entre o valor contfbil e o valor justo.

A partir de le janeiro de 2019, conforme CPC 06 (R2), procedemos a interpretagao sobre a atividade de
arrendamento mercantil, nos contratos que envolvem o direito de uso de bens de terceiros, hip6tese em
que deverfamos reconhecer em Balango os ativos e passivos ali contidos.

Os contratos verificados, por n5o conterem as caracteristicas da aplicagao da norma, permaneceram
classificados como despesas de aluguel.

7 Passivo Circulante - ObrigaS:6es a Pagar

As provis6es de f6rias tiveram redugao de saldo expressiva em 31/12/2020 em relax:ao ao ano
anterior, devido a antecipagao do perfodo de ferias de diversos funciongrios, incluindo professores, no
infcio da pandemia, quando as Escolas tiveram as auras suspensas, evitando demiss6es desta classe de
trabalhadores em meio ao ano letivo.

  Comnosicio 2020 1 2niq I
  Contas a Pagan 491.411.94 qln 266 66  
  Fornecedores 37.013.493.0g 38 n244qq R?  

 
Impostos, Taxas e Contribuig6es a Recolher
IRRF sabre servigos efolha, ISS, Contribuigao Sindical, PIS,
1:0FINS e CSLL 8.591.812.74 l0.677 634 R2 

  Salfrios e Encargos a Paaar 11.297.222.09 23 q64 71q ql  
  Provisio sobre F6rias 30.464.743.84 42.144.098.7g  
  Provisio para Conting6ncias Trabalhistas 31.699.564.04 29.202.632.7g  
  Provis5o para Contin96ncias Civeis e Tribut6rias 1.901.170.28 1.141.1 60.2R  

  Reteng6es e Dep6sitos em Garantia
l:au gees sobre contratos de obras e sewicos 8.770.287.07 .,.6  
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8. Passivo Nio Circulante - Exigivel a Longo Puzo

As provis6es sio constiturdas com base nos valores de reconhecimento para os passivos, com a
possibilidade de ajustes quando deixarem de existir os motivos que as originaram. As atualizag6es e os
ajustes apurados sio contabilizados em contas de resultado.

Os processes judiciais do SESl-SP estio sob a responsabilidade da Ger6ncia Senior Jurrdica da
Entidade, sendo que os advogados s5o todos contratados nos termos da CLT.

A.provisao de perdas provaveis para os exercicios seguintes foram constitufdas no valor de
R$89.557.673,83 para os processos trabalhistas (R$31.699.564,04 e R$57.858.109,79) e
R$ 11.114.068,50 para os processos civeis/tributarios (R$ 1.901.170,28 e R$ 9.212.898,22)
classiHicados por ordem de liquidez e divididos entre circulante e nio circulante, respectivamente.

O reconhecimento das provis6es foi efetuado considerando o aumento do cisco de perdas provaveis,
em comparagao a 2019.

9. Receitas

As receitas orgamentarias s5o contabilizadas com base no regime de compet6ncia, conforme
Resolugao do Conselho Federal de Contabilidade nQ 1111/2007 - art. 9Q e Normas Brasileiras de
Contabilidade

9.1 Receitas de Contribuig6es

As receitas de contribuig6es diretas e indiretas, por crit6rio determinado pelo Departamento Nacional,
s3o registradas pelos valores constantes no Sistema informatizado da CNI, que corresponde
valores recolhidos pdas ind6strias.

./

Comnosicio anon [ 9010
Pro;ii q7 RqR inq 7q 72 Q77 nd.K 19
Provisgo para Contin96ncias Cfveis e Tributgrias q 212 RqR 99  

Total 67 n71 nnn ni  

Conv6nios - Arrecadagao Direta
25% da Arrecadagdo a ser repassada ao Departamento
Nacional - dez/2020 e 13P saldrio R6144 qq6 q2  
Sistema Ind6stria - Conta Movimento
Encontro de Costas SESE com FIESP 13 16R R6q 7q  
Conv6nios e Acordos
/Glares de Projetos por conte do DeDartamento Nacinnnl R7n 7q7 q7

A U B J- v / H £d / -LJ v v

i nca n91 n2
Credores Diversos
I)utros Departamen tos Reaionais. etc. qn2 2R9 qn

J. B v b/ / ! v £d J J vJ

q nn£ d.K2 7H
Recursos a Classificar

l:r6ditosjudiciais a serem classi$cados pda CEF e B.Brasil e
outros

598.850,63

v vB I b/ v) / I

47.816,93

Outras Obrigag6es
Empr6stimos aosfunciondrios consignados em Folha de
Pagamento, Seguros de vida, Sindicatos, Plano de sadde.
Recebimentos de curses a serem realizados em 2021. etc

1.673.075,7] 2.741.783,74

Total IR3 nRR q7q 09 ?lR4cAin7 9E
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Por meio da Medida Provis6ria nQ 932 de 31/03/2020, convertida na Lei 14.025/2020, o Governo
Federal determinou a redugao temporgria em 50% das alfquotas das contribuig6es devidas ao SESE

sobre o total da remuneragao devida aos empregados, a partir de le/4/2020.

Tal medida teve a Hinalidade de reduzir as despesas parafiscais das empresas brasileiras para
manutengao do fluxo de caixa e preservagao dos empregos no momento em que a atividade econ6mica
nacional seria atingida com mais intensidade pda crise provocada pda disseminaS:ao do Covid-19.

9.2 Receitas Financeiras

As receitas financeiras foram menores em Fazio da crise econ6mica que reduziu a Selic (a taxa b6sica
de juros) para 2,25% ao ano, sendo o menor patamar hist6rico ja registrado.

9.3 Receitas de Servigos

As receitas de servigos tamb6m sofreram redugao, impactados pdas restrig6es de acesso is atividades
sociais, esportivas e culturais, impostas no periodo da pandemia.

9.4 0utras Receitas Correntes

Os valores de INSS e PIS patronais ja registrados na despesa corrente nos meses de abril e maio, que
somam R$ 14.025.089,60 e que tiveram seus pagamentos postergados para outubro e novembro de
2020 pda Medida Provis6ria 932/2020 do Governo Federal, tiveram sua exigibilidade suspensa com
a decisio judicial de imunidade obtida pelo SESI no m6s de setembro do mesmo ano, tendo o registro
para efeito compensat6rio efetuado como Recuperagao de Despesas.

Comuosicio 2020 201q
Contribuig6es Indiretas - Renassado Belo INSS 527.132.346.57 s92.6qR 71q in
Contribuig6es Diretas - Recolhido pdas Emoresas 660.808.129.41 77R R43 R61 q6

Total 1.187.940.475.98 1.371.542.q81.06

Coma)osicgo 2020 201q
Receitas Imobiligrias (H/ugud/s de Bens A/6vefs e
Im6veis} 7.449.253.33 9.2n6 6Rn Ri

Receitas Financeiras fHp/fcacdes) 34.769.074.93 69 n97 31q RR
Total 42.218.328.26 7R.3n3.qq6 iq

Composicio 2020 201q
Servicos Educacionais 274.706.850.94 247.796.281.12
Servicos de Consultoria 679.065.56 394.025 q4
Servicos de Lazer 21.921.682.32 47.384.81S RI
Servicos Administrativos   15.On
Servicos de Sa6de 14.515.260.04 23.86q.q7n qq

Total 311.822.858.86 31q.445.10R.R6

Composigao 2020 2019  
Recuperagao de Despesas

. Material Diddtico, INSS e PIS patronal ndo pages
Jetroativos d decis6o judicial, materials inserviveis, etc.

45.160.997,56 33.967.345,51  
Multas e Juros de Mora 9.621.756,72 6.607.863,64  
Descontos Obtidos 3.359.448,40 3.205.998,02  
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9.5 Transfer6ncias Correntes

O valor de R$ 30.000.000,00 foi repassado pelo Departamento Nacional no fmbito de auxflio
financeiro para operacionalizagao de Plano de Conting6ncias para o estado de calamidade publica
causado pda COVID19 na linha de "Redimensionamento da Estrutura" com o custeio de indenizag6estrabalhistas. "''"'-'

9.6 Receitas de Capital

O saldo dos exercfcios anteriores de 2019, foi classificado no grupo Receitas de Capital e registrado
no valor exato do excedente de despesas com Investimentos. Em 2020, n5o houve necessidade da
abertura de cr6dito orgamentgrio.

Composicio

Saldo de Exercfcios Anteriores
(ApropriaS:ao de parte do Saldo Financeiro Liquids do
exercfcio anterior, para a abertura de cr6dito
orgamentario adicional, nos termos da Lei 4320/64, art.
43,paragufo 1, inciso 1. A contrapartida desta receita 6
a conta "Variag6es Patrimoniais Passivas". nio
!!!£jyg!!qqndo no resultado matrimonial

Total

2020
1.277.458,10

2019
577.478,69

1.277.458,10
l0.222.710.75

l0.800.189,44

Despesas

Conforme disposto na Lei nQ 4.320/64, as despesas orgamentarias s5o contabilizadas, com base
no regime de compet6ncia, ap6s empenhadas pda Entidade.
10.1 Despesas Correntes

Destacamos no quadro abaixo a economia com as Despesas de Pessoal e Encargos devido a
reestruturagao de quadro e imunidade em relagao ao INSS e PIS patronal, is redug6es nas
Despesas de Custeio (ocupagao e utilidades, materiais, transportes, viagens e servigos) em prol
principalmente das restrig6es is atividades presenciais (auras, esportes, cultura, etc.) e das
Despesas com arrecadagao devido a queda nas Receitas de Contribuigao

Investimos em servigos de Tecnologia da Informagao para nos prepararmos para os novos tempos
de aulas a distancia, reunites virtuais, teletrabalho, documentos e assinaturas digitais, entre
outras a96es sociais empreendidas em meio a pandemia, detalhadas nos itens 13 a 15

As provis6es para Despesas Judiciais e Cr6ditos de Liquidagao Duvidosa tamb6m fora
reforgadas para cobrir as expectativas futuras de obrigag6es, resultantes da aplicagao do prim)l:!iploi
contgbilda prud6ncia. ./

Indenizag6es e

4.818.480,13
1.478.654,22 1.546.319,69

65.009.161,51 50.146.006,99

A uxflios Emergenciais para reestruturafao de pessoal
l:onv2nios Direitos A utorais - Novo Telecurso

Total

2019

30.000.000,00

413,933,7s
15.610.29

1.172.227,84
30.413.933,75 1.187.838,13
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10. 2 Despesas de Capital

Retomamos os investimentos essenciais para retomada das
equilibrio orgamentgrio e financeiro das despesas operacionais.

atividades p6s-pandemia, apos o

Composigao
Investimentos
Construc6es em Andamento
Mobiligrio em Gerd
Vefculos
Maquinas e Equipamentos em Gerd
Equipamentos M6dicos CirQrgicos e Odonto16 cos
Equipamentos de Informgtica
Equipamentos Esportivos, Artfsticos e de Recreac6es
Equipamentos de Comunicacio
Outros Bens M6veis

Subtotal

2020 2019

107.061.076.20
8.131.994.71

286.598,99
6.337.628,68

4.375,00
12.563.391,00

2.841.943.07
624.744.00

1.912.354.28
139.764.105,93

158.673.590.41
17.407.732,91

220.950,00
9.519.295,94

2.947.102.17
201.000,00

1.413.700,58
205.761.067.89

Composigao 2020 2019

Pessoale EncargosSociais    
Ordenados e Salgrios 415.872.958.97 463.537.601.77
Encargos Trabalhistas 247.281.967.72 336.019.1 57.59
Encargos Assistenciais 116.266.558.89 139.421 1R2 4q
M5o de Obra Temoorfria 6.90g 94S RI lq 61n 27q q4
Bolsas e Estagios 11.408.636.48 18.67R q34 21

Subtotal 797.740.067.87 977.266.756.00
Outras Despesas Correntes 2020 2019

Ocupagao e Utilidades
Energia E16trica, Aqua e Esgoto, Condomfnio, Telefonia,
Locagao de Im6veis. etc. 44.506.639.2n 63 67q inR q6
Material de Consumo 90.412.313.2] 110.381.707.51
Transportes e Viagens 4.387.727.17 13.688.186.18
ServiGos de Terceiros 206.475.S96.gR 276 Rq4 q7q 41
Reversio de Contribuigao is Ind6strias
l:onv6nio para Arrecadacdo Direta 29.881.372 Rq 36 q12 2441q
Despesas Financeiras 1.90n.678.22 1 47q qnq 4q
[mpostos, Taxas e Contribuic6es 721.244 R7 I RRq qRn q4

Despesas Judiciais (Provis6es, Cartoriais 55.933.826.72 2n qq4 62n 6R

Despesas com Arrecadagao Indireta
3,5% cobrado Belo INSS sabre a Contribuicdo Indireta 20.980.653.6g 21 qqn 44n 2n

Despesas com Provis5o para Cr6ditos de Liquidagao
Duvidosa 23.Sn2 412 27 R 46q447 9q

Contribuig6es Regulamentares 79.722.011.27 92.n2S.239 Rq
Auxilios a Terceiros ].ooo.oo 12 363 R2

Subtotal 558.425.476.5R 64R32q4q7 RR
Total 1.356.165.544.42 1.62K.RQ6.1qR RR
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Concomitantemente, ao langamento da despesa de capital, 6 realizado o langamento na conta do
Ativo Imobilizado, em contrapartida is "Mutag6es Patrimoniais Ativas". Dessa forma. n5o influencia
no Resultado Patrimonial.

11. Resultado Patrimonial

R$ 234.807.813,63. 2020' o Resultado Patrimonial apresentado foi "Superavitgrio" em

12 Ativo e Passivo Compensado

O sistema de Compensagao 6 um sistema a parte do patrimonial, que abrange contas que servem
exclusivamente para controls intemo, sem fazer parte do resultado, somente com a Hlnalidade de

registrar atos que "possam vir a afetar" o patrim6nio e serve homo fonts de dados para maior
transparencja. Tem contrapartida de id6ntico valor nas compensag6es ativas e passivas, sendo
estomadas a medida que cessam os amos que as originaram.

Destaque aos microcomputadores cedidos em comodato aos alunos com baixa renda para
acompanhamento das aulas a distfncia no total de R$ 9.390.824,37 e aos 5.545 processor
judiciais, sendo R$ 117.487.940,25 trabalhistas e R$ 40.762.231,53 civeis/tributarios, que
somados ao processo que concedeu imunidade de INSS e PIS patronal no valor 'de
R$ 65.705.257,24 n5o recolhidos em 2020, totalizam R$ 223.955.429,02 registrados paracontrols.

Outras Considerag6es importantes

As agnes de enfrentamento das consequ6ncias da pandemia seguiram orientag6es definidas pelo
Conselho Regional do SESI e detalhadas no Comity de Compliance, que as discutiram nas reunites

ordinarias, inclusive com a colaboragao de especialista m6dico Dr. Jose ' Medina, diretor do Hospit31,,d6;?
Rim e membro da comiss5o sobre a pandemiacriada pelo presidente da FIESP. ,{2 ,;;;'

,,/

Invers6esFinanc
a-FRF

l:ontribuigdo para o FRF, conforme resolugdo 0.[/2012, do
l:onselho Nacional do SESE

 

34.447,26 68.459,40
139.798.553,19 205.829.527,29

Contas de Compensagao
Seguros
Importancia segurada das ap61ices de seQuros 4.241.963,027.9C 3.673.967.749,82

Obras e Servigos
!!114glidos contratos de obras e services 165.541.145,33 333.111.404,43

Garantias Diversas
Bens penhorados e Cartas de Fiance e Sequro Garantia

30.934.406.21 46.015.553.00

Comodato de Bens
!gns cedidos e recebidos em regime de comodato 9.547.389,89 162.555,52
Outras tli
Processes Trabalhistas e cfveis e decis6o judicial polo n6o
recolhimento do iNSS e PIS

223.955.429,02 144.940.206,68

Total 4.671.941.398.35 4.198.197.469.45
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13. Agnes de Recursos Humanos

A16m dos destaques relacionados a COVID ja pontuados nas contas patrimoniais e orgamentarias
acima, cabe ressaltar as aS:6es do SESI/SP em relagao aos cuidados dispendidos com seus recursos
humanos.

Central de acolhimento - equipe de apoio para as aS:6es relativas aos desligamentos realizados na
reestruturagao Covid-19, envolvendo acolhimento, esclarecimento de diividas e oriental:6es para os
proximos passos at6 a rescis5o.

Central de Monitoramento - COVID-19 - a parter de 13/03:
Monitoramento dos Funciongrios do SESI/SP, pda Equipe do Espago Sa6de (3 m6dicos, 2
enfermeiros e 2 auxiliares de enfermagem e 2 psic61ogas) para tratativas relacionadas aos
encaminhamentos e direcionamentos relacionados ao coronavirus, realizando os atendimentos
atrav6s de telemedicina.

Protocolos de seguranS:a na entrada dos pr6dios, com disponibilizagao de glcool gel, aferimento de
temperatura e questiongrio relacionado aos sintomas da COVID-19.

Apresentag6es a distfncia realizadas pdas psic61ogas do Espago SaQde para apresentagao do
programa de Apoio ao Empregado e Sa6de Mental para todos os funciongrios e estagiarios do SESI/
SP: benefrcio gratuito e con6idencial para apoiar os funcionirios e dependentes legais em quest6es
psico16gicas, sociais, Hlnanceiras e jurfdicas.

Jornada Positiva Digital- Sistema Inteligente SESISENAI de Atendimento
Pale Conosco, DirectRH, Bate Papo com RH, ConectaRH.

SISSA

Campanhas de Sa6de:
Vacinagao - dr/ve thru
Janeiro Branco - sa6de mental
Agosto dourado - gestantes
Setembro amarelo - sa6de mental
Outubro Rosa - Sa6de da Mulher
Novembro Azul - Sa6de do Homem

Projeto SESI/SP de Capacitagao, com aS:6es de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) remoto de
diversos profissionais

Participagao na Implantagao Ordiniria do Teletrabalho: auxiliando na elaboragao de documento e
diretrizes para a nova modalidade de trabalho, com a devida adequagao dos contratos de trabalho.

Planejamento das avaliag6es ergon6micas nas resid6ncias dos funcionirios da sede que
desenvolverio trabalho remoto.

14. Apoio a populagao

Fornecimento de Refeig6es
:Ciente de que os danes provocados pda pandemia recaem mats severamente sobre os mats
vulner6veis, no ano de 2020, o SESE-SP mobilizou subs compet6nclas, recursos, rede de colaboradores e
de parceiros no sentido de produzir relfeigaes a serem doadas para as families carentes. A meta era
assegurar que essay pessoas se mantivessem alimentadas e sauddveis, num momento em que a
malaria sofria perda dos seus empregos ou estava, em raz6o do afastamento social, inviabilizada.

(../ v ' "-\ /%#

,,,/C
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?xercer atividades que pudessem assegurar alguma lforma de renda. No c6mputo final, forum quake
10 milh6es de refeig6es lfornecidas para comunldades distribuidas em 108 municiplos do estado de S6o
Paulo. Para pele(lao das families a serem benejiciadas e distribuig6o das refeig6es, o SESE-SP contou
com o apolo de 1.200 Entidades assist6ncias parcelras. " Parte: Re\at6rio de Gest8o 2020, p. \ 07

©
Alunos catentes receberam, em Comodato, microcomputadores e modens de acesso a internet

pal'a acompanhamento das aulas a distgncia Cequipamentos no valor de R$ 9.390.824,37
registrados em contas de compensagao para controle).

15. Mitigaq:ao de discos, revisio de processos e novas tecnologias implementadas

Com foco na sa6de e futuro da entidade e apoio das novas tecnologias necessgrias para a
continuidade dos servigos prestados, segue um resumo das aS:6es implementadas:

©

e

e

©

e

+

e

8

©

©

©

8

Mapeamento e mitigagao de riscos no periodo de/ockdow/? e no novo normal
Ampliagao dos recursos t6cnicos para Seguranga da Infomlagao
Plataforma Microsof:t para home cl#ice e ensino a distfncia
Assinatura eletr6nica de documentos
Adequagao e renegociagao de contratos e instrumentos
Adequagao do Portal de Candidatos
Monitoramento de processos de compras
Liberagao de computadores e celulares para funcionirios
Plataforma de Relacionamento Cliente MeuSesi
Prontu6rio Digital Alunos
Secretaria Virtual FASESP

Sistema Atividades Complementaies FASESP

16. Plano de Beneficios de Entidade Fechada de Previd6ncia Complementar

O SESl-SP na qualidade de patrocinador de um Plano de Beneffcios de Entidade Fechada de
Previd6ncia Complementar, denominado "lndusprev" e que atualmente 6 administrado pele
MultiBRA Fundo de Pensao, esb estruturado na modalidade de Contribuigao Variavel, em
conformidade com a legislaS:ao vigente.

Anualmente 6 elaborada a avaliaS:ao atuarial do plano, que consiste em estudo t6cnico para
os participantes, assistidos e beneficiirios que participam do plano, considerando as
premissas biom6tricas, financeiras, demograficas e econ6micas, tendo por objetivo
mensurar o valor atuarial dos beneffcios atuais e futuros, as provis6es matemiticas e
determinar os custos estabelecendo o Plano de Custeio para o ano de 2021.

As hip6teses biom6tricas adotadas na avaliagao atuarial estio baseadas no estudo de
adequagao, realizado em 2020, em conformidade com normas da Previc, sendo que as
hip6teses adotadas apresentaram ader6ncia is caracterfsticas do plano de beneffcios e da
massa de participantes, assistidos e beneficiirios.

Foi realizado estudo t6cnico para Comprovagao da Convergencia da hip6tese da Taxa Real
de Juros, em conformidade com a Instrugao Previc ne 10-de 30 de novembro de 2018. Os
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resultados do estudo atestaram a utilizagao da taxa de juros real de 5,00% a.a. a ser adotada
na avaliaS:ao atuarial de 2020, para a parcela de Beneffcio Definido do Plano, estando dentro
do limite estabelecido pda Portaria publicada pda PREVIC de nP 337/2020, que divulgou a
estrutura a termo de taxa de juros para o exercfcio de 2020, juntamente com os limites
inferiores e superiores relatives a durst/on do passivo.

Destacamos que para a gestao do portf61io que garante os compromissos de Beneffcio
Definido 6 adotado o estudo de ALM - Asset Liability Management, na modelagem Cash Flow

Matching, que tem por objetivo fazer um hedge da carteira de ativos, minimizando os efeitos
da volatilidade do mercado financeiro.

A carteira de investimentos possui aproximadamente 80% Coitenta por cento) dos ativos em
tftulos p6blicos marcados na curva (NTN-B), cuja taxa media 6 de 6,0% mats o IPCA.

Com o estudo 6 feito a compra de tftulos p6blicos federais atrelados ao IPCA, que sio
mantidos at6 o vencimento, permitindo assam a contabilidade de forma "accrual" dos ganhos
dos tftulos, verificando e respeitando a capacidade financeira de honrar com os pagamentos
dos beneffcios com liquidez necessfria de forma a garantir o fluxo de caixa positivo.

Os passivos atuariais do plano com caracterfsticas de beneffcio definido foram calculados
adotando-se o m6todo prospectivo para os assistidos e cr6dito unitfrio projetado para os
ativos. Os ganhos e perdas atuariais s5o reconhecidos de forma imediata no patrim6nio de
cobertura e utiliza-se o ajuste de precificagao para apuraS:ao do resultado do plano.

Para a parcela dos beneficios com caracterfsticas de contribuigao definida, a obrigagao 6
limitada aos saldos de conta em nome de cada participante, pelo sistema de cotas, e sio
reconhecidos nos resultados das provis6es matemiticas.

O MultiBRA - Fundo de Pensio 6 responsavel peso fechamento das demonstrag6es contfbeis
do exercfcio ando de cada ano, em conformidade com plano de contas para os pianos de
previd6ncia complementar e legislag5o pertinente.

O custeio do plano previsto no regulamento 6 efetuado atrav6s de aportes mensais de
contribuig6es de participantes e da patrocinadora, de forma parit6ria, em conformidade com
o regulamento do plano, cujos valores s3o registrados em Parecer Atuarial e no
Demonstrativo Atuarial - DA, cujo documento 6 submetido a Superintend6ncia Nacional de
Previd6ncia Complementar - PREVIC, no limite do puzo legal de 31/03/2021.

O plano de custeio para 2021 compreende apenas de contribuig6es normals de
participantes, patrocinadora e assistidos.

O plano apresentou desequilfbrio t6cnico ajustado que corresponde a 9,02% das provis6es
matemiticas que asseguram os Beneffcios Definidos, resultado esse de natureza conjuntural
decorrente das incertezas trazidas pda pandemia de Covid-19, no ano de 2020, o que
impactou o desempenho da carteira, reduzindo o retorno esperado dos investimentos do
plano em renda axa.

Deveria ser implementado um plano de equacionamento de deficit no exercicio do Plano de
./ Custeio de 2022, uma vez que o valor do desequilfbrio t6cnicq,.gpurado em 2020 6 superior

14
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ao limite de deficit t6cnico, permitido pda legislagao, no entanto, tendo em vista que o
Conselho Regional do SESI aprovou a retirada total de patrocfnio do plano, com data base
posicionada em 30/09/2020, n5o haverg necessidade de nenhum provisionamento, uma vez
que o processo esb sendo submetido a PREVIC em fevereiro/2021 e, quando homologado, o
patrim6nio, avaliado a mercado, deverg ser suficiente para cobrir todo compromisso
atuarial do Plano.

A parcela de contribuiS:ao definida n5o gera deficits nem superavits por estar estruturada na
base de acumulaS:ao no sistema de cotas que sofre variagao mensal do retorno dos
investimentos.

Ressaltamos que o cadastro dos participantes ativos e assistidos que serviu de base para a
realizagao da avaliagao atuarial de 2020, bem como as provis6es matemiticas dos beneffcios
concedidos, foram submetidos a auditoria independente (KPMG) das demonstrag6es
contibeis do MultiBRA Fundo de Pensao, do exercfcio ando (ie 31/12/2020, para
conferencia, validagao e aprovagao dessa auditoria.

A KPMG se manifestou de forma favorivel ao cadastro, a metodologia de cglculo e resultados
das provis6es matemiticas de beneffcios concedidos, nio identificando diverg6ncias
significativas.

Impactos da Pandemia de Covid-19 em 2020

A pandemia de Covid-19 em 2020 trouxe um incremento de incertezas na economia
dom6stica e mundial, levando os governos a realizarem pacotes de estfmulos fiscais e
monetirios para recuperagao econ6mica, afetando todos os parses simultaneamente.

Assam, a taxa Selic foi reduzida para 2% a.a., menor patamar da s6rie hist6rica registrada
pelo Banco Central. Com isso, as taxas de juros reals adotadas nos pianos de benefrcios para
precificar o passivo atuarial tiveram que ser reduzidas, bem como os rendimentos de renda
axa

Neste cenario, uma janela de oportunidade abriu-se com a possibilidade de marcar a
mercado os tftulos p6blicos atrelados ao IPCA da carteira de investimentos de benef(cio
definido, gerando aumento do patrim6nio de cobertura do plano, garantindo assim o
pagamento do deficit t6cnico.

Neste contexto, para garantir a estabilidade futura do plano de previd6ncia nesse novo
cenirio desafiador de taxa de euros e rendimentos de renda axa mais baixos, associado ao
aumento da longevidade, esb sendo estudado o encerramento do plano de beneficios que
possui parcelas de beneffcio definido que esb iminentemente sensfvel as essas mudangas
macroecon6micas gerando os desequilfbrios t6cnicos.

Um novo plano de contribuigao definida e mais adequado a essa nova realidade econ6mica
esb sendo desenvolvido e sera oferecido a todos participantes e assistidos.
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17. Gratuidade Regulamentar

Em atendimento aos artigos 6Q e 69' do Regulamento do SESI, o Departamento Regional
de Sio Paulo destinou, em 2020, para ag6es educativas, o valor de R$ 819.272.039,13,
correspondendo a 82,84% da receita Ifquida da contribuigao compuls6ria e, para a
gratuidade o valor de R$ 184.947.229,23, o que somado ao saldo excedente do exercfcio
anterior de R$ 22.932.256,57 conforme Resolugao SESE-CN 109/2017 art. 2',
corresponde a 21,02 % da receita Ifquida de contribuigao.

Demonstrativo de Cumprimento da Aplicagao de Recursos no Programa de Gratuidade

RECEITAS Jan-Dez/2020

Receita Bruta de Contribuigao Compuls6ria (RBCC)

Receita Liquida de Contribuigao Compuls6ria (RLCCy

1.187.940.475,98

988.960.446,25

Compromisso de Aplicagao da RLCC em Educagao BAsica e Continuada:

Compromisso de Aplicagao da RLCC em Gratuidade Regulamentara

(+/-) faldo do Exercicio Anterior

329.620.516,74

164.859.70639

22.932.256,57

DESPESAS 11
819.272.039,13

184.947.229,23

em Educac&o B&sica e Continuadd

gHGrgtuidade Regutamentar

flORA-ALUN06
Hora-a1ltno Total 93.357.548

15.986.478Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar

Resultado do Cumprimento de Aplicagao da RLCC em Educagao Bgsica e
Continuada7

% da RLCC Aplicado em Educagao Bgsica e Continuada

489.651.52239

82,84%

Resultado do Cumprimento de Aplicagao da RLCC em Gratuidade Regulamentar8 20.087.522,84

21,02%% da RLCICI Aplicado em Gratuidade RegulamentaP

Forte: SESE-SP (Assessoria de Assuntos Estrat6gicos)

Notas

1. Receita Liquida de Contribuigao Compuls6ria: Corresponde a 83,25% da Receita
Bruta de Contribuigao Compuls6ria Gerd, em conformidade com o Art. 69 do
Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei ne 6.637, de 5 de novembro de 2008.

2. Compromisso da RLCC em Educaq:ao: Corresponde a 33,33% da Receita Lfquidq,
Contribuigao Compuls6ria (RLCC).

/
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3. Compromisso da RLCC em Gratuidade: Corresponde a meta de 16,67% da Receita
Liquida de Contribuigao Compuls6ria (RLCC).

4. Saldo de Exercicio anterior: Corresponde a diferenga entre a despesa total realizada
em gratuidade e o compromisso de aplicagao do exercfcio anterior, conforme disposto na
Resolugao SESE-CN ne 109/2017

5. Despesa em educagao bgsica e continuada: Corresponde a despesa total em
educagao bgsica e continuada, deduzidas as receitas de servigos e demais receitas em
educagao bgsica e continuada, conforme Resolugao SESl-CN nQ 040/2018.

6. Hora-Aluno: Considera a soma das horas destinadas ao desenvolvimento dos alunos
matriculados em cursos de educaS:ao bisica e continuada, dentro de um determinado
perfodo, nas unidades operacionais.

7. Resultado do Cumprimento da RLCC em EducaS:ao: Corresponde ao resultado
(positivo ou negative), de aplicagao da receita Ifquida de contribuiS:ao compuls6ria para a
gratuidade, em relax:ao ao compromisso de 33,33%.

8. Resultado do Cumprimento da RLCC em Gratuidade: Corresponde ao resultado
(positivo ou negativo), da aplicagao de recursos da receita Ifquida de contribuiS:ao
compuls6ria destinada para a gratuidade, em relagao a meta regulamentar.

9. Percentual da RLCC aplicado em Gratuidade Regulamentar: Corresponde ao
percentual da receita Ifquida de contribuigao compuls6ria aplicada em gratuidade
regulamentar, considerando o saldo de exercfcio anterior, conforme disposto na
Resolugao SESl-CN nQ 109/2017
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