












Folha: 1

NomeCódigo Nº patrimônio Valor aquisiçãoData aquisiçãoFilial

MATRIZ

Conta: 833  Máquinas e Equipamentos

0027 PURIFICADOR DE AGUA 1.198,0013/07/201227 0

0047 FRIGOBAR CRC12 120L BCO1 830,0012/08/201447 0

0049 MAQCAFE ESPAUTO PIXIE VRM1 515,0012/08/201449 0

Subtotal da conta: 833  Máquinas e Equipamentos: 2.543,00

Conta: 841  Móveis e Utensílios

0036 ESTANTE COLMEIA TAINA BIANCO 649,0012/06/201236 0

0042 ESTANTE 1520 X 534 X 2200 MM C/8 PRATELEIRAS 980,0011/11/201342 0

0043 ESTANTE 1520 X 534 X 2200 MM C/8 PRATELEIRAS 980,0011/11/201343 0

0044 ESTANTE 1520 X 534 X 2200 MM C/8 PRATELEIRAS 980,0011/11/201344 0

0045 TV SONY BRAVIA 46 P 4.000,0011/03/201345 0

0046 BALCÃO ESPECIAL 960,0012/06/201246 0

0047 ARMARIO ESPECIAL 140X123X035 1.412,0012/06/201247 0

0048 ARMARIO ESPECIAL 140X123X035 1.412,0012/06/201248 0

0049 ARMARIO ESPECIAL 161X74X55 1.480,0012/06/201249 0

0050 ARMARIO ESPECIAL 126X74X35 1.326,0012/06/201250 0

0051 ARMARIO ESPECIAL 126X74X35 1.326,0012/06/201251 0

0052 ARMARIO ESPECIAL 70X45X35 540,0012/06/201252 0

0053 ARMARIO ESPECIAL 70X45X35 565,0012/06/201253 0

Subtotal da conta: 841  Móveis e Utensílios: 16.610,00

Conta: 884  Computadores e Periféricos

0024 IMPRESSORA HP LASERJET PRO 664,0527/01/201224 0

0025 NOTEBOOK COREI5 4GB 640GB 1.796,0008/02/201225 0

0028 COMPUATDOR UDP PRIME 1.545,0011/03/201328 0

0037 DESKTOP COREI3 4GB 1TB 1.543,0010/09/201237 0

0038 PC AIO COREI5 4GB 1TB 23P 2.430,0028/01/20130038 0

0039 PC AIO COREI5 4GB 1TB 23P 2.430,0028/01/201339 0

0040 TABLET GALAXY 8GB P3110 7P 657,0023/03/201340 0

0041 PC DESKTOP COREI3 6GB 500GB 1.399,0023/08/201341 0

0045 SERVIDOR POWEREDGE T110 II 4.634,7827/12/201345 0

0046 NOTEBOOK COREI7 8GB 1TB 14PPTA 2.560,0018/02/201446 0

0048 PC AIO COREI5 4GB 500GB 20P 2.299,0012/08/201448 0

0051 NOTEBOOK COREI5 8GB 1TB 14PB 1.997,0012/02/201551 0

0056 NOTEBOOK MARCELA 2.504,9206/10/20161 0

0058 SERVIDOR DELL SEDE 12/16 5.552,0001/12/201658 0

0061 MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 2.299,0017/10/201350 0

0062 B2W COMPANHIA DIGITAL (NOTEBOOK MARCELA) 2.504,9206/10/201656 0

0063 COMPRA NB COREI7 8GB 1TB - COMPRA NA FAST SHOP NFE 117095 3.200,0001/07/201663 0

0064 COMPRA NB COREI7 8GB 1TB - COMPRA NA FAST SHOP NFE 117095 3.200,0001/07/201663 0

0065 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT (AQUISICAO COMPUTADOR

DELL ASSIM SP NOTBOOK)

5.210,0026/06/201856 0

0066 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT (NOOTBOOK LEANDRO) 5.149,0013/06/201856 0

0068 MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5567 3.799,9614/02/20170068 0

0069 MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 3647 4.112,9813/02/20170069 0

0070 MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 3647 3.413,9413/02/20170070 0

patrimônio SCI VISUAL Ativa

29/05/2019 12:05:35

 ANDREO CONTABIL



Folha: 2

NomeCódigo Nº patrimônio Valor aquisiçãoData aquisiçãoFilial

MATRIZ

Conta: 884  Computadores e Periféricos

Subtotal da conta: 884  Computadores e Periféricos: 64.901,55

Conta: 74810  Celulares e Acessorios

0029 SMARTFHONE SANSUNG 3.570,0004/06/201529 0

0055 1 IPHONE 6 COMPRADO NA APPLESTORNE NY - POR MARCEL

CAMARGO E GODOY

2.049,9913/02/201555 0

0057 TRANSFERENCIA AQUISICAO APARELHO CELULAR, SEGURO E

LICENCA APPLE CRISTIANE MARC CAM GODOY SOUZA

3.247,5729/11/201656 0

Subtotal da conta: 74810  Celulares e Acessorios: 8.867,56

Subtotal da MATRIZ:   92.922,11

FILIAL 1 - ASSIM ASSOCIACAO DE INTERPRETES E MUSICOS

Conta: 884  Computadores e Periféricos

0026 COMPUTADOR PAV HP 1.399,0016/06/201226 1

0030 NOTEBOOK JENIFER 2.725,2024/09/201530 1

Subtotal da conta: 884  Computadores e Periféricos: 4.124,20

Subtotal da filial 1 - ASSIM ASSOCIACAO DE INTERPRETES E MUSICOS:   4.124,20

Total geral:   97.046,31

patrimônio SCI VISUAL Ativa

29/05/2019 12:05:35

 ANDREO CONTABIL



Notas explicativas da Administração às 
demonstrações contábeis para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 
(Valores expressos em reais) 
 
1. Contexto operacional 
A ASSIM Associação de Interpretes e Músicos (“Entidade ou ASSIM”), 
associação civil sem fins lucrativos, foi constituída em 04/02/1978 e tem por 
objetivo social:  

I – Representar e defender os interesses de seus associados, em juízo ou fora 
dele, em território nacional ou estrangeiro, sempre respeitando as normas legais 
e constitucionais, tratados e acordos internacionais dos quais o Brasil é 
signatário, e aos quais esta Entidade está submetida por força de contrato e/ou 
vínculo estabelecido. 

II – Cobrar e administrar os direitos autorais das obras musicais e lítero-musicais 
de que seus associados sejam titulares de direito, provenientes da comunicação 
ao público, e da execução pública, concedendo autorização ou licença de uso, 
arrecadando as remunerações devidas e distribuindo os valores percebidos. 

III – Cobrar e administrar os direitos conexos aos direitos autorias, dos 
fonogramas de que seus associados sejam titulares de direito, provenientes da 
comunicação ao público, e da execução pública, concedendo autorização ou 
licença de uso, arrecadando as remunerações devidas, e distribuindo os valores 
percebidos. 

IV – Cobrar e administrar os direitos patrimoniais relativos à reprodução, inclusão 
em obras audiovisuais, distribuição, distribuição eletrônica, armazenamento, ou 
qualquer outra modalidade prevista, das obras musicais, lítero-musicais e dos 
fonogramas de que seus associados sejam titulares de direito, concedendo 
autorizações ou licenças de uso, arrecadando as remunerações devidas e 
distribuindo os valores percebidos. 

V – Arrecadar e distribuir os direitos autorais patrimoniais das obras audiovisuais 
de que seus associados sejam titulares de direito. 

VI – Administração estabelecida nos incisos anteriores engloba os direitos 
relativos às obras literárias, dramáticas, dramático-musicais, audiovisuais e às 
obras musicais inseridas em outras obras e/ou produções; 

VII – Celebrar contratos com instituições ou empresas, de personalidade jurídica 
própria, nacional ou estrangeira, para representa-la no Brasil ou fora dele, e que 
gozem de condições de assegurar a defesa dos interesses e direitos de seus 
titulares Associados, inclusive aqueles previstos nos tratados internacionais dos 
quais o Brasil é signatário. 

VIII – Outorgar a pessoas físicas, por meio de autorização, procuração ou 
contrato especifico, o direito de representação desta Entidade, em território 
nacional e/ou estrangeiro. 



IX – Celebrar contratos de representação unilateral ou bilateral com Associações 
estrangeiras de Gestão Coletiva de mesma natureza, para efeito de representa-
las no Brasil, ou de se fazer representar pelas mesmas nos países em que 
estiverem localizadas. 

X – Colaborar com o poder Público e Organizações Internacionais no 
aprimoramento normativo dos direitos autorais auferidos a partir do uso das 
obras e fonogramas sob a sua administração. 

XI – Realizar os repasses provenientes da utilização e/ou licenciamento das 
obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e fonogramas sob sua 
administração, aos seus titulares de direito associados, representados, 
cessionários, herdeiros ou sucessores. 

a) É permitido à Entidade exigir documentação especifica que comprove 
a outorga de poderes de seus titulares associados a terceiros. 

b) Os cessionários serão obrigados a apresentar documento ou contrato 
que comprove a cessão de direitos. 

c) É permitido à Entidade exigir de Herdeiros ou sucessores de titulares 
falecidos filiados à ASSIM, cópia do processo do inventário. 

XII – Incentivar, inclusive economicamente, a produção musical e a difusão das 
obras e fonogramas sob sua administração. 

XIII – Pugnar, inclusive economicamente, pela difusão do patrimônio musical e 
artístico brasileiro, no Brasil e no exterior. 

Considera-se Comunicação ao Público e Execução Pública os dispositivos do 
Artigo 5º, Inciso V; e Artigo 68, inciso 2º da Lei nº 9.610/98, respectivamente. 

A Entidade está submetida ao Artigo 99 e seus parágrafos da Lei nº 9.610/98. 

A Entidade poderá firmar convênios com outras entidades congêneres nacional 
para defesa de modalidades especificas de direitos autorais e os que lhe são 
conexos, substabelecendo os poderes recebidos para tal finalidade. 

Na qualidade de associação membro da CISAC (Confederação Internacional das 
Sociedades de Autores e Compositores), e, durante o tempo em que permanecer 
o vínculo a esta Confederação, a ASSIM estará submetida às suas regras e 
normas e aos contratos firmados com Associações congêneres em território 
estrangeiros. 

As regras relativas à administração dos direitos previstos no Estatuto serão 
regulamentadas por meio do regimento interno e dos regulamentos específicos 
a serem construídos para cada modalidade de direito administrado pela 
Entidade. 

Os direitos dos autores estrangeiros filiados às entidades com sede no exterior 
e com as quais a ASSIM mantém contratos e/ou convênios de representação, 
serão representados e definidos no Brasil pela ASSIM, nos termos do Artigo 97, 
§ 3º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 



2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis 

2.1. Declaração de conformidade 
As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
especificamente em atendimento a NBC TG 1000 – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas e a ITG 2002 (R1) Entidade sem 
Finalidade de Lucros, aprovadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 

2.2. Aprovação das demonstrações contábeis 
A autorização para a conclusão das demonstrações contábeis ocorreu na 
reunião de Diretoria realizada em 01 de março de 2019. 

2.3. Base de mensuração 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, 

exceto se indicado de outra forma. 

2.4. Moeda funcional e moeda de apresentação 
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda 
funcional da Entidade. 

2.5. Uso de estimativas e julgamentos 
Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário realizar 
julgamentos e utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e 
outras transações. As estimativas e as respectivas premissas estão 
baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados 
relevantes, sendo revisadas continuamente. As demonstrações contábeis 
incluem, portanto, principalmente estimativas referentes à seleção das vidas 
úteis dos bens do ativo imobilizado e determinações de demais provisões. Os 
resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 

3. Principais práticas contábeis 
As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente 
a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. 

a) Apuração do resultado do exercício 
As receitas e despesas da Entidade são apuradas em conformidade com 
o regime contábil de competência do exercício. 
 

b) Caixa e equivalentes de caixa 

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista, investimentos 
temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação ou 
considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo 
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não 
excedem o seu valor de mercado ou de realização. 
 

c) Imobilizado 
Reconhecimento e mensuração 
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição 
ou construção, deduzidos de depreciação acumulada. 



Os ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados 
pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor 
contábil do imobilizado, reconhecidos no resultado. 

Depreciação 
A depreciação é reconhecida no resultado com base no método linear 
com relação às vidas úteis estimadas dos bens. 

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são 
revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de 
mudança significativa. Eventuais ajustes serão reconhecidos como 
mudança de estimativas contábeis. 

d) Fornecedores 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo 

reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato correspondente. As 
referidas contas a pagar estão classificadas como passivos circulantes 
pois os pagamentos são devidos por período inferior a doze meses. 
 

e) Férias e encargos a pagar 
Estão provisionadas integralmente pela parte vencida e proporcional a 
vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do 
balanço. 
 

f) Provisões 
Reconhecidas quando a Entidade possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado com provável utilização 
de recurso econômico para saldar a obrigação no futuro. 
 
 

g) Tributação 
Renúncia fiscal 
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) – Entidade sem 
Finalidade de Lucros, a ASSIM apresenta, a seguir, a relação dos tributos 
objetos da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2018: 

• Imposto de renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); 

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

• Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); 

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

sobre as receitas próprias 

h) Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade 
e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é 
reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
 



Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais (quando 
aplicável) incorridas até a data do balanço patrimonial. 

Quando da ocorrência de efeitos relevantes, são registrados ao valor 
presente, transação a transação, com base em taxas de juros que reflitam 
o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes 
a valor presente é contabilizada contra as contas de resultado que deram 
origem ao referido ativo e/ou passivo.  

A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do 
passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato com base 
no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. 

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 

realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 

 

4. Caixa e equivalentes de caixa 

 31/12/2018 31/12/2017 
   

Caixa 2798 458 

Bancos conta movimento 10 10 

Aplicações financeiras  5.123.173 4.622.359 

Total 5.125.981 4.622.827 

Incluem caixa, contas bancárias e aplicações financeiras com liquidez imediata 
e com risco insignificante de variação no seu valor de mercado. As aplicações 
financeiras estão classificadas como disponíveis para negociação e são 
mensuradas pelo seu valor justo por meio do resultado. As aplicações financeiras 
que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três 
meses são registrados como equivalentes de caixa. 

 
Considerando os diretos autorais a pagar e os adiantamentos concedidos pela 
Entidade aos seus associados, o valor do caixa e equivalentes de caixa com 
restrição é demonstrado a seguir: 

 31/12/2018 31/12/2017 
   

Direitos autorais a pagar (nota explicativa  
n° 8) 

                        
2.161.937                        

                    
2.037.862 

Adiantamentos aos associados (nota 
explicativa nº 5) 

(2.300.585) (1.438.164) 

Caixa com restrição (139.000) 599.698 

 
 
 
 
 



5. Adiantamento de direitos autorais 
 31/12/2018 31/12/2017 
   

Circulante 2.300,585 1.438.164 

Não circulante                   - 

Total 2.300.585 1.438.164 

 
 
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de R$ 2.300.585 (R$ 1.438.164 em 31 de 
dezembro de 2017, não auditado) referem-se aos adiantamentos concedidos 
aos associados da Entidade. Os critérios adotados para concessão de 
adiantamentos e antecipações de direitos autorais e conexos são estabelecidos 
de acordo com o pedido dos associados e levam em consideração, 
primordialmente, valores futuros à receber de curto, médio e longo prazo pelos 
associado e ainda: (i) valores bloqueados junto ao ECAD (Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição) por determinação judicial; (ii) valores bloqueados 
junto ao ECAD por serem créditos protegidos/retidos em decorrência de acerto 
de cadastro de obra ou fonograma; (iii) ajustes de crédito em decorrência de 
pagamentos revisados pelo ECAD; (iv) créditos futuros em decorrência de regras 
de negócio em fase de implementação que gerem créditos a segmentos 
específicos administrados pela Entidade e que seus associados tenham 
participação; (v) tempo de filiação; (vi) histórico de rendimentos; (vii) análise de 
perspectiva de rendimento futuro em decorrência de utilização de obras e 
fonogramas por emissoras de televisão, para audiovisual e programações 
exibidas em TV, ou para transmissão e retransmissão em rádio que já estejam 
sendo utilizadas pelos diversos tipos de usuários de música adimplentes junto 
ao sistema congregado pelas Associações e o ECAD; (viii) créditos sobre 
receitas futuras advindas do exterior, ou ainda, outros casos tratados de forma 
excepcional, quando necessário. 
 

6. Imobilizado 

a) Composição 

 

 31/12/2018 

%     
Taxas  Custo 

Depreciação 
acumulada Saldo 

      

Máquinas e equipamentos 10%  3.176 (2.399) 777 

Móveis e utensílios 10%  15.745 (11.291) 4.454 

Computadores e periféricos 20%  57.539 (49.040) 8.499 

Telefonia 10%  14.244                 - 14.244 

Total   90.704 (62.730) 27.974 

 

 

 

 

 



b) Movimentação do ativo imobilizado 

 

 31/12/2017 Adições 
 

Baixas 31/12/2018 

Custo     

Máquinas e equipamentos 3.176          - - 3.176 

Móveis e utensílios 15.745      - - 15.745 

Computadores e periféricos 57.539 10.359 (700) 67.198 

Telefonia 14.244                           - 14.244 

 90.704 10.359 (700) 100.363 

Depreciação     

(-) Máquinas e equipamentos (2.037)          - (362) (2.399) 

(-) Móveis e utensílios (9.122)      - (2.168) (11.290) 

(-) Computadores periféricos (35.115)          - (13.925) (49.040) 

     

 (46.274)  (16.455) (62.729)                                                                                                                  

     

Total  44.430 10.359 (17.155) 37.634 

7. Direitos autorais a pagar 

 
31/12/2018 

 
31/12/2017  

Direitos autorais a pagar 2.161.937 2.037.862 

Antecipações de direitos autorais (a) 4.841.967 3.636.859 

Espólio (b) 1.027.690 836.452 

Total 8.031.594 6.511.173 

 

Circulante 7.816.662 6.518.276 

Não circulante 1.027.690 836.452 

(a) (a) Referem-se à soma das antecipações que são remetidas pelo ECAD 
à ASSIM, nos meses de novembro e dezembro de cada ano, a serem 
liquidadas em janeiro do ano subsequente. 

 

(b) (b) Referem-se a direitos autorais de titulares falecidos sem definição de 

liberação judicial para quitação junto aos herdeiros ou sucessores 
correspondentes do processo, ou titulares falecidos sem processo de 
inventário aberto. 

 

 

 

 



 8. Obrigações tributárias 

  31/12/2018 31/12/2017 

Obrigações Tributárias correntes    

IRRF a recolher - código 0561  6.733 4.341 

IRRF a recolher - Pessoa Jurídica   117  117 

IRRF a recolher - código 0588  343.392 482.841 

Parcelamento de Impostos    

IRRF 0588-0561 E PIS 8301 – código 
1279 

 26.042 30.382 

IRRF PAEX-REFIS-PAES - código 
1285 

 38.814 5.757 

IRRF Lei 12.996/14 Código 4750  30.097 32.412 

INSS Parcelado Código 1136  1.511 2.350 

INSS Parcelado Código 4743  13.879 16.192 

  460.585 574.392 

 

Circulante  427.059 562.641 

Não circulante  190.299 264.560 

9. Patrimônio líquido (Passivo a descoberto) 

a. Patrimônio social 

O patrimônio social da Entidade é constituído, conforme Artigo 85 de seu 
Estatuto Social, por contribuição dos membros, bens móveis ou imóveis, 
auxílios e subvenções que lhe sejam concedidos por donativos, legados, 
patrocínios e/ou outras contribuições de qualquer natureza, cobrança de 
direitos autorais, em território nacional e estrangeiro, receitas eventuais. 

O saldo do patrimônio líquido é constituído pelos superávits ou déficits 
acumulados. 

b. Dissolução da Entidade 

De acordo com o Estatuto Social, conforme Artigo 87, em caso de 
dissolução da Entidade, depois de liquidadas as obrigações financeiras 
assumidas, o patrimônio social e os haveres disponíveis serão partilhados 
em conformidade com o que estabelece o Código Civil brasileiro em seu 
Artigo 61 § 1º. 

10. Receita operacional líquida 

  2018 

Contribuição associativa* (A)  16.095 

Contribuição percentual associativo ECAD  3.567.894 

Tarifa bancária  53.789 

Contribuição de Associações Estrangeiras  11.530 

  3.649.308 

*A) A receita de contribuição associativa foi contabilizada somente no 
mês de janeiro/2018. A partir de fevereiro/2018 a contribuição foi extinta. 



11. Pessoal 
  31/12/2018 

Salários  (188.446) 

Férias  (25.171) 

13.Salário  (18.380) 

Benefícios  (38.607) 

Rescisões e indenizações trabalhistas  (41.809) 

INSS  (57.633) 

FGTS  (17.600) 

Multa rescisória FGTS  (47.151) 

PIS sobre folha  (2.110) 

INSS sobre férias  (1.796) 

FGTS sobre férias  (564) 

PIS sobre férias  (19) 

INSS sobre 13º salário  (3.944) 

FGTS sobre 13º salário  (1.237) 

PIS sobre 13º salário  (73) 

  (444.540) 

 
12. Gerais e administrativas 
  31/12/2018 

Assessoria administrativa  (629.500) 

Gestão de associados e desenvolvimento de 
softwares SAT  (1.003.940) 

Processamento de dados  (284.484) 

Serviços de recursos humanos  (189.776) 

Honorários contábeis  (268.908) 

Aluguel e condomínio  (147.054) 

Apoio administrativo e captação de associados  (109.800) 

Honorários advocatícios  (14.300) 

Telefone  (42.377) 

Viagens e representações  (56.611) 

Serviços de terceiros - pessoa física  (22.700) 

Manutenção em T.I.  (19.876) 

Multas e Juros sobre parcelamento  (14.818) 

   

Total  (2.804.144) 

 
13. Resultado financeiro 
  31/12/2018 

Receitas financeiras   

Rendimentos de aplicação financeira  177.569 

Total  177.569 

   
Despesas financeiras   

Tarifas bancárias  (51.402) 

Juros e Multas  (82.754) 

Total  (134.156) 
   
Resultado líquido  43.413 



14. Provisão para demandas judiciais 
De acordo com os assessores legais da Entidade, não constam nenhum litígio, 
processo, reclamação ou autuação em andamento, iminente ou que seja do 
nosso conhecimento, em vias de serem iniciadas em nome da Entidade, capaz 
de gerar qualquer tipo de contingência que exija registro ou divulgação nas 
demonstrações contábeis. 

15. Cobertura de seguros 
A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes que a Administração considera suficientes para 
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. O escopo 
dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a 
suficiência da cobertura de seguros. 

*     *     * 

 

 


