SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
SECAO SINDICAL IF SERTAO PE
CNPJ: 03.658.820/0059-80
PETROLINA-PE

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DE 01 JANEIRO/2019 a 21 DE SETEMBRO/2019
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da educação básica, profissional e tecnológica – IE SERTÃO, é
uma entidade sindical sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante a defesa dos interesses da
categoria que representa e a luta em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência
social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora.
Com sede localizada nesta cidade de Petrolina-PE na Rodovia BR 407 Km 08 n° 08 no bairro Jardim São Paulo,
CEP 56.314-520, é uma Seção Sindical da matriz SINASEFE de Brasília
NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)
O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da educação básica, profissional e tecnológica – IE SERTÃO
mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo
eletrônico pela matriz e com a entrega das obrigações acessórias em dias.
As demonstrações contábeis financeiro, da Filial Petrolina, foram elaboradas conforme a documentação do
movimento de caixa que é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que
apóiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas
na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade guarda em boa ordem a
documentação contábil.
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste
sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que
possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias
e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
 Com relação ao saldo do Caixa em 30.09.2019, no valor de R$ 46,542,99, entregue à Nova
Diretoria, conforme recibo em poder da antiga Direção, se deu devido saque de alguns cheques
para Suprimento de Caixa, enquanto aguarda regularização da Posse da Nova Diretoria junto à
Instituição Financeira, conforme composição abaixo:
DATA
DESCRIÇÃO
VALORES
30.08.2019
Saldo 30.08.2019
5,57
19.09.2019
Saque cheque nº 850376
18.000,00 (-)
19.09.2019
Saque cheque nº 850377
18.000,00 (-)
19.09.2019
Saque cheque nº 850378
16.000,00 (-)
19.09.2019
Pagamento Assessoria Jurídica mês 09/2019 e 10/2019
5.000,00 (-)
20.09.2019
Pagamento Estagiário
400,00 (-)
21.09.2019
Pagamento Complemento Auxílio Transporte
62,58 (-)
21.09.2019
Saldo Atual
46.542,99 (=)
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b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais
aplicados, acrescidos dos rendimentos.
c)

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição.

d) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Caixa.
e) Apuração do Resultado: O resultado parcial desde exercício foi apurado segundo o Regime de Caixa. As
receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores
recebidos ou a receber) e apropriadas às rubricas competentes.
NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)
Os ativos Imobilizados houve um pequeno acréscimo nesse período.
NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)
Este grupo por ter uma circulação de pagamento mensal não tem saldo a pagar, é composto pelo seu valor
nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, trabalhista,
tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.
NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do
resultado parcial do período.

Petrolina-PE., 21 de Setembro de 2019
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