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Entidade e Apresentagao das Demonstrag6es Contgbeis

O Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAl-SP 6 uma instituigao de direito privado, sem
fins lucrativos, organizada e administrada pda Confederagao Nacional da Indastria, criada atrav6s do
Decreto-lei Dg 4.048, de 22 de janeiro de 1942, com a Hinalidade de realizar, em escolas instaladas e
mantidas pda entidade, ou sob forma de cooperagao, a aprendizagem industrial; assistir aos
empregadores na elaboraS:ao e execuS:ao de programas gerais de treinamento; proporcionar aos
trabalhadores a oportunidade de completar a formagao pronissional parcialmente adquirida no local de
trabalho; conceder bolsas de estudo e de aperfeigoamento ao pessoal das empresas contribuintes; e
cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecno16gicas de interesse para a ind6stria e atividades
assemelhadas.

As demonstraS:6es cont6beis 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
PQblico - NBC TSP 11, de 18/10/2018, Plano de Contas e Manual de Padronizagao Contibil do Sistema
Ind6stria e disposig6es do Departamento Nacional do SENAI, que preveem o registro das receitas e
despesas em regime orS:amentario. Essas demonstrag6es compreendem:

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

e Balango Orgamentario - demonstra as despesas e receitas orgamentarias orgadas e realizadas no
exercfcio de 2020, comparado com o exercicio anterior.

e 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.

e Demonstraq:ao das Variag6es Patrimoniais - demonstra a apuragao do superavit do exercfcio linda
em 31 de dezembro de 2020, comparado com o exercicio anterior.

e Demonstragao do Fluxo de Caixa - M6todo Indireto - demonstra a origem e aplicagao dos recursos
financeiros no exercfcio de 2020, comparado com o exercfcio anterior.

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

e Notas Explicativas is Demonstrag6es Contfbeis - cont6m informag6es complementares ou
suplementares aquelas evidenciadas nas referidas demonstrag6es, bem como crit6rios utilizados em
sua elaboraq:ao e outras informag6es relevantes, coma as medidas adotadas para evitar a
disseminagao do coronavfrus, denominado COVID-19 e seus impactos nos demonstrativos contibeis
efinanceiros de 2020.

Sumgrio das Principais Prgticas Contfbeis

1. Disponivel

As disponibilidades sgo mensuradas peso valor original e as aplicag6es financeiras mantidas junto..39
Banco do Brasil S/A e Caixa Econ6mica Federal, nos termos da legislagao aplicgvel, est5o atuaJiz5dzk
at6 a data do balango. ,4 ,/ f\ /
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O aumento das disponibilidades financeiras em comparagao ao ano anterior se deve ao grande
esforS:o empreendido para atingirmos o reequilfbrio orgament6rio frente a crise causada pda
pandemia, bem como peta Medida Provis6ria 932/2020, que reduziu em 50% as aliquotas de
contribuigao devidas ao SENAl-SP sobre 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 contend:ao a propagagao do COVID-
19, reestruturagao do quadro de pessoal, suspens6es de contratos de trabalho e instauragao de home
cl#ice, entre outras.

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

2. Ativo Circulante - Cr6ditos a Receber

A Provisio para Cr6ditos de Liquidagao Duvidosa foi constitufda a partir da an61ise dos tftulos
recebfveis em atraso, relativos a Prestagao de Servigos Educacionais, T6cnicos e Tecno16gicos.

O saldo da provisao em 31/12/2020 soma R$ 25.389.620,22, com cisco pulverizado em diversos
clientes, em sua maioria, pessoas frsicas e servo baixados somente depois de esgotadas todas as
tentativas de cobranga.

Cabe ressaltar que devido a crise que assolou nosso pars, muit
desemprego ou redugao de renda, elevando assim a inadimplencia

IS familias foram acometidjl:g/PJ?6
:los servigos prestados

Composicio 2020 2019
Clientes

Prestagdo de Servigos Educacionais, Serves:os T6cnicos
Fecno16aicos e Outros 101.699.120.83 55.316.387.13

(-) Provis5o para Cr6ditos de Liquidagao Duvidosa (25.389.620,22) C9.639.826,46)

Adiantamento a Empregados
F6rias 3.240.064,03 15.720.118.90

Departamentos conta Movimento
Departamento Nacional e outros Regionals 331.090,02 395.777.84

Receitas a Receber

Receitas de Contribuig6es das inddstrias via INGS, reference
13g saldrio e m6s de dezembro/2020 a ser creditado em
aneiro/2021.. 59.597.944,32 56.607.955,24

Conv6nio Arrecadagao Direta
Notificac6es de d6bitos ds emDresas inadimolentes 14.865.639.22 13.304.412,48

Contas Correntes Ativas
Sa!(ido Maternidade e Sa16rio Famflia via INSS 423.930.25  
Impostos a Recuperar 42.534,54  

Total 154.810.702,99 131.704.825,13
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3. Estoques

Os estoques sio compostos, por materiais destinados ao consumo pr6prio das unidades escolares
mantidas pelo SENAl-SP, bem como por livros e publicag6es da Editora SENAl-SP totalizando
R$ 24.848.452,30, sendo avaliado ao custo m6dio de aquisigao que nio supera o valor de reposigao.
Ha, ainda, importag6es em andamento no valor de R$ 4.075.689,09.

Foi efetuado o inventfrio ffsico 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 relag5o is restrig6es nas
atividades, impostas pelo COVID-19.

4. Ativo Circulante Valores a Apropriar

O aumento dos valores a apropriar em relax:ao a 2019 se deve principalmente aos cursos de
Formagao Continuada de 2020 que tiveram seu infcio postergado em razio do fechamento dos
estabelecimentos de ensino e restrig6es impostas is atividades presenciais, alterando desta forma o
faturamento para 2021.

Seguros

Em 31 de dezembro de 2020, o SENAl-SP manteve a cobertura de seguros contra inc6ndio, vendaval,
alagamento, roubo, danos e16tricos e outros discos, promovendo novo certame licitat6rio na
modalidade preg3o eletr6nico, segregado em diversos lotes, o que permitiu a contratagao de
seguradoras especializadas em cada ramo de atuaq:ao (Sompo Seguros, Gente Seguros, Mapfre
Seguros), gerando economia para a entidade.

3

Composicio 2020 2019
Valores a apropriar
=lientes a faturar em 2021 e valores adiantados a

funciondrios em dez/2020 a ser regularizado em Folhci
2021

13.235.444,64 1.966.074,16

Outros

/ales refeigao, alimenta5:ao e transporte a ser
regularizado na Folha de janeiro de 2021 3.371.550.28 4.178.218,6]

Total 16.606.994,92 6.144.292,77

Seguros

2020 2019

 Importancia
Segurada R$

Pr6mio de

Seguro R$

Importancia
Segurada R$

Pr6mio de Seguro
R$

Bens Im6veis 2.675.470.804,34

892.600,00

2.155.274.695,34

1.583.298,32

/ 2
Bens M6veis 290.647.301,24 581.494.086,27
Mercadorias 7.137.346,75 3.113.000,00
Total 2.973.255.452,33 2.739.881.781,61

/
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5. Ativo Nio Circulante RealizgvelaLongo Puzo Cr6ditos e Valores

Os dep6sitos para Recursos Judiciais estio registrados em valores nominais, uma vez que para a
contabilidade publica, se n5o 6 possfvel determinar, em bases configveis, o valor que sera recebido,
ele n5o deve ser reconhecido como receita e estario em conformidade com o principio da Prud6ncia
se, diante de alternativas igualmente validas, o ativo estiver sendo estimado pelo menor valor.

Enquanto perdurar a pend6ncia judicial, os rendimentos produzidos por dep6sitos judiciais sujeitam-
se a condigao suspensiva, n3o cabendo, pois, a sua apropriagao como receita, o que deveri ocorrer
somente por ocasiio da solugao da fide ou desist6ncia da agro proposta no Poder Judiciario. De igual
forma, tamb6m nio cabe a apropriagao de encargos Cjuros) relativa a obrigagao correspondente aos
valores depositados.

Ressaltamos que do montante depositado em jufzo de R$ 139.162.430,97, o valor de
R$ 96.350.806,76 refere-se a garantia para o processo judicial que discute o fatter acidentfrio de
prevengao e riscos de acidentes de trabalho para a Seguridade Social FAP e RAT.

J6 o acr6scimo nas Receitas a Receber das ind6strias que arrecadam diretamente ao SINAI/SP, em
relagao ao exercfcio anterior, decorrem em parte ao impacto inicial da pandemia no setor industrial
em margo/2020, entretanto, dados do CAGED que acompanham a m5o de obra no Brasil,
demonstraram sinais de retomada da produgao industrial em meados do segundo semestre.

Em relagao as cobrangas judiciais de Contribuigao Direta das Indastrias, n5o constitufmos provisao
para perdas, uma vez que a legitimidade da entidade e o objeto discutido ja este paci6icado nos
tribunais, portanto, temos somente provis6es para garantir eventuais honorgrios a serem pagos.

6. Ativo Nio Circulante - Imobilizado

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

Bens Im6veis (terrenos, pr6dios, construg6es em andamento, instalag6es e benfeitorias em im6veis).
S5o considerados para fins de incorporagao todos os bens im6veis sem restrigao de valor e tempo de
vida estimado ou ainda aquisig6es e contratag6es de servigos que objetivam o
construfda, adaptag6es, recuperag6es ou adequag6es nas instalag6es Hsicas dos
agreguem valor na avaliagao patrimonial do im6vel.

acr6sci

m6vei

Composigao 2020 2019

Fundo de Reserva Financeira

=onlorme resolugdo 524/2012, do Conselho Nacional do
KENAI 689.409.96 660.884.84
Dep6sitos para Recursos Judiciais
Dep6sitos para recursosjudiciais, later acident6rio de
prevenGdo e discos de acidentes de trabalho 139.162.430.97 134.321.679.29
Receitas a Receber

l:obranga judicial rContribuic€io das Ind6strias via Direta I 57.800.935.34 34.799.553.42

Total 197.652.776,27 169.782.117,55
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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 BalanS:o os ativos e passivos alicontidos.

Dos contratos verificados, somente um continha as caracteristicas da aplicagao da norma, sendo
incorporado ao Imobilizado e depreciado pelo periodo do contrato, os demais, permaneceram
classi6icados como despesas de aluguel.

A posigao dos bens im6veis esb a seguir constituida

Bens M6veis Cmobiligrios, vefculos, mgquinas, equipamentos de informatica, ferramentas e
instrumentos de oficina e laborat6rios e outros bens m6veis).

Os crit6rios para incorporagao de bens m6veis s5o

©

©

©

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

Possuir valor de aquisigao unitgrio igual ou superior a R$ 1.200,00 conforme RIR/2018 - Decreto
ng 9.580 de 22/11/2018 e Lei ng 12973/2014, artigo 15 de 13/05/2014;

N5o perder sua identidade ffsica em razio de sua utilizagao ou aplicaS:ao;

S5o considerados como exceg6es os seguintes itens, com vida 6tilmenor que dois anos, mesmo que
tenham valores inferiores ao limite de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais):

e Mobiligrio em gerd, tais como: mesas, cadeiras, carteiras escolares, armgrios, etc., aparelhos
e16tricos, eletr6nicos e informatica, tais como: televisor, 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 sofra transformag6es ou ainda seja incorporado
a outro bem.

O imobilizado este registrado ao custo de aquisigao ou construgao e
as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T SP 07.

depreciado, em consoni
n. lq q lzoxn

  2020 2n19  
ContasContfbeis Gusto Depreciagao

Acumulada
Saldo Residual

em 31/12/2020 Gusto Depreciagao
Acumulada

Saldo Residual
em 31/12/2019 ,;'

Im6veis              
Terrenos 335.237.677.00   335.237.677.00 335.237.677.00   335.237.677.00 
Pr6dios 1.447.392.707.55 462.260.687.39 985.132.020.16 1.447.392.707.55 433.312.833.23 1.014.079.874.32 2%

Pr6dios - Direito de Uso 11.713.577.59 -6.247.241.38 5.466.336.21 11.713.577.59 3.123.620.69 8.589.956.90 27%

Obras em Andamento 133.353.340.00   133.353.340.00 116.850.643.14   116.850.643.14 
Total 1.927.697.302.14 468.507.928.77 1.459.189.373.37 1.911.194.605.28 436.436.453.92 1.474.758.151.36 
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Os bens m6veis da entidade em 31 de dezembro est5o assim constiturdos

Os ativos imobilizados encontram-se em perfeito estado de uso, atendendo is operag6es das
entidades, uma vez que adotamos a polftica de inventgrios anuais, com as devidas baixas de bens
obsoletos e inservfveis, que s5o leiloados ou doados para entidades assistenciais.

Os ativos imobilizados obtidos gratuitamente sio considerados pele valor patrimonial de6inido nos
termos da doagao.

A depreciagao sobre os bens m6veis e im6veis 6 calculada peso m6todo de quotas constantes, de
acordo com as orientag6es contidas no Ato CSC ne 02/2010, do Conselho Nacional da Ind6stria e em
conformidade com a NBC T SP 07, 22/09/2017.

A NBC T SP 07, 22/09/2017 - Avaliagao e mensuragao de ativos e passivos em entidades do setor
p6blico - traz a necessidade de aplicag5o do teste de impairment para ativos do setor pablico, ja o
Plano de Implantagao dos Procedimentos Contfbeis Patrimoniais, anexo a Portaria STN nP 548, de
24/09/2015, que regulamenta a Portaria STN ng 634, de 19/11/2013, trata do reconhecimento,
mensuragao e evidenciagao dos bens m6veis e im6veis, das varian:6es patrimoniais como reavaliagao,
depreciagao ou exaust3o 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 (teste de
impairment) dos grupos de bens Im6veis (avaliagao elaborada por Engenheiros da Diretoria de Obras)
peso valor de reconstrugao, dos Vefculos e Unidades M6veis calculando o valor de reposiS:ao com base
na tabela PIPE ou site de bens usados quando n5o constasse da tabela e dos bens M6veis como
mobiligrios, equipamentos de informatica, comunicagao e esportivos com base no hist6rico dos Lei16es
realizados nos 61timos anos e em sites de bens usados.

Por Him, a Subconta de Maquinas e Equipamentos em Gerd, devido sua especificidade e uso
n5o se tratar de bem destinado a produgao, teve avaliagao t6cnica mais apurada e indi
pelos t6cnicos da Ger6ncia de

atipico;.H)r
rid Z

Infraestrutura e Suprimentos

  2020 2019  
Contas

Contibeis
Gusto Depreciagao

Acumulada
faldo Residual

em 31/12/2020 Gusto Depreciagao
Acumulada

Saldo Residual
em 31/12 /2019 ";'

M6veis              
Mobiliirio em
Gerd 77.833.373.63 59.563.035.99 18.270.337.64 77.081.032.66 57.269.978.89 19.811.053.77 10%

Vefculos 50.527.094.37 46.238.267.01 4.288.827.36 49.965.515.14 44.018.304.72 5.947.210.42 20%

Maquinas e
Equipamentos em
gerd

855.704.907.78 701.122.211.87 154.582.695.91 853.517.324.78 656.389.085.95 197.128.238.83 10%

Ferramentas e

Instrumentos de

Oficina/ Laborat.

113.273.215.50 90.341.884.76 22.931.330.74 124.482.569.49 94.006.912.98 30.475.656.51 10%

Equip. Informitica 141.256.313.47 117.487.547.44 23.768.766.03 132.596.938.74 111.575.043.72 21.021.895.02 20%

Outros 14.296.994.81 11.155.257.94 3.141.736.87 14.093.431.07 l0.534.153.29 3.559.277.78 lo%

subtotal 1.252.891.899.56 1.025.908.205.01 226.983.694,55 1.251.736.811.88 973.793.479.55 277.943.332.33  
Totaldo
Imobilizado 3.180.589.201.70 1.494.416.133.78 1.686.173.067.92 3.162.931.417.16 1.410.229.933.47 1.752.701.483.69  
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Restou assegurado que os referidos ativos nio estio registrados contabilmente por um valor superior
aquele passfvel de ser recuperado por uso ou por venda, n5o sendo necessfrio registrar a perda por
impairment correspondente a diferenga entre o valor contgbil e o valor juste.

7. Passivo Circulante Obrigag6esa Pagan

As Provis6es de f6rias e Credores diversos tiveram redugao de saldo expressiva em comparagao ao
ano anterior, devido a paralizagao das auras e consequente antecipagao das f6rias coletivas dos
profissionais de educagao para o infcio da pandemia, que normalmente ocorriam entre dezembro e
Janeiro

Outras obrigag6es tiveram o saldo de 2020 elevado em comparagao a 2019, em razio da postergagao
de cursos a realizar em 2021, devido is restrig6es de auras praticas presenciais.

8. Passivo Nio Circulante Exigivela Longo Puzo

Comnosicio 2020 2019
Deo6sitos em Garantia - Arrendamento Mercantil 2.342.715,57 5.466.336,21
Provis6es mara Seauridade Social - FAP / 41.807.729,59 41.805.09].,JK<

 

Comoosicio 2020 2019
Contas a Paaar 84.101.48 316.489.99
Fornecedores 20.281.799.23 24.200.654,49
Impostos, Taxas e Contribuig6es a Recolher
IRRFsobre servifos e Folha, ISS, PIS, COFINS e CSLL l0.314.188.27 l0.595.828.87
Salfrios e Encargos a Paaar l0.807.960.30 20.102.861.74
Provisio sobre F6rias 42.016.665,27 66.403.528.7]
Provis5o para Contin96ncias Trabalhistas 39.623.105,99 38.301.488.27
Provis5o para Contin96ncias Civeis e Tributirias 3.245.683,84 3.199.293,49
Provis5o - Plano de Previd6ncia Complementar 9.340.751.08 9.340.751.08
Reteng6es e Dep6sitos em Garantia
=auG6es sobre contratos de obras e sewicos 3.824.630.47 4.739.441.35

Conv6nios - Arrecadagao Direta iZ5% da .4rrecadafdo a ser
'epassada ao Departamento Nacional - dez/2020 e 13g
saldrio

13.642.254.48 13.954.774,7]

Sistema Indistria - Conte Movimento
Encontro de Costas SENAlcom FIESP e SESE 2.196.151.73 2.835.370,43
Conv6nios e Acordos
Suing Bissau /Proieto lice 683.652.33 1.910.644,00
Credores Diversos
F6rias a pagan, Arrendamen to Mercanttl e reDasse a DRs 3.587.494.32 17.667.318.62
Departamentos Conta Recolhimento
=ontribuicdo Adicional a ser repassada ao Dep. Nacional 101.333.72 242.650.07
Recursos a Classificar
Recebimen tos de sewicos escalates para ano tetivo seauinte 249.750,38 4.243.399.13
Outras Obrigag6es
Recebimen tos de servigos a realizar 2021, consignag6es,
Seguro de Vida, Empr6stimo e Sindicatos

12.255.557,05 495.925.39

Total 172.255.079,94 218.550.420,34
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Total Passivo Circulante e Nio Circulante 363.027.207,94 1 383.144.531,17

As provis6es sio constituidas 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.

Todos os processos judiciais do SENAl-SP estio sob a responsabilidade da Ger6ncia Senior Jurfdica da
Entidade, sendo que os advogados sio todos contratados nos termos da CLT.

A provisao de perdas provaveis para os exercfcios futuros foram constitufdas no valor de
R$130.702.421,45 para os processos trabalhistas (R$39.623.105,99 e R$91.079.315,46) e
R$4.252.533,28 para os processos cfveis/tributgrios CR$ 3.245.683,84 e R$ 1.006.849,44)
classificados por ordem de liquidez e divididos entre circulante e n3o circulante, respectivamente.

Temos ainda provis6es para Seguridade Social FAP e RAT que somam R$ 96.343.247,53
CR$ 4]-.807.729,59 e R$ 54.535.517,94) cujos dep6sitos judiciais t6m sido efetuados mensalmente.

O reconhecimento das provis6es em 2020 foi efetuado considerando o aumento do risco de perdas
provaveis, em comparagao a 2019.

9. Receitas

As receitas orgamentirias s3o contabilizadas com base no regime de competencia, conforme
Resolugao Conselho Federal de Contabilidade ng 1111/2007 - art. 9g e Normas Brasileiras de
Contabilidade e totalizaram R$ 1.203.087.034,45 no exercfcio de 2020.

9.1 Receitas de Contribuig6es

As receitas de contribuig6es diretas e indiretas, por crit6rio determinado pele Departamento Nacional,
sio registradas pelos valores constantes no Sistema informatizado da CNI, que correspondem aos
valores recolhidos pdas ind6strias.

Por meio da Medida Provis6ria ng 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 SENAl-
SP sobre o total da remuneragao devida aos empregados, a partir de le/4/2020.

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

Provis6es para Seguridade Social - RAT 54.535.517.94 51.567.884.63
Provisio para Contin96ncias Trabalhistas 91.079.315.46 64.930.720.21
Provisio para Conting6ncias Cfveis e Tributgrias 1.006.849.44 824.078.00

Total 190.772.128.00 164.594.110.83

Composigao 2020 2019  
Contribuic6es Indiretas - Renassado Belo INSS 436.111.326,87 489.532.042.83  
Contribuic6es Diretas - Recolhido oelas Emnresas 468.782.254,45 545.157.790,10  

Total 904.893.581,32 1.034.689.832,9L 
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9.2 Receitas Financeiras

As receitas financeiras foram menores em razio da crise econ6mica que levou a Selic (a taxa bfsica de
euros) para 2% 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
presenciais e praticas de oficina, impostas no perfodo da pandemia.

Se1.3cices..Ed11cacie!!ab: englobam os cursos de Educagao ProHissional como Cursos de Aprendizagem
Industrial, T6cnico, Superior, P6s-Graduagao, IniciaS:ao Pronissional, QualificaS:ao Bgsica, Especializagao
e Aperfeigoamento Professional.

Se!.vlco$. ]6cnico-Tecno:j69icQ$: referem-se aos atendimentos ds empresas nas modalidades
Consultoria e Assessoria T6cnica e Tecno16gica, Informagao Tecno16gica, Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovagao Tecno16gica e ServiS:os T6cnicos Especializados.

9.4 0utras Receitas Correntes

Os valores de INSS e PIS patronais la registrados na despesa corrente nos meses de abril e maid que
somam R$ 14.577.360,86 cujos pagamentos foram postergados para outubro e novembro/2020 pda
Medida Provis6ria 932/2020 do Governo Federal, tiveram sua exigibilidade suspensa com a decisio
judicial de imunidade obtida peso SENAl-SP no m6s de setembro d
efeito compensat6rio, efetuado como Recuperagao de Despesas.

) mesmo ano, tendo o regi

Comuosicio 2020 2019
Receitas Imobilifrias fZ/uau6/s) 19.585.843,18 7.493.350.08
Receitas Financeiras fHo/fcac6es } 23.611.344.25 46.897.534,9]

Total 43.197.187,43 54.390.884.99

Comoosicio 2020 2019
Servicos Educacionais 133.087.984,11 200.281.610,97
Servicos T6cnico - Tecno16aicos 42.237.260,89 26.750.523.73
Servicos de Consultoria e Assessoria 320.756.85 1.383.625.54
Servicos Administrativos 13.385.15 14.343.74

Total 175.659.387,00 228.430.103,98

Composigao 2020 2019
Recuperagao de Despesas
INSS e PIS abr-ma{, reenquadramenco tart/brio Sabesp,
C:ess€io de uso de cantincis, venda de materials inserviveis,
Editors material diddtico e outros.

35.559.909.66 9.742.721,68

Multas e euros de Mora recebfdos de c/fences 2.797.869,29 2.646.548,98
Descontos Obtidos 2.667.606,72 2.280.728.98
Indenizag6es e Restituig6es
Multas contratuais, restituig6es de sinistros referen tes a
seguros diversos, restituic6es e outros. 6.471.086.55 6.477.985,29

Total 47.496.472,22 21.147.984,93
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Tivemos ainda a Recuperagao de R$ 16.954.596,54 milh6es da SABESP, relativo ao reenquadramento
tarifario de empresa comercial para ente assistencial.

9.5 Transfer6ncias Correntes

O valor de R$ 26.000.000,00 foi repassado pelo Departamento Nacional no Ambito de auxilio
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 indenizag6es
trabalhistas.

9.6 Receitas de Capital

10. Despesas

Conforme disposto na Lei ng 4.320/64, as despesas orgament6rias s5o contabilizadas, com base no
regime de competencia, ap6s empenhadas pda Entidade e totalizaram R$ 1.082.960.297,22 no
exercicio de 2020.

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 relax:ao ao INSS e PIS patronal, as redux:6es nas Despesas
de Custeio (ocupagao e utilidades, materiais, transportes, viagens e serviS:os) em pool principalmente
das restrig6es is atividades presenciais Caulas, prfticas de oficina e laboratoriais, 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
atlas a distancia, reunites virtuais, teletrabalho, documentos e assinaturas digitais, entre outras
agnes sociais empreendidas em meio a pandemia, detalhadas nos itens 13 a 15.

As provis6es para Despesas Judiciais e Cr6ditos de Liquidagao Duvidosa tamb6m foram reforgadas
para cobrir as expectativas futuras de obrigag6es, resultantes da aplicagao do princfpio conlii4yfda
prud6ncia.

/
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Composigao 2020 2019
Auxilio Emergencia]
Auxflios Emergenciais para reestrutura€ao de pessoal 26.000.000,00  

Auxilios Financeiros
Projetos estrat6gicos /Fomento Departamento. Nacional 5.237.386,47 6.248.317,23
Conv6nios
Direitos Autorais - Novo Telecurso   12.700,84

Total 31.237.386,47 6.261.018,07

Composigao 2020 2019
Alienagao de Bens M6veis
[.ei16o de bens m6veis inservfveis 603.020,0] 412.472,59

Total 603.020,01 412.472,59
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l0.2 Despesas de Capital

Retomamos os investimentos essenciais para retomada das atividades p6s pandemia, ap6s.o
equilibrio orgamentgrio e financeiro das despesas operacionais.

1 1

Composigao 2020 2019

Pessoale EncargosSociais    
OrdenadoseSalgrios 401.241.371.49 441.263.219.20

Encargos Trabalhistas 225.738.266.64 295.601.428.48

Encargos Assistenciais 100.685.629.12 126.883.309.84

M5o de Obra Temporaria 11.748.558.9] 14.998.421.72

Bolsas e Estagios
Estaaidrios. Treinamento e aoerFeicoamento 1.921.234.78 2.651.439.83

Subtotal 741.335.060.94 881.397.819.07

Outras Despesas Correntes    
Ocupagao e Utilidades (Emery/a f/dtr/ca, .4gua,
Condomfnio. Telefonia. Locacdo de Im6veis. Gds. etc. 24.165.842.14 37.213.321.08
Material de Consumo 49.708.990.52 65.605.946.64

Transportes e Viagens, Pedfgios e Estacionamentos 5.659.554.79 13.604.094.35

Servigos de Terceiros 107.957.864.84 124.749.121.30

Revers5o de Contribuigao is Ind6strias
rermo de Cooperac€io T6cnica e Financeira 18.778.865.13 24.834.526.31
Arrendamento Mercantil 3.123.620.64 3.123.620.69

Despesas Financeiras 1.000.217.60 1.467.100.36

Taxas e Contribuig6es 587.610.62 948.420.80

DespesasJudiciais 43.634.623.52 24.683.081.24

Despesas com Arrecadagao Indireta
3.5% cobrado Deli INSS da Contribuicdo indireta

17.369.101.56 18.130.405.09

Despesas - Provis3o Cr6ditos Liquidagao Duvidosa 25.406.367.9] l0.415.083.57

Contribuig6es Regimentais l0.872.243.34 12.755.876.07

Conv6nios - Esco/a y7da e 7'raga/ho 184.946.00 299.176.00

Auxilios a Terceiros
3m 201 9 - Curses de Formacdo Continuada bolsistas

I.ooo,oo 1.494.115.02

Subtotal 308.450.848.61 339.323.888.52

Total 1.049.785.909.55 1.220.721.707.59
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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", nio existindo influ6ncia no
resultado patrimonial.

11. Resultado Patrimonial

No exercfcio de

R$ 70.189.669,53.
2020, o Resultado Patrimonial apresentado foi "Superavitario" 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 finalidade de
registrar atos que "possam vir a afetar" o patrim6nio e serve homo fonts de dados para maior
transpar6ncia. Tem contrapartida de id6ntico valor nas compensag6es ativas e passivas, sends
estomadas a medida que cessam os atom que as originaram.

Destaque aos 4.059 processos judiciais, sendo R$ 135.129.914,15 trabalhistas e R$ 46.136.921,10
civeis/tributarios, que somados ao processo que concedeu imunidade de INSS e PIS patronal no
valor de R$ 62.882.123,63 ngo recolhidos em 2020, totalizam RS 244.148.958,88 registradc!$4#ra
controls. # ./ ,/ ./ "''
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Composicio 2020 2019
Investimentos    
Construg6es em Andamento 12.694.043,00 25.426.697,05

Mobilifrio em Gerd 2.362.880,77 2.753.584.07

Vefculos 301.836.26 21.900.00

Maquinas e Equipamentos em Gerd 11.300.521.63 13.753.083.16

Ferramentas e Instrumentos de Oficina/Laborat6rios 1.277.332,27 1.467.512.20

Equipamentos de Informgtica 5.027.781,48 11.722.582,00

Equipamentos de Comunicagao 6.860,00 76.609,90

Outros Bens M6veis 174.607,14 596.171,6]

Subtotal 33.145.862,55 55.818.139.99

Invers6esFinanceiras    
Constituigao de Fundo de Reserva Financeira - Contrfbu/fdo
agra o FRF, resolugdo 524/2012, do Conselho Nacional SINAI

28.525,12 56.450,30

Total 33.174.387,67 55.874.590,29
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Outras Considerag6es importantes

As agnes de enfrentamento das consequ6ncias da pandemia seguiram oriental:6es deHinidas pelo
Conselho Regional do SENAI e detalhadas no Comity de Compliance, que as discutiram nas reunites
ordinarias, inclusive com a colaboragao de especialista m6dico Dr. Jose Medina, diretor do Hospital do
Rim e membro da comiss5o sobre a pandemia criada pelo presidente da FIESP.

13. Agnes de Recursos Humanos

A16m dos destaques relacionados a COVID la pontuados nas contas patrimoniais e orgamentgrias
acima, cabe ressaltar as agnes do SENAl-SP em relagao aos cuidados dispendidos com seus recursos
humanos.

Central de acolhimento - equipe de apoio para as ag6es relativas aos desligamentos realizados na
reestruturagao Covid-19, envolvendo acolhimento, esclarecimento de d6vidas e orientag6es para os
pr6ximos passos at6 a rescis5o.

Central de Monitoramento - COVID-19 - 13/03:
Monitoramento de Funciongrios, pda Equipe do Espago SaQde (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 seguranga na estrada dos pr6dios com disponibilizagao de ilcool gel, aferigao das
condig6es de saQde por profissional especializado, por meio de quest6es relacionadas aos sintomas
da COVID-19.

Lives realizadas pdas psic61ogas do Espago Sa6de para apresentagao do programa de Apoio ao
Empregado e SaQde Mental para todos os funcionirios e estagifrios do SENAI SP: Beneffcio gratuito e
conHidencial para apoiar os funciongrios e dependentes legais em quest6es psico16gicas, sgx;$is,
financeiras e juridicas.

Jornada Positiva Digital
Pale Conosco, DirectRH,

SISSASistema Inteligente SESISENAI de AteUdimq
Bate Papo com RH, ConectaRH

,/
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Contas de Compensagao 2020 2019

Seguros
Importdncia segurada das ap61ices de seguros

2.973.255.452,33 2.739.881.781.6]

Obrase Serves:os

Saldos dos contratos de obras e servigos
80.704.961,56 68.223.769,49

Garantias Diversas
Bens penhorados e Cartas de Fiatlga e Seguro Garantia

12.149.588.43 15.904.496,50

Comodato de Bens
Bens cedidos e recebidos em regime de comodato

26.874.973,8] 24.306.649,57

Outras Compensag6es Ativas
Processos Trabalhistas e cfveis e decisdo judicial peta nCio
recolhimento do !NSS e PIS

244.148.958.88 190.591.381.87

Total 3.337.133.935,01 3.038.908.079,04
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Campanhas de SaQde:
e Vacinagao - drive thru
' Janeiro Branch - sa6de mental,
e Agosto dourado - gestantes
e Setembro amarelo - sa6de mental
e Outubro Rosa - Sa6de da Mulher
e Novembro Azul - Sa6de do Homem

Projeto de Capacitagao com agnes de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) remoto de diversos
pro fissionais.

Participagao na ImplantaS:ao Ordingria do Teletrabalho: auxiliando na elaboragao de documento e
diretrizes para a nova modalidade de trabalho, com a devida adequaS:ao dos contratos de trabalho.

Planejamento das avaliag6es ergon6micas nas resid6ncias dos funcionfrios da Sede que
desenvolver5o trabalho remoto.

14. Apoio a populagao

O SENAl-SP prestou ainda servigos de apoio a populagao como

e Conserto gratuito de 206 respiradores hospitalares

e Produgao de I milhio de mgscaras e

e Produgao de I milhio de frascos de 61cool em gel.

15. Mitigagao de discos, revisio de processos e novas tecnologias implementadas

Com foco na sa6de e futuro da entidade e apoio das novas tecnologias necess6rias para a
continuidade dos servigos prestados, segue um resume das aS:6es implementadas:

e

e

e

©

©

e

e

e

©

©

Mapeamento e mitigagao de riscos no peifodo de lockdown e no novo normal

Plataforma Microsoft para home office e ensino a distAncia

Assinatura eletr6nica de documentos,

Adequagao e renegociaS:ao de contratos e instrumentos

Adequagao do Portal de Candidatos,

Monitoramento de processes de compras,

Liberagao de computadores e celulares para, funcionirios.

Novo Sistema de Gest3o de Servigos Educacionais e tecno16gicos,

Sistema de Gest3o de Laborat6rios e Servigos de Anilises,

Prontu6rio digitalde alunos e

Sistema de Processos seletivos sem vestibular
14
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16. Plano de Beneficios de Entidade Fechada de Previd6ncia Complementar

O SENAl-SP na qualidade de patrocinador de um Plano de Beneffcios de Entidade Fechada de
Previd6ncia Complementar, denominado "lndusprev" e que atualmente 6 administrado pelo
MULTIBRA Fundo de Pensao, este estruturado na modalidade de Contribuigao Variavel, em
conformidade com a legislagao vigente.

Anualmente 6 elaborada a avaliagao 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 matemfticas 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
adequaS:ao, 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 Converg6ncia da hip6tese da Taxa Real
de Juros, em conformidade com a InstruS:ao Previc nP 10 de 30 de novembro de 2018. Os
resultados do estudo atestaram a utilizaS:ao da taxa de juros real de 5,00% a.a. a ser adotada
na avaliagao atuarial de 2020, para a parcela de Benefrcio Definido do Plano, estando dentro
do limite estabelecido pda Portaria publicada pda PREVIC de n9 337/2020 que divulgou a
estrutura a termo de taxa de juros para o exercfcio de 2020, juntamente com os limites
inferiores e superiores relativos a duration 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 pablicos marcados na curva (NTN-B), cuja taxa media 6 de 6,0% mais o IPCA.

Com o estudo 6 feito a compra de tftulos pablicos federais atrelados ao IPCA, que sio
mantidos at6 o vencimento, permitindo assim a contabilidade de forma "accrual" dos ganhos
dos tftulos, verificando e respeitando a capacidade financeira de honrar com os pagamentos
dos beneffcios com liquidez necessgria 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 unitii'io projetado para os
ativos

Os ganhos e perdas atuariais s5o reconhecidos de forma imediata no patrim6nio soq
plano. Utiliza-se o ajuste de precificaS:ao para apuragao dg,resUtado do plano. ZI,apuragao dado dol:

15
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Para a parcela dos beneffcios com caracterfsticas de contribuiS:ao definida, a obrigagao 6
limitada aos saldos de conta em nome de coda participante, pelo sistema de cotas, e s5o
reconhecidos nos resultados das provis6es matem6ticas.

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

O custeio do plano previsto no regulamento 6 efetuado atrav6s de aportes mensais de
contribuiS:6es de participantes e da patrocinadora, de forma paritfria, em conformidade com
o regulamento do plano, cujos valores sgo registrados em Parecer Atuarial e no
Demonstrativo Atuarial - DA, cujo documento 6 submetido a Superintendencia Nacional de
Previd6ncia Complementar - PREVIC, no limite do puzo legalde 31/03/2021.

O plano apresentou desequilfbrio t6cnico ajustado, apurado em 12/2020 da parcela 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.

Dessa forma, sera necessirio elaborar um plano de equacionamento de deficit ajustado a ser
implementado no exercfcio do Plano de Custeio de 2022, uma vez que o valor do
desequilfbrio t6cnico 6 superior ao limite de deficit t6cnico, permitido pda legislaS:ao

O plano de equacionamento estabelecer6 contribuig6es extraordingrias paritarias, entre a
patrocinadora, participantes ativos que possuem parcela de Beneffcio Definido e assistidos
que percebem mensalmente uma renda mensal vitalfcia, em conformidade com a legislaS:ao

vigente e diretrizes determinadas pda Previc e sera aprovado pelo Conselho Deliberativo do
MultiBRA Fundo de Pensio.

O plano de custeio para 2021 compreende contribuig6es normais de participantes,
patrocinadora e assistidos, em conformidade com o regulamento do plano.

A16m das contribuiS:6es normais esb determinado contribuig6es extraordingrias mensais de
participantes, patrocinadora e assistidos, de forma paritaria que iniciarg em Margo/2021,
para o equacionamento de deficit que foi apurado em 31/12/2019, conforme plano de
equacionamento que foi devidamente aprovado pelo Conselho Deliberativo do MultiBRA
Fundo de Pens5o.

Ressaltamos que para cobertura das contribuig6es extraordinirias mensais da
patrocinadora, foi constitufda uma provisao contibil, na rubrica "Provisio para Plano de
Previd6ncia Privada"
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Em conformidade com o regulamento e a legislaS:ao vigente a Patrocinadora podera utilizar
o saldo da Conta Fundo Previdencial - "Resfduo de Resgates" para amortizar o valor do
deficit que cabe a sua parte, no valor estabelecido por esta Patrocinadora e o restante seri
pago atrav6s de aporte a vista ou em parcelas at6 o limite do puzo de equacionamento
estabelecido na legislagao vigente.

A parcela de contribuigao definida nio gera deficits nem superavits, por estar estruturada
na fase de acumulagao no sistema de cotas que sofre vargas:ao mensal do retorno dos
investimentos.

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

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

16.11mpactos 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 beneffcios 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 pablicos atrelados ao IPCA da carteira de investimentos de beneffcio
definido, gerando aumento do patrim6nio de cobertura do plano, garantindo assam o
pagamento do deficit t6cnico.

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

Um novo plano de contribuiS:ao definida e mais adequado a ess
este sendo desenvolvido e sera oferecido a

] nova realidade econBmica
todos participantes e assistidos
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Gratuidade Regimental

Em atendimento aos artigos 10' e 68' do Regimento do SENAI, o Departamento Regional de
S5o Paulo destinou, em 2020, para vagas gratuitas em cursos e programas de educagao
profissional, o valor de R$ 557.961.906,71, que corresponde a 67,33 % da receita Ifquida
de contribuiS:ao.

Demonstrativo do Cumprimento da Aplicagao da Receita Liquida de Contribuigao
Compuls6ria (RLCC) em Gratuidade Regimental

RECEITAS

Receita Bruta de Contribuigao Compuls6ria (RBCC)

Receita Liquida de Contribuigao Compuls6ria (RLCC):
Compromisso de Aplicagao da RLCC em Gratuidade Regimental2
DESPESAS

Total em Educac6o
em Gratuida de

Jan-Dez/2020
904.893.581,32

837.026.562,72
557.961.906,71

939.478.157,91
563.552.281,69

HORA-ALUN03

Hora-aluno Total

Hora-aluno em Gratuidade Regimental
Resultado do Cumprimento de Aplicagao da RLCC em
Gratuidade Regimental4
Percentual da RLCC aplicado em Gratuidade Regimentals
Forte: SEgAl-SP

54.637.541

29.436.160

5.590.374,98

67,33%

Notas

1.

2.

3.

4.

Receita Lfquida de Contribuigdo Compuls6ria: Corresponde a 92,5% da Receita Brute
de Contribuigdo Compuls6ria Gerd, em conformidade com o Art. 68, $1g do Regiments
do SENAI, atualizado polo Decreto Lei na 6.635, de 5 de novembro de 2008.
Compromisso total de Aplicagdo da RLCC em Gratuidade Regimental: Corresponde
d 66,66% da Receita Liquids de Contribuigdo Compuls6ria (RLCC).
Hora-Alana: Considers a some das horan destirtadas ao desenvolvimento dos aiunos

matriculados em cursos de educagao pro.fissional e tecno16gica, dentro de um
determinado perfodo.
Resultado do Cumprimento de Aplicagdo da RLCC em Gratuidade Regimental:
Corresponde ao resuitado (positivo ou negative), da aplicagao de recursos da receita
lfquida de contribuigao compuls6ria destinada para a gratuidade, em relagdo d meta
reg amen ta t.

Percentual da RLCC aplicado em Gratuidade Regimental: Corresponde ao percentu(}
da receita Ifquida de contribuifdo compuls6ria ciplicadci em gratuidade regimental. /

5.
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17. Impacto da COVID 19 na Instituigao e Seus Efeitos nas Demonstrag6es Contfbeis

A Instituigao avaliou detalhadamente o impacto e seus os efeitos nas demonstraS:6es
contabeis, conforme descrito em cada item desta nota explicativa.

18.EventosSubsequentes

A diregao da instituigao avaliou, ainda, os eventos subsequentes e aprovou a emiss3o das
demonstraS:6es contgbeis na data de 27/01/2021.
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