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BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021
ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL EXIGÍVEL

CAIXA R$             15.510,10 IMPOSTOS A RECOLHER R$             12.866,01

BANCO C/MOVIMENTO R$             36.526,81 OBRIGAÇÕES A RECOLHER R$             37.651,88

APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$        1.058.346,61 REMUNERAÇÕES A PAGAR R$           140.364,01

ESTOQUE OUTRAS CONTAS A PAGAR R$             59.903,49

ESTOQUE DE MERCADORIA R$                  575,08 PROVISÕES
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS R$           204.975,15

IMPOSTOS A RECUPERAR R$             30.276,36 REC.PEND.DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ENCER.
DEVEDORES DIVERSOS RECURSOS CONVÊNIOS/CONTRATOS ENCER R$        1.254.036,64

CHEQUES/SERVIÇOS A RECEBER R$           174.912,91 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE R$        1.709.797,18

OUTROS DEVEDORES R$             92.048,79

TOTAL ATIVO CIRCULANTE R$        1.408.196,66 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
CREDORES DIVERSOS

ATIVO PERMANENTE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS R$           146.579,00

INVESTIMENTOS DIVERSOS
INVESTIMENTOS R$           425.595,81 TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$           146.579,00

IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS
IMOBILIZADO R$           789.910,64 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BENS INTANGÍVEIS R$               9.641,74  SUPERAVIT/DEFICIT

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO RESERVA DE REAVALIAÇÃO R$             87.817,46

(-) DEPRECIAÇÕES R$         (245.591,55) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS R$           443.559,66

TOTAL ATIVO PERMANENTE R$           979.556,64 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$           531.377,12

ATIVO COMPENSADO
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO COMPENSADO

BENS EM COMODATO R$               4.374,20 CONTAS DE COMPENSAÇÃO
TOTAL ATIVO COMPENSADO R$               4.374,20 BENS EM COMODATO R$               4.374,20

TOTAL PASSIVO COMPENSADO R$               4.374,20

TOTAL DO ATIVO R$        2.392.127,50 TOTAL DO PASSIVO R$        2.392.127,50

 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação 
enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 2.392.127,50 (DOIS MILHÕES  E TREZENTOS 
E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Contagem-MG.,  31 de Dezembro de 2021

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS
ELIANA TAMEIRÃO PIRES 
DIRETORA-PRESIDENTE

C.I.: MG-3.478.320             CPF: 517.247.906-68

GERALDO MATEUS FRIAS
CRC-MG. 35692

CPF: 378.835.856-49

DEMONSTRATIVO DA CONTA SUPERÁVIT ACUMULADOS DO ANO DE 2021

SALDO ANTERIOR SUPERÁVIT ACUMULADOS ......................................................................................................................................................... R$             540.803,80
DÉFICIT APURADO N/EXERCÍCIO .................................................................................................................................................................................. R$             (97.244,14)

SALDO DA CONTA SUPERÁVIT ACUMULADOS .........................................................................................................................................................    R$             443.559,66

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021

RECEITAS 

RECEITA BRUTA OPERACIONAL .................................................................................................................................................................................. R$          2.711.180,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS............................................................................................................................................................................ R$               35.164,68
( - )DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS ............................................................................................................................................................................. R$             (9.177,91)

SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL ............................................................................................................................................................................. R$          2.737.167,43

DESPESAS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ..................................................................................................................................................................................... R$         (490.948,27)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.......................................................................................................................................................................... R$            (48.139,66)
DESPESAS COM PESSOAL ............................................................................................................................................................................................ R$      (2.276.096,95)             
DESPESAS TRIBUTÁRIAS ............................................................................................................................................................................................... R$                 (125,75)
DESPESAS FINANCEIRAS .............................................................................................................................................................................................. R$            (5.372,99)
DESPESAS BANCÁRIAS ................................................................................................................................................................................................. R$          (13.727,95)

DÉFICIT LÍQUIDO APURADO N/EXERCÍCIO................................................................................................................................................................ R$             (97.244,14)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO, REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Alunos do Senac Contagem auxiliarão, 
gratuitamente, pessoas de baixa renda  

A data de entrega da Declaração 
de Imposto de Renda foi prorrogada 
até o dia 31 de maio. A população de 
baixa renda e que não tem condições 
de contratar um contador para ela-
boração e entrega da declaração de 
IRPF pode contar com um serviço 
especializado e gratuito, oferecido 
pela Faculdade Senac em Contagem. 

 Alunos do curso de Ciências Contá-
beis, por meio do  Núcleo de Apoio Fis-
cal e Contábil (NAF), estão orientando o 
público sobre as mudanças na prestação 
de contas do Imposto de Renda 2022, 
além de outras demandas como, por 
exemplo, obrigações de MEI; suporte 
a quem está na malha fina da Receita 
Federal; pessoas que receberam auxí-
lio emergencial do governo e têm que 
declarar no IR; declaração de isenção 
para pessoas com necessidade espe-
ciais para aquisição de bens como auto-
móveis; dentre outras necessidades.  

 De acordo com o contador 
e docente do curso de Ciências 

Contábeis, Márcio de Souza e Silva, o 
contribuinte que tiver alguma demanda 
poderá acessar o site https://consult-
sieducation.com.br/NAF/. “Todo o 
atendimento é remoto. A plataforma 
é segura e foi criada seguindo os 
padrões da Lei de Proteção de Dados, 
além disso, é muito fácil de ser utili-
zada. Lá, o interessado pode criar uma 
senha e preencher o formulário de 
solicitação de atendimento do NAF. A 
partir disso os alunos, com apoio dos 
docentes, farão contato para início do 
atendimento”, explica. “A declaração 
de imposto de renda deverá ser feita 
pelos contribuintes com renda anual 
tributável de até R$ 35.000,00, por 
aposentados com uma renda e por 
microempresários individuais (MEI). 
As demais dúvidas serão tiradas dos 
contribuintes em geral”, reforça. 

 O atendimento para as demandas 
de imposto de renda será realizado até 
26/05/2022. As demais demandas 
podem ser atendidas até 20/06/2022. 

Aconteceu na noite do dia 12 de 
abril, a cerimônia de posse da diretoria 
e conselheiros da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Subseção Contagem, 
eleitos para o triênio 2022/2024. A 
solenidade aconteceu no Rotary Club 
de Contagem, e foi prestigiada pela 
advocacia Contagense e também por 
advogados (as) de várias regiões do 
Estado, além da presença de diversas 
autoridades municipais, que se con-
fraternizaram durante todo o evento.

O presidente eleito da OAB Con-
tagem, Rogério Lisboa, destacou a 
honra em receber o apreço daqueles 
que estiveram na solenidade. “Foi 
uma noite incrível. Receber o cari-
nho da advocacia de Contagem e 
de tantos convidados e autoridades 
ilustres é uma honra. Ser reconhe-
cido e prestigiado pela diretoria 
Seccional e por tantos presidentes 
e diretores de subseção, conse-
lheiros seccionais, presidentes de 
comissão é algo marcante que ficará 
guardado para sempre”, disse.

“Devidamente empossados, rei-
teramos o nosso compromisso com 
a advocacia de Contagem. É uma 
satisfação participar desta cerimônia, 
recebendo tantos colegas de profissão 

que nos honraram com a presença”, 
destacou a vice-presidente da OAB 
Contagem, Mariana Horta de Souza.

O presidente da OAB MG, Sérgio 
Leonardo, que esteve presente na ceri-
mônia, acompanhado da vice-presidente 
da OAB MG, Ângela Botelho, destacou 
sobre a continuidade no trabalho da 
subseção. “Nós da OAB MG estamos 
otimistas com o trabalho do Rogério 
Lisboa, e da vice-presidente,  Mariana 
Horta, que irá avançar ainda mais, dando 
continuidade ao que o Sanders Alves fez 
a frente da subseção, especialmente na 
defesa das prerrogativas, e com o bom 
relacionamento institucional com todos 
os atores do sistema de justiça e com a 
união da classe, que se materializa nas 
múltiplas comissões e na adesão da advo-
cacia ao trabalho da subseção”, disse.

 “É um grande momento em nossas 
vidas, por tudo que construímos na OAB 
Contagem. Mais um grande passo foi 
dado nesta noite, com a posse da dire-
toria e conselho, tenho certeza que con-
tinuarão exercendo com zelo a função de 
representar toda a advocacia de Con-
tagem”, disse, o ex-presidente da sub-
seção Contagem, atual secretário-geral 
da OAB MG, Sanders Alves Augusto.

Posse na OAB Subseção Contagem 

Descarbonização da indústria 
para a redução ou a compensação da 
emissão de gases do efeito estufa, Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) e parcerias com entidades foram 
debatidas na reunião ordinária da dire-
toria colegiada do Centro Industrial e 
Empresarial de Minas Gerais (CIEMG), 
na segunda-feira (25). O encontro foi 
conduzido pelo presidente da entidade, 
Fabio Sacioto, em formato híbrido.

Em junho de 2021, Minas Gerais 
formalizou a adesão ao programa glo-
bal do Race to Zero, que tem, entre 

outros objetivos, reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa. Em conso-
nância com o estado, a FIEMG lidera 
uma ação junto ao segmento industrial 
para descarbonização da produção, de 
acordo com Sacioto, que aconselhou 
as empresas a consultar a Federação 
para tratar do assunto e definir ações.

“Os interessados devem fazer 
um pedido de cotação à FIEMG para 
estratificação e medição de car-
bono nas atividades industriais. Isso 
envolve, por exemplo, o consumo de 
energia de cada indústria. O primeiro 

passo é a medição e o segundo, 
um plano de ação para redução 
da emissão de gases”, explicou.

Sobre a Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais (LGPD), 
13.709/2018, Sacioto destacou a 
pertinência da norma para a prote-
ção e privacidade de dados pessoais. 
Para ele, é importante também 
debater medidas que atenuem os 
custos, especialmente para as médias 
empresas, na implementação e manu-
tenção de procedimentos previstos 
da LGPD sem deixar de cumpri-la. 

Descarbonização, proteção de dados e parcerias em debate

A posse da nova diretoria e de conselheiros da OAB Contagem 

Reprodução/Internet

Divulgação


