
 

    

 

 

 

   

SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MG – SIRCOM 

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL 2021 

 

1. DISPONIBILIDADES 
 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo e não para investimentos ou outros fins. Incluem o caixa e saldos positivos em conta 
movimento. As aplicações financeiras da entidade estão concentradas da seguinte forma:75,01% 
no SICOOB e 24,99% na Caixa Econômica Federal. 
 
 
2. DESPESAS OPERACIONAIS 
 
O total de despesas no exercício de 2021 foi de R$ 553.063,33 (quinhentos e cinquenta e três mil 
sessenta e três reais e trinta e três centavos), sendo gastos relativos a pessoal no valor de R$ 
285.707,76 (duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e sete reais e setenta e seis centavos) 
representando 51,66% em relação ao total das despesas operacionais.  
 
 
3. RECEITAS OPERACIONAIS 
 
O total das Receitas Operacionais no exercício de 2021 foi de R$289.723,29 (duzentos e oitenta e 
nove mil setecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos) , as receitas  principais foram os 
ingressos oriundos das contribuições colaborativas/benefícios R$ 146.333,61 (Cento e quarenta 
e seis mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) representando 50,51% das 
receitas  e rendimentos de aplicação financeira R$101.989,10 (cento e um mil novecentos e 
oitenta e nove reais e dez centavos) representando 35,20% das receitas operacionais. 
A parte associativa é importante na sustentação da entidade sindical e, necessário se faz a busca 
de novas receitas. Os repasses  da Valem, BDMG e Top Controller continuam sendo de extrema 
relevância, assim como os  recebimentos de contrapartida por convênios firmados e no caso do 
BDMG por ser correspondente bancário da Instituição. 
 

  
4. SUPERÁVIT OPERACIONAL 
 
Foi apurado no exercício de 2021 um resultado positivo, um Superávit no valor de R$ 43.305,85 
(quarenta e três mil trezentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Esse resultado positivo 
refere-se a um recebimento de uma demanda judicial movida junto à FECOMÉRCIO-MG, a 
qual resultou um ingresso de numerário para o  SIRCOM em 2021 , no valor R$233.008,81 ( 
duzentos e trinta e três mil oito reais e oitenta e um centavos) o qual impactou positivamente o 
resultado do exercício. 
 
 

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021. 


