
 

SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MG – SIRCOM 

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A Entidade SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS é uma 

associação privada sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo 

início das atividades em 22/09/1967. Atua no estado de Minas Gerais e sua sede Localiza-se na rua 

Bernardo Guimarães, nº 2004, Bairro Lourdes, Belo Horizonte – MG. 

Atualmente suas operações compreendem atividades relacionadas à organizações sindicais, 

representando no sistema sindical a categoria dos representantes comerciais, pessoas físicas e 

jurídicas. 

 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2017, aqui compreendidas: 

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado foram elaboradas e apresentadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o 

custo histórico como base de valor. 

 

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 

A Entidade declara expressamente que as demonstrações contábeis foram elaboradas em 

conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução do CFC 

838/99, que aprovou a interpretação NBC T 10 Dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades 

Diversas 10.18 – Entidades Sindicais e Associações de Classe. 

 



4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as 

características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: 

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência 

sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim 

alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

A moeda funcional da entidade é o Real. As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais. 

Assim, os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis são 

ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos reconhecidos em ‘Reais’.  

 

 

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2017. 

 
 


