
RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES

2 0 2 1



ICAEPS
Instituto Catarinense de Educação Profissional, constituído sob a forma de  
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), é uma pessoa 
jurídica sem fins lucrativos, de direito privado e de caráter educacional, cul-
tural, social, de pesquisa e desenvolvimento e de apoio às diversas manifes-
tações da cidadania; com autonomia administrativa e financeira, fundado 
no dia 24 do mês de abril do ano de 2013. 

Sua finalidade principal é a qualificação e formação da mão de obra no seg-
mento de prestação de serviços, através de cursos, palestras, seminários, 
parcerias estratégicas para captação de recursos, dentre outros.

FUNDADORES

S O B R E  O



O início de um sonho. No ano de 
2013, o Instituto Catarinense de 
Educação Profissional era consti-
tuído sob a forma de OSCIP, sem 
fins lucrativos. 

Com a missão de qualificar e for-
mar mão de obra no segmento de 
prestação de serviços em Santa 
Catarina, o ICAEPS foi fundado por 
três entidades instituidoras: SEA-
C-SC, Sindesp-SC e Fevasc, uma 
união entre laboral e patronais, servindo de exemplo para todo o país. 

Quase 10 anos depois, o Instituto já certificou mais de sete mil alunos, em 
cerca de 500 cursos oferecidos, transformando o sonho em orgulho para 
todos que fazem do ICAEPS, uma referência nacional em capacitações de 
alto nível nas áreas de asseio, conservação, serviços terceirizados, segurança 
privada e, mais recentemente, segurança eletrônica.

Em 2020, uma transformação completa elevou o Instituto a um novo pata-
mar. Com a chegada da pandemia, uma reinvenção e atualização completa 
dos cursos e palestras levou o ICAEPS a um alcance nacional, promovendo 
treinamentos de forma on-line para alunos de todo o Brasil.

O ICAEPS virou digital! Contando com uma moderna plataforma on-line 
exclusiva, já adquirida antes da pandemia e atualizada para o ano de 2022, 
a entidade saiu na frente novamente, ofertando dezenas de capacitações 
no formato EAD. 

INTRODUÇÃO
I C A E P S



Milhares de profissionais de norte a sul do país conheceram o ICAEPS, parti-
ciparam dos cursos e avaliaram positivamente a experiência de se qualificar 
com o instituto de Santa Catarina. 

O trabalho, realizado em conjunto com os assessores técnicos e referenda-
do pela diretoria e os Conselhos Fiscal e de Administração, será o grande 
legado da Gestão 2018-2022. 

O sonho de 2013 foi alcançado. O momento é de agradecimento. Pelo gran-
de trabalho desenvolvido, pelo apoio dos gestores e pela participação mas-
siva dos profissionais de serviço em todo país.

Um ciclo vitorioso se encerrará em 2022. Para os próximos quatro anos, no-
vos desafios estão traçados. O foco será em tecnologia, inserção digital e 
inteligência artificial.

Faça parte do ICAEPS e venha conosco transformar o setor de serviços no 
país!

Adm. Evandro Fortunato Linhares
Presidente do ICAEPS



O ICAEPS é formado por um Con-
selho de Administração de oito 
membros indicados pelas três en-
tidades fundadoras. Os conselhei-
ros estabelecidos elegem a Direto-
ria Executiva e o Conselho Fiscal.

A diretoria é oficialmente compos-
ta pelo presidente, vice-presidente, 
secretário e tesoureiro. Enquanto o 
Conselho Fiscal conta com quatro 
membros titulares e número igual 
de suplentes.

Todos são convidados a participar 
das Assembleias Gerais Ordinárias 
e Extraordinárias que ocorrem na 
sede do Instituto. Em 2021, três reu-
niões foram realizadas, sendo uma 
ordinária e duas extraordinárias.

Diretoria Executiva

Presidente  Evandro Fortunato Linhares
Vice Presidente Silvio Kammer
Diretor Adm./Financeiro Bertolino Borges 
Alves
Diretor Adm./Financeiro (adjunto) Avelino 
Lombardi

Conselho de Administração
Evandro Fortunato Linhares SEAC/SC
Avelino Lombardi SEAC/SC
Antonio João Justino Neto SINDESP/SC
José Altair Back SINDESP/SC
Silvio Kammer FEVASC (Vigilância)
Matias José Ribeiro FEVASC (Limpeza)
Jodecir Pedroso de Souza FEVASC (Vigilância)
Neucir Paskoski FEVASC (Limpeza)

Conselho Fiscal
Titulares
Ben-Hur Cassius Margarida
Pedro Paulo Correa de Souza
Rosa Maria Pompeu Raulino
Matias José Ribeiro
Suplentes
Francisco Lopes de Aguiar
Valmir Mota
Vanderlei Michelon
Ademir Edson Fernandes

Consultores Técnicos
Joneval Barbosa de Almeida (Segurança 
Privada) e José Osmar Viviani (Asseio, Conser-
vação e Serviços Terceirizados)

Equipe de apoio

Administrativo/Financeiro 
Mirelle Yanzer Bitencourt
Estagiária 
Luzianny Duarte

DIRETORIA
I C A E P S



AGOs e AGE

Durante o ano de 2021, o ICAEPS promoveu três assembleias, entre ordinárias e 
extraordinária. As reuniões ocorreram de modo híbrido, nos meses de abril e no-
vembro e contaram com as participações de membros da Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal, Conselho de Administração e corpo técnico.
 

Abril
 
No dia 28 de abril, foi realizada, via vi-
deoconferência, a Assembleia Geral 
Ordinária do Instituto Catarinense de 
Educação Profissional. A reunião ocorre 
anualmente, de acordo com o estatuto, 
para aprovação da prestação de contas 
do exercício anterior.
 
O presidente do Instituto, Adm. Evan-
dro Fortunato Linhares, mediou a reu-
nião que contou com a apresentação 
do Relatório de Atividades e o Relató-
rio Contábil 2020. Os dois relatos foram 
aprovados com louvor pelos presentes 
que elogiaram o exemplo de transpa-
rência e efetividade na gestão do Insti-
tuto, novamente marcada por superávit 
orçamentário. 
 



Novembro 
 
Já no dia 28 de novembro, ocorreram de forma híbrida as Assembleias Gerais Or-
dinária e Extraordinária. As reuniões conjuntas foram mediadas novamente pelo 
presidente do Instituto, Adm. Evandro Fortunato Linhares. 
 
O encontro foi aberto com a apresentação orçamentária de 2021 e as projeções 
para o próximo exercício. Estiveram em discussão os projetos programados para 
2022. 
 
Também foi aprovada, a segunda fase da campanha “Chame os Especialistas”. Ini-
ciada em 2020, com repercussão durante este ano, a campanha exaltou a impor-
tância do setor no período de pandemia e já está sendo renovada para o próximo 
ano, com novas ações e materiais que impactarão diretamente no público-alvo 
dos segmentos representados pelo Instituto.



VACINA É ESSENCIAL

Com o avanço da Covid-19 em território nacional, o país passava em 2021 pela 
maior crise sanitária da história, com falta de leitos de UTI, dificuldade de abaste-
cimento de insumos básicos, como medicamentos e oxigênio.
 
A vacinação no último ano foi iniciada com um ritmo abaixo do ideal.  
O ICAEPS, preocupado com a retomada econômica do país, associado a 
seus instituidores, lançou o movimento “Vacina é essencial”, com o intui-
to de alertar para a necessidade da vacinação em massa.
 
As entidades do setor de serviços destacaram ainda, a urgência da vacinação dos 
trabalhadores essenciais, como prestadores de serviços de asseio e conservação 
e da segurança privada, áreas que nunca pararam de trabalhar durante a pande-
mia. 
 
A meta da campanha era acelerar a imunização dos cerca de 100 mil trabalha-
dores do setor no estado e mais de 15 milhões no 
Brasil que compõem esse importante vetor de 
nossa economia.
 
São especialistas que atuam na linha de frente, 
imprescindíveis para o funcionamento dos ser-
viços essenciais. Os profissionais da limpeza, por 
exemplo, precisavam estar capacitados para rea-
lizar a higienização correta dos locais de grande 
circulação, com a missão de impedir a contami-
nação dos frequentadores. 
 
O movimento chamou atenção da sociedade, 
sendo destaque nacionalmente, contando com a 
participação de lideranças de todo país! 



VACINA É ESSENCIAL CURSO DE LIBRAS
Em iniciativa inédita no setor de serviços 
catarinense, o ICAEPS ofereceu durante 
o ano de 2021, o curso “Língua Brasileira 
de Sinais: Nível Básico”.
 
As aulas buscaram desenvolver pen-
samento espacial e visual para a com-
preensão e produção de língua de sinais 
brasileira. A professora Janine Silveira  
e a intérprete Thuanny Galdino  
comandaram os trabalhos. Os alunos 
concluintes receberam um certificado de  
nível básico em LIBRAS!

WHATSAPP ICAEPS
Em busca de ampliar os canais de interação 
com empresas e sindicatos contribuintes, 
foi lançado em 2021 o grupo oficial de  
WhatsApp do ICAEPS. 

Na plataforma, são divulgados de forma 
rápida e direta, os novos cursos e palestras 
oferecidos durante o ano. Vale destacar, o 
espaço é administrado e controlado pela 
equipe do ICAEPS, sendo utilizado apenas 
para envio de informações.

ACESSE:



CONEXÃO PROFISSIONAL

Entre as grandes ações do ICAEPS em 
2021, destaque para a aprovação, junto 
ao Ministério Público do Trabalho em 
Santa Catarina, do Projeto Conexão Pro-
fissional. Apresentado pelo SEAC-SC, 
referente ao acordo Jovem Profissional, 
o projeto será executado pelo ICAEPS, 
em parceria com o Sindesp-SC, a FE-
VASC e o CIEE-SC.
 
O Conexão Profissional vai introduzir jo-
vens e adultos a melhores oportunida-
des de trabalho, através de capacitação 
em áreas de tecnologia e afins. O obje-
tivo do curso será familiarizar o aluno 
com noções e conceitos básicos em informática, bem como possibilitá-lo 
desenvolver habilidades na utilização de softwares aplicativos e utilitários li-
vres que possam ser úteis como ferramentas de trabalho em seu cotidiano.
 
O público-alvo é de jovens entre 14 e 24 anos, filhos dos colaboradores das 
empresas terceirizadas, dos setores de asseio, conservação, serviços tercei-
rizados, segurança privada e segurança eletrônica, bem como, os próprios 
funcionários, além da sociedade no geral, através de parcerias com institui-
ções representativas.

Laboratório de informática

Em parceria com o CIEE-SC, um laboratório de informática será construído, 
na sede da entidade, em Florianópolis. O espaço estará de acordo com as 
mais modernas tecnologias do setor, totalmente equipado para atender às 
demandas do projeto. A inauguração oficial, com a primeira turma do Co-
nexão Profissional, ocorre nos dias 5 e 6 de abril.
O projeto é 100% gratuito aos jovens e entregará certificados de participação.



APERFEIÇOAMENTO  
PARA SUPERVISORES

A área da Segurança Privada foi contemplada com grandes atividades no 
ano de 2021. O ICAEPS, em parceria com o Sindesp-SC, preparou uma agen-
da com diversos cursos e palestras que movimentaram profissionais de todo 
o país. 
 
Foram atividades ministradas de forma 100% online, com intuito de auxiliar 
na capacitação e atualização dos colaboradores das empresas prestadoras 
de serviços.
 
No mês de abril iniciaram-se as aulas do primeiro grande curso: “Aperfeiçoa-
mento para Supervisores de Segurança Privada”. 
 
O assessor técnico do Instituto, Joneval Barbosa de Almeida, foi o coordena-
dor dos cinco módulos que tiveram foco em diferentes atividades desenvol-
vidas pelos supervisores da área. 
 
Os participantes obtiveram lições sobre Relações Humanas no Trabalho, Roti-
nas Trabalhistas, Legislação Aplicada, Supervisão e Análise de Riscos e Plane-
jamento da Segurança. Cerca de 50 alunos se inscreveram no curso.
 
Para receber o certificado de conclusão, os estudantes tiveram de completar 
exercícios disponíveis no ambiente virtual do ICAEPS.



GESTÃO EM SEGURANÇA
A segunda edição online do curso de Gestão em Segurança Privada foi promovi-
da pelo ICAEPS e Sindesp-SC. Sucesso em 2020, as aulas são focadas na capaci-
tação de profissionais que atuam no segmento de Segurança Privada.
  
Ao todo, seis módulos ocorreram entre os meses de junho e dezembro, além da 
aula inaugural gratuita, no dia 15 de junho, onde foi proferida apresentação sobre 
o curso e um debate sobre segurança privada. 
 
Os alunos tiveram noções sobre: Legislação Aplicada à Segurança Privada; Rela-
ções Humanas no Trabalho; Rotinas Trabalhistas; Gestão Operacional; Análise de 
Risco e Planejamento; e Planejamento de Segurança das Instalações.
  
Com a capacitação concluída, o profissional entregará em sua empresa um servi-
ço de maior qualidade, tendo, por exemplo, habilitação para desenvolver projetos 
de segurança patrimonial, identificar oportunidades de novos negócios, aumen-
tar a produtividade da equipe interna, entre outros.
 
Ao término das atividades, os alunos tiveram de elaborar um trabalho de conclu-
são de curso para recebimento dos certificados de aprovação. 

Encerramento
 
Para marcar o evento virtual uma pa-
lestra foi proferida pelo diretor técnico 
da Coringa Segurança Eletrônica,  
Fabricio Carniel, com o tema “A análise 
de vídeo como ferramenta de gestão 
da segurança”.  O palestrante concei-
tuou o “vídeo analítico” e discorreu 
sobre as tecnologias disponíveis e as 
possibilidades do uso responsável, se-
guindo a legislação vigente. 



GESTÃO EM SEGURANÇA ASSOCIADO,  
VAMOS CONVERSAR?

Com a missão de apro-
ximar cada vez mais os 
sindicatos das empresas 
e entender as deman-
das do setor em Santa 
Catarina, SEAC/Sindes-
p-SC e ICAEPS lançaram 
no mês de outubro, o 
projeto “Associado, va-
mos conversar?”.
 
Foram realizados eventos com gestores das empresas associadas e a equipe 
dos sindicatos, mediada pelo presidente do ICAEPS e diretor-executivo do 
SEAC/Sindesp-SC, Adm. Evandro Fortunato Linhares.
 
“Toda gestão de alta performance começa com uma boa conversa e uma for-
te parceria. O mote do projeto foi reunir os principais anseios das associadas 
e renovar a atuação dos sindicatos, de acordo com as novas tendências do 
mercado”, destacou Evandro Linhares.
 
Os encontros foram realizados por videoconferência, em horários exclusivos 
para cada uma das empresas. O público-alvo era de gestores nas áreas: admi-
nistrativa, financeira, operacional, RH, Gestor CEO, Gestor Geral, entre outras.
 
Durante os encontros, o grupo realizou uma breve apresentação dos sindica-
tos, sua estrutura interna, comunicação e ações realizadas. Posteriormente 
os gestores das empresas foram convidados a apresentar suas necessidades, 
sanar dúvidas e sugerir ações e projetos aos sindicatos.



REPRESENTAÇÕES
SENADOR DÁRIO BERGER

O presidente do ICAEPS, Adm. Evan-
dro Fortunato Linhares, participou no 
mês de junho, de reunião com o sena-
dor Dário Berger. O encontro ocorreu 
na capital catarinense e contou com 
a presença do presidente do CRA-SC, 
Adm. Djalma Henrique Hack e o dire-
tor de Fiscalização e Registro do CRA-
-SC, Adm. Almir Granemann dos Reis.
 
Evandro Linhares apresentou o mode-
lo de gestão do ICAEPS e o trabalho de 
excelência realizado pelo instituto, em 
prol da capacitação dos trabalhadores 
do setor de serviços no estado. 

GOVERNO FLORIANÓPOLIS

O presidente Adm. Evandro Fortunato Linhares, 
participou de reunião na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Florianópolis, no mês de setembro. O 
mandatário foi recepcionado pelo vice-prefeito 
Topázio Silveira Neto para reunião institucional.  
A gestora administrativa do Instituto, Mirelle  
Yanzer, também esteve presente no encontro. 
 
A comitiva do ICAEPS apresentou o Instituto, suas 
atribuições, e as principais atividades desenvolvi-
das. Destaque para o projeto Conexão Profissio-
nal, voltado para área social, que impactará dire-

tamente no setor de prestação de serviços e em toda sociedade catarinense.



REPRESENTAÇÕES SÃO JOSÉ

O Adm. Evandro Fortunato Linhares, 
esteve no mês de setembro, na Câma-
ra de Vereadores do Município de São 
José. O mandatário foi recebido no ga-
binete do vereador Cryslan de Moraes. 
 
Foram apresentadas as principais 
ações que estão sendo desenvolvidas 
pelo Instituto, especialmente as ativi-
dades voltadas para área social, que 
impactam diretamente no setor de 
prestação de serviços e em toda socie-
dade. 

SINDASSEIO

No dia 1º de setembro, a sede do 
SEAC/Sindesp-SC e ICAEPS recebeu 
a visita do presidente do Sindicato 
das Empresas de Asseio e Conserva-
ção do Estado do Rio Grande do Sul, 
Ricardo Ortolan.
 
Os presidentes do SEAC-SC, Avelino 
Lombardi, e do ICAEPS, Adm. Evan-
dro Fortunato Linhares, recepcio-
naram o mandatário para reunião 
institucional. A Administrativo/Fi-
nanceira do ICAEPS, Mirelle Yanzer, 
também participou do encontro.



SÍNDICOS PLANNING

Os vencedores do Prêmio Síndicos Plan-
ning 2021 foram revelados em grande 
evento na cidade de Blumenau. O Instituto 
Catarinense de Educação Profissional é um 
dos apoiadores da premiação e fez parte da 
Comissão Julgadora.
 
Representaram o setor de serviços, os pre-
sidentes do SEAC-SC, Avelino Lombardi, 
Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger, e 
ICAEPS, Adm. Evandro Fortunato Linhares, 
acompanhados do assessor técnico do Ins-
tituto e diretor das Escolas de Formação do 
Sindesp-SC, Joneval Almeida.

FÓRUM ESTADUAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

O Fórum Estadual de Administra-
ção 2021 foi realizado no mês de 
setembro, no YouTube do Conselho 
Regional de Administração de Santa 
Catarina. 
 
O presidente do ICAEPS, Adm. Evan-
dro Fortunato Linhares, participou 
do Fórum no painel “Gestão Profis-
sional de Condomínios”.



MOVIMENTO ODS

O presidente do Instituto Catarinense de Educação Profissional, Adm. Evan-
dro Fortunato Linhares, foi eleito em 2021 como novo coordenador-geral do 
Comitê Grande Florianópolis do Movimento ODS, tendo como coordena-
dor-geral adjunto, Carlos Alberto Geremias Junior, da Fecomércio.
 
O ICAEPS é um dos signatários do Movimento e tem como objetivo cum-
prir com os compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sus-
tentável, aprovada pelos países 
membros da ONU durante sua 70ª 
Assembleia Geral realizada em se-
tembro de 2015.

Selo signatário 

O SEAC-SC e ICAEPS receberam o 
Selo Signatário 2021 do Movimen-
to ODS-SC. O selo, acompanhado 
de um certificado, é um reconhe-
cimento pelo cumprimento dos 
compromissos como signatário do 
Movimento Nacional ODS Santa 
Catarina, durante o ano anterior.

Live

No mês de maio ocorreu uma Live do Movimento, onde foram apresentadas 
formas simples e práticas de implementar ações sustentáveis em planos es-
tratégicos, obtendo ganhos tangíveis e intangíveis para negócios e marcas. O 
presidente do ICAEPS participou do evento no YouTube do Movimento ODS. 



MARCOS CINTRA

A união do setor de serviços em prol de um 
Reforma Tributária justa foi a mensagem 
de destaque do evento virtual promovido 
em abril, pelo SEAC/Sindesp-SC, em parce-
ria com a Febrac e o ICAEPS. A videoconfe-
rência teve como tema a “Reforma Tribu-
tária - Os impactos no setor de serviços” e 
contou com a participação de lideranças 
do setor de serviços de todo o país.
 
Os presidentes do SEAC-SC, Avelino Lombardi; Sindesp-SC, Dilmo Wander-
ley Berger; e ICAEPS, Adm. Evandro Fortunato Linhares, foram os anfitriões 
do evento, marcado pela presença do presidente da Febrac, Renato Fortuna 
Campos, e da diretora superintendente da Febrac, Cristiane Oliveira. 
 
Marcos Cintra, um estudioso e entusiasta da Reforma Tributária, promoveu 
um resumo de cada uma das propostas que tramitam atualmente no con-
gresso e o que esperar destas proposições.

CURSO AUDITOR INTERNO
Em iniciativa inédita, foi promovido o curso “Formação de auditor interno - 
Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015”. Durante cinco dias no mês 
de agosto, o treinamento realizado em parceria com a PRODEG, teve como 
foco proporcionar aos alunos uma visão abrangente sobre os conceitos, fun-
damentos e princípios da Gestão da Qualidade.
 
Durante os encontros virtuais, ministrados pelo especialista Marco Antonio 
Andrade, cerca de 30 participantes tiveram lições sobre: histórico e contexto 
da Gestão da Qualidade e das Normas ISO; operação das empresas; planeja-
mento; avaliação de desempenho; riscos e oportunidades.



NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Com a missão de auxiliar as empresas prestadoras de serviços na adaptação 
à Lei Nº 14.133, SEAC/Sindesp-SC, ICAEPS e Guedes Pinto Advogados promo-
veram em abril, o evento “Nova Lei de Licitações e seus impactos no setor de 
serviços”. 
 
A Nova Lei de Licitações alterou as regras dos sistemas de contratação por 
órgãos da administração pública, autarquias e fundações de União, estados, 
Distrito Federal e municípios. “Passaremos nos próximos dois anos por um 
período de transição, a Lei Nº 14.133 irá substituir a Lei 8.666, a Lei do Pregão e 
o Regime Diferenciado de Contratações”, destacou o Dr. Aluísio Guedes Pin-
to, assessor jurídico dos sindicatos.
 
A palestra do dia foi comandada pela Dra. Tatiana Cristina Pereira Ferrari, es-
pecialista em licitações, e o Dr. Aluísio Guedes Pinto. O foco da explanação 
foram as novidades na legislação, abordando as principais adaptações ne-
cessárias para as empresas do setor 
de serviços. 
 
A Lei estabelece novos critérios de 
julgamento das propostas. Pontos 
como menor preço, maior descon-
to, melhor técnica ou conteúdo ar-
tístico, técnica e preço, maior lance 
e maior retorno econômico poderão 
ser analisados durante os processos. 
 
A legislação também estabelece um 
cadastro nacional unificado de licitantes, novos parâmetros para a dispensa 
de licitação e um capítulo específico para tratar de crimes em licitações e 
contratos administrativos, prevendo pena de reclusão e multa para os en-
volvidos. O evento foi acompanhado por mais de 60 pessoas que puderam 
interagir e sanar dúvidas com a palestrante. 



EMPRESAS QUE VENDEM

O Instituto Catarinense de Educação Profissional promoveu no mês de abril, 
evento gratuito com foco nos trabalhadores e empresas do setor de serviços. 
Com o tema “Empresas que vendem”, o ICAEPS realizou palestra que contou 
com a participação de cerca de quarenta pessoas, por videoconferência. 
 
O palestrante foi Vanderlei Feldmann, formado em Administração, MBA em 
Finanças Empresariais e especialista em Marketing e Vendas. Vanderlei apre-
sentou aos presentes 10 questões fundamentais que diferenciam as empre-
sas de grande sucesso. O conteúdo da palestra se baseia em 20 anos de expe-
riência na área de Vendas. Entre os destaques da explanação, Feldmann falou 
sobre a importância da gestão de riscos. 

CURSO DE  
PORTARIA
A excelência no atendimen-
to em portaria foi assunto do 
evento promovido pelo Insti-
tuto Catarinense de Educação 
Profissional, em parceria com o 
SEAC-SC. A videoconferência foi comandada pela professora Liliane Fernan-
des, no mês de julho, e contou com a participação de cerca de 50 profissio-
nais de todo o país.

A palestrante destacou a importância da excelência do atendimento para 
se tornar um profissional diferenciado. Gentileza, atenção e proatividade são 
qualidades essenciais para se destacar na portaria. O evento foi marcado por 
uma grande interação entre público e palestrante.



SETEMBRO AMARELO

No dia 22 de setembro, o ICAEPS, promo-
veu o evento “Setembro Amarelo - Vamos 
falar sobre viver”. A professora e psicóloga 
Liliane Fernandes foi a palestrante do en-
contro virtual. A explanação foi focada na 
prevenção ao suicídio e em como auxiliar 
amigos e familiares a superar momentos 
de dificuldades. 

OUTUBRO  
ROSA
Engajado no movimento Outubro Rosa, 
o ICAEPS promoveu o evento “Saúde da 
Mulher: o que precisa-
mos saber sobre?”. As 
participantes do pro-
jeto “Câncer de Mama: 
conhecendo, preve-
nindo e evitando reci-
divas”: Bárbara de Mi-
randa Schmitz e Emily 
Lima Marmentini co-
mandaram a explana-
ção. Também no mês de outubro, as co-
laboradoras dos sindicatos e do instituto, 
em parceria com a AMUCC, receberam 
camisetas especiais do Outubro Rosa. 

NOVEMBRO
AZUL
No dia 18 de novembro, o ICAEPS 
realizou o evento gratuito “No-

vembro Azul - Homem 
Inteligente, saudável e 
próspero”. O mês de no-
vembro é marcado pela 
campanha nacional de 
conscientização e alerta 
sobre as doenças mas-
culinas, com ênfase na 
prevenção do câncer 
de próstata. Com esse 

mote, a palestrante Carla Ribeiro 
comandou uma reflexão sobre o 
papel do homem na atualidade, 
seu cuidado com a saúde mental 
e física.



CURSOS DE ASSEIO  
E CONSERVAÇÃO

Higienização nas escolas

A temporada 2021 foi aberta oficialmente com o curso “ 
Higienização nas escolas - Uso correto de produtos e ope-
rações”. O intuito do ICAEPS foi de auxiliar as empresas 
associadas e as instituições de ensino diante dos desafios 
de realizar a higienização dos ambientes escolares, face à 
Covid-19. 

Os cursos nas áreas de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados são ministrados pelo 
assessor técnico do ICAEPS, Osmar Viviani, em parceria com o SEAC-SC e a Consulimp. 
Transmitidas via Google Meet, as aulas foram alternadas, entre treinamentos gratuitos e 
lições exclusivas para as empresas e sindicatos contribuintes do Instituto. Confira os des-
taques de 2021: 

Desinfecção e Descontaminação  
em Necrotérios e Salas Mortuárias

O primeiro evento aberto ao público de 2021 apresentou os 
cuidados a serem adotados nos processos de desinfecção 
e descontaminação destes ambientes, com vistas à prote-
ção dos usuários, prevenindo as possibilidades de contágio 
pelo novo coronavírus.

Limpeza Geral em áreas comerciais  
e públicas – Face a COVID-19

Em parceria com o SEAC-SC e a Consulimp, o professor 
Osmar Viviani repassou aos participantes conhecimento 
sobre técnicas de higienização em áreas comerciais (que 
não atuam no setor da Saúde), com os cuidados necessá-
rios para a desinfecção e descontaminação ambientais. 



CURSOS DE ASSEIO  
E CONSERVAÇÃO

Limpeza de Piscinas

O Instituto Catarinense de Educação Profissional apresen-
tou o evento que proporcionou aos participantes, conhe-
cimentos e desenvolvimento de competências para o de-
sempenho de atividades na manutenção e tratamento de 
piscinas, seja em espaços de uso particular ou coletivos. 

Supervisão de Alta Performance

Um treinamento exclusivo aos contribuintes do ICAEPS 
teve como tema “Supervisão de Alta Performance - Siste-
mas de Controle Operacional”. O evento visou melhorar a 
eficiência operacional, o desempenho dos processos, redu-
zir gargalos na ponta operacional e otimizar recursos.

Valores e Tendências do Mercado  
de Asseio e Conservação

O evento virtual abordou a importância da evolução ope-
racional para o alto desempenho e manutenção das em-
presas prestadoras de serviço. O palestrante destacou as 
principais novidades do mercado para Padrão de Qualida-
de: velocidade de atendimento, competência, consistência, 
flexibilidade, credibilidade, supervisão, custos e acesso.

Desinfecção/Descontaminação 
implantação de empresas

O evento gratuito foi transmitido pelo Google Meet e con-
tou com a participação de mais de 50 pessoas. O foco foi 
auxiliar empresários e colaboradores a implementarem 
serviços de desinfecção e descontaminação nas empresas.



Desinfecção de Ambulâncias

O ICAEPS, SEAC-SC e a Consulimp promoveram a palestra 
técnica gratuita. Osmar Viviani repassou aos alunos conhe-
cimentos para utilização de métodos e processos na identi-
ficação do tipo de necessidade técnica para a higienização 
de ambulâncias.

Produtos de Higienização

Cerca de 45 alunos participaram do evento “Produtos de 
Higienização - Equipamentos e Acessórios”. O foco foi re-
passar aos participantes a importância da escolha correta 
dos produtos, equipamentos e acessórios para atuar na 
área de higienização profissional. 

Higienização em Academias 

A higienização das academias é fundamental para a ma-
nutenção do bem-estar e saúde dos frequentadores, por-
tanto são necessários profissionais especializados e um 
bom cronograma. A chegada da pandemia alterou ainda 
mais a rotina dos estabelecimentos no que diz respeito à 
higienização.

Higienização Hospitalar

A Higienização Hospitalar apresenta relevante papel na 
prevenção das infecções relacionadas à assistência à saú-
de, sendo imprescindível o aperfeiçoamento do uso de téc-
nicas eficazes para promover a limpeza e desinfecção de 
superfícies. 



Limpeza Pós-Obra

Mais de 60 profissionais que atuam no setor de serviços 
em todo o país participaram do treinamento. Durante a 
palestra, foram abordados o modo correto para descarte 
de resíduos e a ordem mais eficaz para higienização. O trei-
namento foi marcado por muita interação entre os partici-
pantes que enviaram uma série de perguntas ao professor.

Implantação de Facilities na Higienização

Com o tema, “Implantação de Facilities na Higienização: 
Nichos de Mercado”, o professor Osmar Viviani, assessor 
técnico do ICAEPS, comandou a videoconferência que con-
tou com cerca de 45 participantes. O grande destaque da 
explanação foi a apresentação de equipamentos inovado-
res que podem gerar novos negócios para as empresas de 
higienização.

Desinfecção e Descontaminação  
de Banheiros e Vestiários

O professor Osmar Viviani apresentou informações sobre 
protocolos de limpeza para evitar a contaminação e a dis-
seminação da Covid-19 nos banheiros e vestiários de uso 
coletivo. As orientações estavam de acordo com as norma-
tivas atualizadas do Ministério da Saúde e ANVISA.

Tratamento de Pisos

Com foco na manutenção e recuperação dos pisos, as li-
ções foram repassadas de forma didática e interativa a cer-
ca de 30 participantes. “Pisos limpos e bem cuidados são à 
base de um ambiente agradável e saudável, e uma equipe 
capacitada realiza o trabalho na frequência correta, evitan-
do o retrabalho”, destacou Osmar Viviani.



Qualidade Operacional em Serviço  
de Asseio e Conservação

Os participantes conheceram as principais lições para 
implantar qualidade nas empresas,”a qualidade pode ser 
definida como adequação ao propósito do serviço ou, em 
outras palavras, como o produto desempenha a sua função 
pretendida’’, destacou o professor.

Produtividade dos Serviços  
de Higienização

Cerca de 35 profissionais das empresas e sindicatos con-
tribuintes do ICAEPS participaram da videoconferência e 
conheceram os principais aspectos sobre produtividade 
nas empresas de prestação de serviços. O palestrante apre-
sentou conceitos que podem elevar a produtividade nas 
empresas.

Sustentabilidade na Higienização

Conceitos de sustentabilidade podem, e devem, estar as-
sociados aos benefícios financeiros para as empresas. A 
aplicação de práticas sustentáveis nas organizações, como 
a Limpeza Verde, podem fazer a diferença na preservação 
de todo o planeta. Ações de reciclagem, remanufatura e 
higienização são tendências no mercado e devem ser im-
plementadas nas empresas de serviço.

Gerenciamento de Resíduos  
de Serviços da Saúde

A aula foi comandada pelo assessor técnico do ICAEPS, 
Osmar Viviani. Em pauta o descarte dos resíduos oriundos 
dos estabelecimentos de saúde, como hospitais, clínicas, 
laboratórios, centros estéticos e até mesmo estúdios de ta-
tuagem. A explanação foi pautada pela Resolução Anvisa/
RDC 222. 



Nichos de Mercado

Cerca de 40 profissionais de todo o país participaram da 
videoconferência com o tema “Nichos de Mercado - No-
vidades Técnicas”. Foram apresentadas possibilidades de 
nichos de mercado para as prestadoras de serviço em As-
seio e Conservação. Os participantes conheceram soluções 
“vendáveis” de projetos que podem favorecer a criação de 
novos mercados na estrutura da própria empresa.

SLA

Em parceria com o SEAC-SC e a Consulimp, foi promovido 
o evento on-line “SLA e Gestão de Contratos em Situações 
de Crise”. Cerca de 40 profissionais, entre supervisores, 
coordenadores, gerentes operacionais das empresas asso-
ciadas, participaram do treinamento ministrado pelo pro-
fessor Osmar Viviani.

Limpeza em Universidades

A utilização adequadamente das ferramentas de trabalho 
e dos produtos a serem utilizados na limpeza escolar ga-
rante mais agilidade na limpeza dos ambientes, gerando 
impactos positivos para a instituição. Tendo em conta a 
dimensão e especificação das suas instalações, as univer-
sidades e instituições de ensino requerem um serviço de 
limpeza profissional regular. 

Dimensionamento Técnico

O foco principal foi na demonstração de formas de otimizar 
a mão de obra das empresas.Entre os principais assuntos 
discutidos, destaque para a lista de questionamentos apre-
sentados pelo professor, que poderão auxiliar o setor ope-
racional das empresas ao dimensionar um serviço. 



CURSOS DE
SEGURANÇA PRIVADA

Protocolos de Segurança COVID-19,  
aplicados à Segurança

O primeiro evento do ano na área da Segurança Privada teve 
como tema “Protocolos de segurança COVID-19, aplicados à 
Segurança Privada”. O assessor técnico do Instituto, Joneval 
Almeida, apresentou a palestra orientativa demonstrando 
como os colaboradores das empresas de segurança privada 
devem atuar diante da pandemia do coronavírus.

Novidades na grade de 2021, os cursos gratuitos na área de Segurança Privada movi-
mentaram centenas de profissionais de todo o país. Sob coordenação do assessor téc-
nico do ICAEPS, Joneval Almeida, as aulas abordaram diferentes temáticas e aspectos 
específicos do setor de Segurança Privada. Veja abaixo os principais eventos do ano:

Segurança bancária

O curso “Segurança bancária – Aperfeiçoamento para vi-
gilantes” foi promovido em duas partes pelo ICAEPS. Na 
primeira, destaque para a legislação vigente da segurança 
privada, os principais cenários para o futuro da atividade e 
as rotinas diárias da segurança bancária. No módulo final, 
o foco da conversa foram as transformações ocorridas na 
atividade por conta da pandemia. As aulas contaram com a 
participação de mais de 75 alunos.

Gerenciamento de Crises 

Foram apresentados princípios básicos de crises e cases 
de ocorrências que marcaram a história e transformaram 
o gerenciamento de crises em todo o planeta. Segundo 
Joneval Almeida, existem três motivos/eventos de crise a 
serem estudados: naturais, acidentais ou intencionais. O 
evento foi sucesso de público, que pôde interagir com o 
palestrante durante o curso.



CURSOS DE
SEGURANÇA PRIVADA

Case Carrefour

A aula inaugural do curso de Gestão em Segurança Priva-
da foi transmitida gratuitamente a profissionais de todo o 
país. Uma palestra sobre o setor foi comandada por Gilson 
Cesar da Silva, executivo de Negócios, diretor estatutário 
no Sistema Financeiro e diretor de Mercado e Expansão do 
Grupo Orsegups Participações. Gilson falou sobre a impor-
tância da boa gestão para o sucesso das organizações, ten-
do como base o Case da Rede Carrefour. 

Os novos tempos da Segurança Privada 

Mais de 70 participantes estiveram presentes na videocon-
ferência. Segundo estudos, o ofício de vigilante está entre 
as profissões com maiores possibilidades de automação, 
por conta do advento da Indústria 4.0. “Para sobreviver ao 
novo mercado, os profissionais da segurança privada terão 
de desenvolver novas habilidades. As palavras flexibilidade, 
criatividade e adaptação estarão entre as mais ouvidas no 
futuro da atividade”, destacou o professor Joneval Almeida. 

Segurança Pública e Privada 

O ICAEPS promoveu um debate de alta qualidade sobre 
“Segurança Pública e Privada - É possível a integração?”. 
Participaram: o presidente do ICAEPS, Adm. Evandro For-
tunato Linhares; o assessor técnico do Instituto, Joneval Al-
meida; o presidente da Fevasc, Jodecir Pedroso de Souza; e 
Izaias Otacilio da Rosa, especialista em Gestão da Seguran-
ça Empresarial e em Administração da Segurança Pública. 



Estatuto da Segurança Privada

Em parceria com o Sindesp-SC, o tema “Estatuto da Segu-
rança Privada, mudanças à vista?” atraiu cerca de 50 profis-
sionais do setor para a videoconferência. O professor Jone-
val Almeida foi o palestrante e destacou o longo tempo de 
tramitação do Estatuto no Congresso Nacional. Se aprova-
do, o texto irá estabelecer um regime jurídico mais seguro 
para as empresas que atuam de acordo com a legislação, 
já que criminaliza e pune com maior rigor a prestação de 
serviços clandestina.

Vigilante ou Segurança Eletrônico?  
O que quer o mercado?

O evento reuniu cerca de 50 profissionais por videoconfe-
rência. O professor Joneval Almeida foi o anfitrião da noite 
e mediou um debate que contou com a participação do 
presidente do SINDESE-SC, Antony Nelson Pinto, e contri-
buições enviadas pelo diretor de Segurança Eletrônica do 
Sindesp-SC, Pedro Paulo de Souza. Os participantes discu-
tiram temas que estão em evidência no segmento, como 
a importância da constante atualização e capacitação dos 
profissionais para acompanharem as inovações tecnológi-
cas do setor.

O modelo de Disney atender aos clientes

Mais de 80 pessoas participaram da aula ministrada pela 
palestrante Cristina Porto, mestre em Administração e 
Marketing e head de Gente da Zahl – XP Investimentos. 
Porto possui experiência no modelo Disney de atendimen-
to, sendo formada em Quality Service e em Atendimento 
ao Cliente e Qualidade de Serviços pelo Disney Institute. O 
evento foi pautado em excelência na prestação de serviços 
e a importância da qualificação profissional. 



TOTAL DE  
ALUNOS 2021

42 Cursos realizados
em 2021, entre asseio,
segurança e outros.

932 participantes dos cursos
de vigilância em 2021

1188 participantes dos cursos
de asseio em 2021

182 participantes dos demais 
cursos em 2021
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA
As ações desenvolvidas pelo ICAEPS foram destaque na 
mídia, por meio de inserções espontâneas em jornais,  
revistas, sites de notícia e rádios. 

R$ 302.123,00
gerado em mídia espontânea

232 Artes produzidas
para diversas mídias
e redes sociais

231 Publicações 
no Facebook

177 Postagens 
no site228 Publicações 

no Instagram

12 Newsletters
produzidas 



ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Postagens 
no site

Newsletters
produzidas 

DEPARTAMENTO
FINANCEIRO

O ICAEPS é um exemplo de austeridade financeira, com rigor e transparência, 
a gestão do Instituto se compromete a fazer bom uso das receitas e investir os 
maiores valores possíveis em capacitações para os trabalhadores do estado.

Mesmo diante da pandemia do coronavírus, a entidade não mediu esforços para 
seguir capacitando os profissionais que atuam nas empresas contribuintes. Fo-
ram dezenas de atividades realizadas de modo virtual, sempre buscando a me-
lhoria contínua, a qualidade na prestação dos serviços e inserção de inovações 
nas diferentes áreas de atuação das empresas catarinenses.

Prezando pela transparência e ética no exercício de suas funções, o ICAEPS apre-
senta os resultados financeiros que comprovam a evolução do instituto nos últi-
mos anos. 

ACESSE O  
DEMONSTRATIVO  

CONTÁBIL 2021  
COMPLETO



RECEITAS
ICAEPS 2021
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R$ 259.683,02
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0

2020

R$ 142.972,72

RECEITAS ASSEIO

RECEITAS VIGILÂNCIA

2021

R$ 280.760,87

2021

R$ 155.772,94
Receitas EAD: 
R$ 3,375.99

Receitas EAD: 
R$ 481.00 
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2020

R$ 414.052,00

R$ 440.390,80 
Total de Receitas em 2021

Os valores a seguir demonstrados re-
presentam  o total de receitas recebi-
das pelo ICAEPS no ano de 2021.

TOTAL DE  
RECEITAS 2021

2021

R$  440.390,80 



DESPESAS 
ICAEPS 2021
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R$  33.297,92 
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DESPESAS  
PROJETOS ASSEIO

2021

R$  38.964,00 

DESPESAS PROJETOS 
SEGURANÇA
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R$  104.258,66 
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DESPESAS  
PROJETOS COMUNS

2021

R$  36.164,10 

DESPESAS  
ADMINISTRATIVAS

R$ 65.107,16

R$ 84.251,35

R$ 46.543,46

R$ 68.639,00
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R$  15.504,83 

DESPESAS  
TRABALHISTAS
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R$ 78.555,10 

DESPESAS 
ENCARGOS 
SOCIAIS
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TRIBUTÁRIAS
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R$  1.768,36

2020 2020
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R$ 53.835,66

R$ 11.335,03

R$ 967,79
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2020

R$ 330.679,45

R$ 308.512,97 
Total de Despesas em 2021

Os valores a seguir demonstrados 
representam o total de despesas do 
ICAEPS no ano de 2021.

TOTAL DE  
DESPESAS 2021

2021

R$ 308.512,97 

R$ 154.873,77
Superávit em 2021



R$ 308.512,97 

RECEITAS X DESPESAS 
PROJETOS 2021
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R$ 51.127,96 

PROJETOS  
ASSEIO

PROJETOS  
VIGILÂNCIA

DESPESAS

R$ 51.127,96 

DESPESAS

R$ 45.461,88 

Despesas Comuns: 
 R$ 12,163.96  

Despesas Comuns: 
 R$ 12.163,96  R$ 154.873,77
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NOTA EXPLICATIVA
Notas explicativas 01/01/2021 a 31/12/2021 

 

Instituto Catarinense de Educação Profissional                               CNPJ 18.426.987/0001-76 

 
 
Nota 1 - Contexto Operacional 

 
O Instituto Catarinense de Educação Profissional, constituído sob a forma de OSCIP, é uma pessoa jurídica 
sem fins lucrativos, de direito privado e de caráter educacional, cultural, social, de pesquisa e desenvolvimento 
e de apoio às diversas manifestações da cidadania; com autonomia administrativa e financeira, fundado no dia 
24 do mês de abril do ano de 2013. Sua finalidade principal é a qualificação e formação da mão de obra no 
segmento de prestação de serviços, através de cursos, palestras, seminários, parcerias estratégicas para 
captação de recursos, dentre outros. 
 
Nota 2 - Sumário das Principais Práticas Contábeis 
 
As demonstrações contábeis estão, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância 
à Resolução CFC n° 1.409/12, que aprova a Interpretação Técnica - ITG 2002 (R1), Interpretação Técnica - 
ITG 2002 (R1), a qual trata especificamente dos aspectos contábeis das organizações sem fins lucrativos. Esta 
estabelece critérios e procedimentos para reconhecimento das transações e variações patrimoniais, como 
também da estrutura das demonstrações contábeis e as informações mínimas que devem constar nas notas 
explicativas.  
Destaca-se que as informações geradas estão fundamentadas em dados, documentos e informações 
repassados em tempo hábil á contabilidade, de acordo com a cláusula 4.1 do contrato de prestação de serviço 
estabelecido entre as partes. 
 
Nota 3 - Principais Práticas Contábeis  

 
3.1. Regime de Escrituração: 

 
A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime 

implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo 
recebimento ou pagamento. Quanto a continuidade, ao elaborar as demonstrações, a administração avaliou a 
capacidade de a entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de cessar 
as atividades. Não apresenta evidências realistas que possam resultar na descontinuação. 
 

3.2. Forma de Tributação: 
 

A Entidade adota a Tributação Isenta do IRPJ. 
 

3.3. Caixa e Equivalente de Caixa: 
 

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de 
Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores 
contabilizados neste subgrupo 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. 

 
 



Caixa e Equivalentes de Caixa 2021 2020 
Caixa 244,86 210,36 
PagSeguro - Disponível 114,69 0,00 

 
 
 

Depósitos Bancários – No País 2021 2020 
Banco do Brasil – c/c 25527-0 24.052,60 23.930,61 

 
 

Aplicações Financeiras  2021 2020 
Banco do Brasil  654.324,94 493.465,66 

 
 
 

3.4.  Imobilizado: 
 
Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a 
contrapartida registrada em impostos a recuperar.  

Reparos e manutenções são reconhecidos quando incorridos, diretamente no resultado do exercício. Se 
ocorrerem substituições de peças ou itens de imobilizado, estes são baixados, desde que, mantenham controle 
que permita o respectivo registro da substituição.  

Para o reconhecimento da depreciação do período é aplicado o método linear considerando para base de 
cálculo do valor depreciável, o custo de aquisição, a expectativa de vida útil e um eventual valor residual do 
ativo. 

 
Imobilizado 

 
 Taxas 

 
  31/12/2020 

 
 Aquisições 

 
  Baixas 

 
* Acumulada 

 
  31/12/2020 

 
Máq e Equipamentos 

 
10% 

    
     3.044,60 

          
1.499,00 

        0,00  
     ( 333,70) 

    
     1.879,30 

 
Móveis e Utensílios 

 
10% 

 
        793,22 

 
            0,00 

 
        0,00 

 
      (119,04) 

 
        912,26 

Computadores e 
Periféricos 

 
20% 

 
     8.643,64 

 
2.499,90 

 
        0,00 

  
     ( 1.659,72) 

 
     7.803,46 

 
Aparelhos Telefônicos 

  
10% 

 
        759,31 

 
            0,00 

 
        0,00 

 
0,00 

 
        759,31 

 
 
Total Imobilizado 

  
   
   13.240,77 

 
   
     3.998,90 

 
0,00 

  
    

   (2.112,46) 

 
   
   11.354,33 

*Depreciação 
 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício social e eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 

No encerramento deste exercício social a administração da entidade não encontrou indícios ou evidências de 
que os valores apresentados dos ativos classificados no imobilizado estivessem superiores aos passíveis de 
recuperabilidade. Caso ocorresse tal indicação, então o valor recuperável do ativo imobilizado seria 
determinado e se o respectivo valor contábil excedesse seu valor recuperável estimado, uma perda por 
redução ao valor recuperável seria reconhecida como redutora do próprio ativo. 

3.5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
 

           A demonstração das mutações do patrimônio líquido apresentada pela entidade, foi elaborado em 
conformidade com a ITG 2002 (R1), no entanto, por haver saldo zerado em algumas linhas e colunas do 



NOTA EXPLICATIVA
modelo da ITG 2002 (R1), tais linhas e colunas foram removidas. Desta forma, a Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido apresentada, obedece aos critérios da ITG 2002 (R1). 

 
Nota 4 - Ajuste de Exercícios Anteriores: 
 
Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios 
Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de 
critérios contábeis que vinham sendo utilizados. 

Ajuste de Exercícios Anteriores 2021 2020 
Ajuste de Exercícios Anteriores 4.044,14 3,69 

 

 

Nota 5 – Patrimônio Líquido  
 
O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da 
Sociedade distribuído nas seguintes rubricas: 
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 2021 2020 
Patrimônio Líquido Social 676.361,17 517.443,26 

Fundo Patrimonial Social Subscrito 5.095,51 5.095,51 
Superávit Acumulados 512.347,75 428.971,51 
Resultado do Exercício  154.873,77 83.372,55 
Ajuste de Exercícios Anteriores 4.044,14 3,69 

 
 
 
Nota 6 – Receitas de Atividades 
               6.1. Repasses 
 

Receita de Atividades – Repasses - Cursos 31/12/2021 
Repasse CCT Limpeza – Recursos  280.760,87 
Repasse CCT Vigilância – Recursos 155.772,94 
Cursos – Asseio Módulo EAD 481,00 
Segurança Privada – Curso de Gestão 3.375,99 
Receitas Financeiras 23.667,23 

 

Nota 7 – Trabalho Voluntário  
 
O cálculo referente as horas de trabalho voluntário se deu de acordo com relatório repassado pela associação, 
sendo totalizado R$ 53.808,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e oito reais) como valor total em 2.100 das 
horas de trabalho voluntário. A entidade declarou que os voluntários doaram (somados) Horas no período de 
01/01/2021 a 31/12/2021. 
 
 
 
 



Nota 8 – Provisões e contingências 
 
A entidade informa que não houve necessidade de constituir no ano de 2021 provisões, ativos ou passivos 
contingentes. 
 
Nota 9– Despesas 
 

 9.1. Despesas administrativas 

  As contas administrativas referem-se aos gastos da entidade ao decorrer do ano de 2021. 

 
 
                                     FLORIANÓPOLIS/SC - 31/12/2021 
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