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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA CRT – AACRT

RELATÓRIO DA DIRETORIA
EXECUTIVA – 2009

As eleições para renovação do Conselho de
Administração, da Diretoria Executiva e do Conse-
lho Fiscal da Associação procedidas em abril de
2009 contaram com a participação de duas cha-
pas, fato inédito nos 32 anos de existência da
AACRT. O novo grupo, eleito em 28 de abril de
2009, tomou posse no dia seguinte e deu início
aos trabalhos, baseado no seminário de planeja-
mento estratégico realizado no final de 2008,
priorizando 16 ações estratégicas consideradas de
vital importância ao quadro de associados.

Em junho o Conselho de Administração
aprovou as ações a serem priorizadas no
quadriênio 2009/2012, definindo os meios e as
formas para atingir os objetivos, sendo diversas
atividades iniciadas e desenvolvidas ainda em 2009
com a participação de grande número de associa-
dos.

As 16 ações estratégicas prioritárias para
os associados da AACRT foram as seguintes:

Grupo Saúde
1. Campanhas de vacinação de adultos e
idosos;
2. Cadastros de profissionais da área da
saúde;
3. Estudo de convênios com redes farma-
cêuticas;
4. Programas de educação e acompanha-
mento ao doente crônico;
5. Programas de assistência social;
6. Planos de saúde;

Grupo Social
7. Estudo de ações para conquistar novos

associados;

 - os novos investimentos se-
rão realizados em aplicações de renda fixa, com ren-
tabilidade certa e previsível. Até 31/12/09, as apli-
cações realizadas anteriormente em Fundos de In-
vestimentos de risco (ações), haviam gerado um pre-
juízo de R$ 196,2 mil. A decisão da administração
foi no sentido de não resgatar imediatamente os in-
vestimentos já realizados, mas aguardar uma possí-
vel recuperação das perdas verificadas (de modo a
não realizar prejuízos).

negociações com os Bancos e com a Se-
guradora com as quais a AACRT opera passaram a
gerar um ganho de receita da ordem de R$ 189,8

1.  Gestão 2009/2012
      – Plano Estratégico

8. Implantação de ações para sensibilizar os
associados a participarem da AACRT;

9. Atividades sociais e parcerias;
10. Estudar a criação da figura do Vigilante;
11. Estudar a criação do Ouvidor;

Grupo de Benefícios
12. Plano de Benefícios Anaparprev;
13. Seguro de Vida em Grupo;

Grupo Organizacional
14. Estudar a reestruturação administrati-
va da AACRT;
15. Área de informática da AACRT;

Grupo Investimento Patrimonial
16. Decisão sobre edificação da nova
sede social.

 2.

Para viabilizar o desenvolvimento das ações
sociais estabelecidas no plano de ação, a nova
gestão realizou estudos e colocou em prática
mudanças importantes na busca da equalização
das contas e do permanente equilíbrio financei-
ro da entidade, baseada na premissa de que
nada adianta ter excelentes projetos sociais se
não houver, além dos recursos humanos e mate-
riais, recursos financeiros para dar suporte aos
mesmos.

Alguns procedimentos foram revisados e
o conjunto inicial de medidas resultou em um
ganho anual imediato de R$ 189,8 mil para a
AACRT.

As principais políticas e procedimentos
implantados e os respectivos ganhos imediatos
foram os seguintes:

Senhoras e Senhores Associados da AACRT,

Em cumprimento ao Art. 37, item XX do Estatuto da AACRT, apresentamos o Balanço
Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, a Demonstração das Mutações
do Patrimônio Social, das Origens e Aplicação dos Recursos e Notas Explicativas das
Demonstrações Contábeis em 31/12/2009 e 2008, bem como informações e comentários
referentes à situação econômico-financeira e às principais atividades desenvolvidas na AACRT
pela Diretoria no exercício de 2009.

A Administração

Edição EXTRA



mil por ano. Este valor equivale à contribuição men-
sal de 1.440 sócios em um ano.

2.3 Oxigenação do quadro de associ-
ados da AACRT - Em 31.12.2009, a associa-
ção possuía 3.415 associados, 141 pessoas a mais
que em 31/12/2008 (correspondente a 4,3%). A
ampliação do quadro social é uma das variáveis
mais importantes para o crescimento auto-susten-
tável da AACRT tendo a diretoria promovido alte-
ração estatutária, aprovada pelo Conselho de Ad-
ministração outubro/2009, que permitirá a admis-
são de novos sócios contribuintes ao quadro soci-
al da entidade.

2.4  Formação de equipe qualificada
e motivada - A reestruturação e a qualificação
do quadro de empregados da AACRT foi uma das
metas perseguidas em 2009. Além disso, atenden-
do à antiga reivindicação dos empregados, em no-
vembro de 2009 foi implantado o uso do unifor-
me, custeado pela AACRT.

2.5 Melhoria nas rotinas, controles e
sistemas - A partir de maio de 2009 foram inici-
ados trabalhos de implantação e melhoria de sis-

temas integrados de administração e controle, em
especial, de saúde, de seguros, de assistência so-
cial, de contabilidade, de orçamento, de fluxo fi-
nanceiro (recebimentos e pagamentos), de cobran-
ça, de relacionamento bancário, de defesa dos as-
sociados, entre outros.

- Sistema orçamentário – Em 2009 foi
desenvolvido um sistema orçamentário, totalmen-
te integrado ao sistema de contabilidade,
objetivando a utilização adequada dos recursos fi-
nanceiros da AACRT, permitindo o planejamento
prévio da sua utilização e o pontual controle da
sua realização.

- Organização e controle da arreca-
dação e dos ppagamentos – Foram definidos
normas e procedimentos buscando disciplinar e dar
segurança ao sistema de pagamentos da AACRT.
Um novo sistema de arrecadação foi desenvolvido
e está em implantação, com tarifas bancárias re-
duzidas e interfaces automáticas que possibilitam,
de forma ágil, o controle das cobranças e das
inadimplências.

4.  Seguro de Vida

3.   Planos de Saúde

Período AMB FATURA AMB DOC’S UNIMAX GLOBAL
Folha Folha DOC’S

Posição em 01/01/2009 6472 1211 33 7716
Inclusões em 2009 155 141 83 379
Exclusões em 2009 476 121 07 604
Posição em 31/12/2009 66151 1231

Plano UNIMED -  Movimentação de usuários

Um dos maiores desafios da AACRT é a
saúde de seus associados.

A grande qualidade do plano é o seu caráter
solidário e mutualista e a mensalidade é calculada
levando em conta que alguns utilizarão o plano e
outros não, trazendo um equilíbrio nas contas ao
final. Como a massa de sócios é composta por
pessoas de maior idade, a tendência tem sido uma
quantidade de eventos de internações e cirurgias
acima do previsto, desequilibrando financeiramente
o plano a cada ano. Esse desequilíbrio é embutido
no custo do ano seguinte e todos pagam através
do aumento da mensalidade.

O plano vigente, contratado pela CRT em
1992, é não regulamentado por ser anterior à Lei
que regulamentou o setor em 1998, e, portanto,
sem cobertura para uma série de procedimentos
médicos, laboratoriais e hospitalares decorrentes
da utilização de novas tecnologias.

Por isso, durante o ano de 2009, o grupo
de Co-Gestão (AACRT, ASTTI e UNIMED Porto
Alegre), deu continuidade a um consistente
trabalho de negociação com a Unimed para
implantação de planos regulamentados daquela

cooperativa, no intuito de proporcionar a todos
os que aderirem uma cobertura ampla e com
dez faixas de valores de mensalidades.

A oxigenação do plano é outra opção do
grupo para redução dos atuais custos, a partir
de uma alteração estatutária que permita o
ingresso, na condição de sócios contribuintes,
de maior número de associados mais jovens.

Reajuste do plano
não regulamentado
O índice de reajuste anual do atual plano

de saúde Unimed (não regulamentado), de 9%
(nove por cento), que deveria ser aplicado a
partir do mês de fevereiro de 2010, foi aplicado
somente a partir do mês de março/2010
(contracheque de fevereiro). A AACRT assumiu
o pagamento da diferença do reajuste referente
ao mês fevereiro/2010 junto a Unimed, sem
repasse dos valores aos usuários.

Ainda ligados a área de saúde, a AACRT
administra o plano de saúde da Empresa Centro
Clínico Gaúcho e o plano de pronto
atendimento da Empresa Ecco-Salva.

O gráfico a seguir mostra que em alguns períodos de 2009 os sinistros foram superiores à
arrecadação do seguro, causando desequilíbrio ao grupo.

Faturamento X Sinistro

5.  Defesa dos Direitos dos
Associados relativamente
ao Plano de Previdência -
GINP – Grupo
Interentidades de
Negociação Previdenciária

O Grupo Interentidades de Negociação
Previdenciária – GINP foi criado para tratar dos assuntos
da Previdência Privada (Fundação BrTPREV) e da Previ-
dência Pública (INSS). No ano de 2009, sob a coordena-
ção do GINP, os associados das entidades AACRT e
SINTTEL participaram de duas Assembléias Gerais, sen-
do ingressadas na esfera judiciária seis ações judiciais,
entre elas Mandato de Segurança, Cautelar de Atentado
e Tutela Antecipada, além de importantes gestões políti-
cas junto ao Ministro de Estado de Previdência Social,
com lideranças estaduais e federais, e com a criação de
Sub-Comissão na Assembléia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul, todas visando garantir direitos adqui-
ridos do Plano de Benefício Saldado e do Plano de Bene-
fícios Fundador e Alternativo.

Foram também desenvolvidas campanhas de
conscientização aos associados quanto à elevada taxa
de crescimento de ações judiciais propostas inadequa-
damente contra a Fundação, as quais estão promoven-
do, através do aumento da composição das contingênci-
as judiciais, o desequilíbrio das provisões matemáticas a
constituir do Plano de Benefícios Saldado, podendo vir a
comprometer a manutenção dos benefícios dos partici-
pantes ativos, aposentados e pensionistas.

Em 2009 foram programados encontros em to-
das as Delegacias Regionais objetivando dar conhecimen-
to aos associados sobre as atividades desenvolvidas pela
AACRT, buscar sugestões e esclarecer dúvidas diversas.
Com o surgimento da Gripe A, alguns encontros progra-
mados no Interior foram adiados para um momento mais
propício à confraternização.

Em julho ocorreu a visita à Regional de Taquari e
em dezembro à Regional de Cruz Alta, reunindo neste
último os associados das Regionais de Passo Fundo e de
Santo Ângelo, num total de 120 pessoas.

A associação promoveu também no segundo se-
mestre/09 a vinda de delegações aos almoços mensais
na Capital, nos quais estiveram presentes associados das
Delegacias Regionais de Taquari, Santa Maria, Cachoei-
ra do Sul e Rio Grande.

 Regional de Cruz Alta



9.  Eventos Sociais
A política na área de eventos foi a continuida-

de dos eventos já consagrados e a implementação
de novas atividades, sempre com o objetivo de
maximizar a participação do associado e proporci-
onar o reencontro dos ex-colegas da CRT.

9.1 Eventos realizados em 2009
 Na Sede da ASTTI, reu-

nindo uma média de 200 sócios por evento. Os
empregados passaram a participar dos almoços
assim como as Delegacias do Interior a convite da
AACRT.

Realizado três vezes ao mês,
no período de obras os chás aconteceram na casa
do aposentado na sede do SINTTEL;

Viagens ao Interior – Às delegacias de Taquari
e Cruz Alta, com a presença das delegacias de Pas-
so Fundo e Santo Ângelo, levando informações so-
bre plano de saúde, seguro, Fundação e buscando
novos sócios;

7.   Investimentos
Imobiliários

A partir da “Pesquisa Social” realizada em
2008, várias ações tiveram início, sendo forma-
dos os Grupos de trabalho e elaborado o planeja-
mento de cada atividade. Os Grupos de Trabalho
formados foram os seguintes: Grupo Voluntariado,
Grupo Oficinas, Grupo Qualidade de Vida.

A Semana do Aposentado foi criada pensan-
do em inovar as atividades realizadas e conquistar
cada vez mais a participação dos associados da
AACRT. Assim, a partir destes dois aspectos rele-
vantes, a Semana do Aposentado foi aprovada em
reunião de Diretoria e passará a fazer parte do
calendário de eventos da Entidade, trazendo atra-
ções e passeios diversos a cada ano.

8.1  Perspectivas para 2010
Para 2010 a perspectiva é de continuidade

e incremento de todos os projetos que foram inici-
ados em 2009, e a implantação das seguintes pro-
postas:

- Programa de Saúde, compreendendo os
projetos: transtornos emocionais, acompanhamen-
to a doentes crônicos e projeto preventivo à saúde;

- Atendimento ao Interior;
- Espaço Convivência;
- Convênio com Farmácias.

8.  Atividades Sociais,

Culturais e Recreativas

desenvolvidas e

Perspectivas a partir

de 2010.

Durante o ano de 2009, sob a coordenação
da Diretoria Social, foram realizadas 1455 ações
sociais, sendo criados e fortalecidos neste período
os grupos de voluntariado e de qualidade de vida,
os quais deram início a um trabalho de relevo junto
à comunidade interna, atendendo a um número
expressivo de sócios.

Ao iniciar suas atividades na AACRT a atual
gestão deparou-se com os seguintes projetos para
construção de prédios:

7.1 Ampliação da Sede Social lo-
calizada na Rua Ramiro D’Ávila Nº 176
em 567,23 m² - O custo inicial previsto para a
obra foi de  R$ 600 mil, mas até maio de 2009 já
haviam sido gastos 697,7 mil e apenas 35% da
obra estavam concluídos.

A administração dos custos da obra foi
priorizada, sem prejuízo à qualidade do acabamen-
to. Orçamentos foram revisados e refeitos pela pró-
pria AACRT (e não somente pela empresa contra-
tada para gerenciar a obra) e renegociados alguns
contratos com fornecedores. Vários projetos dei-
xados de fora tiveram de ser incluídos depois, den-
tre os quais o acústico, construção de auditório,
telefônico, de informática, de segurança, salas de
atendimento aos associados, etc. Ao ser concluída
a obra, constatou-se que o esgoto pluvial e cloacal
e a entrada de energia não comportavam as ne-
cessidades da nova construção, tendo que ser re-
feitos, com custos adicionados ao total da obra.

A casa antiga foi também totalmente refor-
mada e adequada às necessidades da AACRT, sen-
do integrada ao novo prédio. O custo total foi de
R$ 970,5 mil.

7.2 Projeto de Construção de Nova
Sede Social.

Existe um projeto de construção de um pré-
dio de 6.651,13 m² no terreno de propriedade da
AACRT localizado na Rua Ramiro D’Ávila n°113,
cujos projetos arquitetônico, estrutural e comple-
mentar foram contratados ao final da administra-
ção anterior. O prédio seria destinado em parte
para uso das atividades da AACRT e o restante para
fins de locação/venda. O custo dos projetos foi
contratado em R$ 234,5 mil, sendo pagos R$ 61,8
mil, antecipadamente, no final da gestão anterior,
sem a finalização dos projetos. Não houve o início
da obra, assim como não foram definidos os re-
cursos que a financiariam.

A atual gestão realizou estudos de viabilida-
de econômico-financeira para a construção do
prédio e verificou que o custo da obra ficaria em
torno de R$ 12,3 milhões. Deste total, em torno de
R$ 8,3 milhões teriam de ser obtidos através de
financiamento bancário, já que a AACRT não dis-
põe de todos os recursos financeiros necessários
para a construção.

No segundo semestre de 2009 foi contrata-
da a Empresa externa WDL Avaliações para reali-
zação de avaliação do terreno, análise econômi-
ca, definição do melhor produto (residencial, co-
mercial, centro empresarial, estacionamento, mis-
to, etc.), estudos de opções em relação ao terreno:
venda direta, permuta por área construída no lo-
cal, edificação e venda de unidades, permissão de
construção e exploração por prazo determinado,
etc. Esses estudos serão concluídos e as alternati-
vas submetidas ao Conselho de Administração no
decorrer de 2010.

ATIVIDADE Quant.
Atendimento Individual 98
Atendimento a Grupos 380
Visitas Hospitalares 253
Contatos Médicos/Enfermeiros 37
Visitas Domiciliares 4
Reuniões 11
Grupos de Trabalho 6
Contatos Telefônicos Assoc.e Familiares 389
Contatos Telefônicos Entidades/Outros 80
Contatos Telefônicos Hospitais 156
Representação Institucional 19
Participação em Eventos da AACRT 22
TOTAL 1455

Atividades de jan a dez de 2009

O principal fato a ser destacado no período
foi à mobilização demonstrada pelos associados e
a disposição de propor novas ações e de contribuir
para a sua concretização

Coral – O grupo formado por sócios apre-
sentou-se em diversos eventos dentro e fora da sede
social e participou de festivais de corais no interior
do Estado, representando a AACRT;

Congresso Anapar – Aconteceu em maio
de 2009, em Salvador;

Dia da Telefonista – Comemorado em 29
de junho, realizado em parceria com o SINTTEL e a
ASTTI, aproveitando a festa junina de São Pedro;

Dia do Homem de Rede – Comemorado em
14 de setembro na Sede da ASTTI, numa parceria
entre SINTTEL, ASTTI e AACRT, reunindo mais 200
homens de rede ativos e aposentados;

Semana Farroupilha – O tradicional acam-
pamento Farroupilha, instalado no Parque da Har-
monia de 08 a 20 de Setembro, evento promovido
pela ASTTI, com patrocínio da AACRT com o objeti-
vo de divulgação;

Primeiro Encontro de Pensionistas – No
dia 20 de outubro o primeiro encontro das pensio-
nistas reuniu 40 pensionistas e buscou resgatar o
vínculo com a sua antiga empresa.

Seminário Anapar – Ocorreu no período
de 30 de Outubro a 1º de Novembro de 2009, em
Torres – RS, organizado por associados da AACRT;

Troféu Destaque – Aconteceu em 25 de
novembro e homenageou cinco associados que se
destacaram no decorrer do ano de 2009, indica-
dos pelos demais associados;

Reuniu os sócios na nova sede dia dois de dezem-
bro, numa comemoração de final de ano com tro-
ca de presentes, sendo o evento precedido por um
Ato Ecumênico ministrado pelo segmento Espírita e
Católico;

Coquetel reuniu 250 pessoas entre sócios e convi-
dados, na inauguração da Sede Social em 16 de
Dezembro, abrindo o novo espaço para os sócios;

 Realizado em Dezembro de 2009 para
confraternização;

Realizado no dia 18 de de-
zembro, no Clube Caixeiros Viajantes, em come-
moração ao 32º aniversário de fundação da asso-
ciação, reuniu mais de 300 pessoas num evento
que teve como tema a “Grécia Antiga”.

9.2 Perspectivas para 2010
- III Encontro dos Aposentados e Pensionistas

da CRT;
- Continuidade e ampliação da participação

dos almoços mensais;
- Chás contemplando bingo, Kara-o-Kê, cu-

linária, palestras, show de talentos e danças;
- Instalação de stand na Semana Farroupilha

visando a divulgação da Associação e seus produ-
tos e conquista de novos sócios;

- Culto Ecumênico deverá trazer ministros das
mais diversas ramificações religiosas, objetivando
atender a todos os credos;

- Ampliação do número de participantes do
Coral, bem como, da divulgação do trabalho do
mesmo;

- Manutenção dos demais eventos realizados
em 2009, com o objetivo da utilização plena da nova
sede.



USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
AUSENTE

FALECIDO

RECUSADO

MUDOU-SE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO

DESCONHECIDO

OUTROS (ESPECIFICAR) _____________________________

_____ / _____ / _____    ____________________________________________________

               DATARÚBRICA DO RESPONSÁVEL

_____________________________________________________________________________________

VISTO

Envelopamento autorizado pode ser aberto pela ECT

A T I V O 2009-R$ 2008-R$ variação-R$

I. CIRCULANTE 4.231.155,02 4.115.188,07 115.966,95
Disponível 4.074.013,31 3.955.996,84 118.016,47
Caixa 4.535,70 3.272,33 1.263,37
Bancos conta movimento 5.993,05 78.613,42 (72.620,37)
Bancos-Aplicações de Liquidez 4.063.484,56 3.874.111,09 189.373,47

Créditos 157.141,71 159.191,23 (2.049,52)
2. Créditos de associados 82.918,46 153.028,03 (70.109,57)
3. Adiantamento de férias 6.163,20 (6.163,20)
4. Outros creditos 74.223,25 74.223,25

NÃO CIRCULANTE 2.776.226,66 R$ 1.500.669,61 1.275.557,05

REALIZÁVEL LONGO PRAZO – – –

PERMANENTE 2.776.226,66 1.500.669,61 1.275.557,05
Investimentos 6.579,52 6.579,52 _
5. Participações livres 6.579,52 6.579,52 _

6. Imobilizado 2.769.647,14 1.494.090,09 1.275.557,05
Móveis e utensílios/Computadores 363.918,50 163.369,33 200.549,17
Imóveis 2.223.681,14 1.306.865,76 916.815,38
Projetos de obra em andamento 258.039,75 23.855,00 234.184,75
(-) Depreciações Acumuladas (75.992,25) – (75.992,25)

TOTAL  DO ATI VO 7 . 0 0 7 . 3 8 1 , 6 6 R$  5.615.857,68 1 . 3 9 1 . 5 2 4 , 0 0

P A S S I V O 2009-R$ 2008-R$ variação-R$

I. CIRCULANTE R$ 355.992,54 R$ 26.508,99 329.483,55
7. Tributos a recolher R$26.340,17 R$ 20.859,44 5.480,73
8. Provisão de férias R$ 13.248,09
9. Outros Credores R$ 316.404,28 R$ 5.649,55 310.754,73

II. NÃO CIRCULANTE 6.651.389,14 R$ 5.589.348,69 R$ 1.062.040,45
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO – – –
PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO 6.651.389,14 5.589.348,69 1.062.040,45
Patrimônio Social 5.203.232,24 5.203.232,24 –
Patrimônio Social 5.203.232,24 5.203.232,24 –

Superávit ou déficit Acumulado 1.448.156,90 386.116,45 1.062.040,45
Superávit do exercício anterior 386.116,45 386.116,45 –
Superavit do exercicio 1.062.040,45 1.062.040,45

TOTAL DO PASSI VO 7 . 0 0 7 . 3 8 1 , 6 6 5 . 6 1 5 . 8 5 7 , 6 8 1 . 3 9 1 . 5 2 4 , 0 0

BALANÇO PATRIMONIAL   - 31.12.2009

          DEMONSTRAÇÃO  DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

2009-R$ 2008-R$ variação-R$
I. CONTRIBUIÇÕES  SOCIAIS BRUTA 1.661.552,28 1.270.690,10 390.862,18
10. Arrecadação de associados 1.568.388,93 1.235.961,44 332.427,49
Contribuições de eventos e seminários 24.021,25 9.114,00 14.907,25
Despesas recuperadas 69.142,10 25.614,66 43.527,44

II. (-)DESPESA  SOCIAL 599.624,63 884.862,49 (285.237,86)
Despesas Administrativas 1.024.585,05 885.254,34 139.330,71
Despesas Tributárias 20.030,63 22.736,02 (2.705,39)
Despesas Gerais 49.319,07 26.019,24 23.299,83
Depreciação acumulada 75.992,25 – 75.992,25
Despesas Financeiras 511,27 1.014,75 (503,48)
11. Receitas Financeiras (570.813,64) (50.161,86) (520.651,78)

III. SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL 1.061.927,65 385.827,61 676.100,04

IV. SUPERAVIT/DÉFICIT
NÃO OPERACIONAL R$ 112,80 R$ 288,84 (176,04)
Resíduo  Não Operacional R$ 112,80 R$ 288,84 (176,04)

V. SUPERÁVIT/DÉFICIT
L IQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 1.062.040,45 R$ 386.116,45 6 7 5 . 9 2 4 , 0 0

        DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Su p e r á v i t / Dé f i c i t Su p e r á v i t / Dé f i c i t
Pa t r imôni o -  R$ S o c i a l - R $ Acum. exe rc í c io - R$ To t a i s - R$

5.203.232,24 386.116,45 –  5.589.348,69
– – 1.062.040,45 1.062.040,45

5.203.232,24 386.116,45 1.062.040,45 6.651.389,14

      DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

O R I G E N S
superávit do exercício R$ 1.062.040,45
Totais R$ 1.062.040,45

A P L I C A Ç Õ E S dezemb ro  d e 2008-R$ dezemb ro  d e 2009-R$ v a r i a ç ã o -R$
variação do  permanente 1.500.669,61 2.776.226,66 R$ 1.275.557,05
aumento  do realizável 159.191,23 157.141,71 (2.049,52)
Totais 1.659.860,84 2.933.368,37 1.273.507,53

Va r iação  do  C i rc ulan te (211.467,08)

Totais 1.062.040,45

CA P ITA L C IRCULANTE dezemb ro  d e 2008- R$ dezemb ro  d e 2009-R$
Ativo Circulante 3.955.996,84 4.074.013,31 118.016,47
Passivo Circulante (26.508,99) (355.992,54)
(329.483,55)
Variação do circulante3.929.487,85 3.718.020,77 (211.467,08)

A Entidade é uma  Associação Privada Civil, sem fins econômicos, de caráter assistencial ao atendimento de seus
associados. O Ativo Permanente está avaliado ao custo histórico, corrigido quando determinado por lei.
As Mensalidades e Despesas estão apropriadas pelo regime de competência.
A representação legal da Entidade é pela diretoria eleita em Assembléia.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2009

Newton Lehugeur Rubens Paulo Gaspar de Oliveira Junior Carlos Adão Rodrigues
Diretor - Presidente Diretor - Tesoureiro CRC-RS-TC-18.451

1. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis no Brasil.

1.1.Apresentação das Demonstração Contábeis
Estão Adaptadas aos preceitos que regem as sociedades por ações (Lei 6.404/76) e às Resoluções 838/1999 e 877/2000
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
1.2.At ivo Imobil izado
As depreciações são calculadas pelo método linear, a taxas variáveis de acordo com a expectativa de vida útil do bem.
1.3.Contas de Resultado
As receitas e despesas são reconhecidas através do Princípio Contábil da competência dos exercícios.

11. Demonstrações Financeiras e respectiva análise
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

ATIVO

CI RCU LA N TE 1 2 / 0 9 - R $ 1 2 / 0 8 - R $
2. CRÉDITOS DE ASSOCIADOS 82.918,46 153.028,03
valores a receber de saúde - inadimplência 18.485,66 77.524,79
valores a receber de seguro - inadimplência 1.793,66 70.842,49
valores a receber de financiamentos 62.639,14 4.660,75

3. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS – R$6.163,20
Adiantamento de férias a funcionários – R$6.163,20

No exercício de 2008 os adiantamentos de férias eram lançados no Ativo Circulante, a partir do exercício de 2009, passaram a ser lançados
no Passivo Circulante como dedução das provisões de férias (vide nota 8)

1 2 / 0 9 - R $ 1 2 / 0 8 - R $
4.  OUTROS CREDITOS 74.223,25  –
Astti - santa maria 6.851,00
Tim participação 4.103,09
Mensalidades - repasse Fcrt 36.920,40
Ceee - transformador 2.369,76
Tom Mix 1.282,00
Ressarc custo process seg vida 5% 12.693,86
Ressarc custo process seg vida 3% 7.602,13
Outros 2.401,01

P E RMA NE NTE 1 2 / 0 9 - R $ 1 2 / 0 8 - R $
5. INVESTIMENTOS L IVRES 6.579,52 6.579,52
Ações Crt - celular 2.912,16 2.912,16
Ações Crt - fixa 3.643,21 3.643,21
Ações meridional 24,15 24,15

6 . I MOB I L I Z ADO 2.769.647,14 1.494.090,09
MOVEIS E UTENSILIOS/INFORMATICA
Moveis e utensílios 256.473,89 88.462,65
(-) Depreciação 10% a.a. (13.024,85) –
saldo 243.449,04 88.462,65

Informatica 107.444,61 74.906,68
(-) Depreciação 20% a.a. (17.214,59) –
saldo 90.230,02 74.906,68

valor original 363.918,50 163.369,33
(-) depreciação (30.239,44) –
total 333.679,06 163.369,33

I MO VE I S
Sede - ramiro d’avila 372.283,00 372.283,00
(-) Depreciação 4% a.a. (14.891,32) –
saldo 357.391,68 R$372.283,00

Sede benfeitorias - ramiro d’avila 916.815,38
(-) Depreciação 4% a.a. (27.478,18) –
saldo 889.337,20 –

Apartamento Princeza Isabel 84.582,76 84.582,76
(-) Depreciação 4% a.a. (3.383,31) –
saldo 81.199,45 84.582,76

Terreno ramiro d’avila 107/113 850.000,00 850.000,00

valor original 2.223.681,14 1.306.865,76
(-) depreciação (45.752,81) –
saldo 2.177.928,33 1.306.865,76

Projetos de obra em andamento 258.039,75 23.855,00

valor original 2.845.639,39 1.494.090,09
(-) depreciação (75.992,25) –
total 2.769.647,14 1.494.090,09

A partir do exercício de 2009, iniciou-se a constituição da provisão para depreciação conforme legislação vigente. Os valores foram
calculados  e contabilizados no exercício de 2009 pro-rata.

PASSIVO

26.340,17 20.859,44
Fgts total a recolher 2.302,29 1.706,05
Inss a recolher 9.817,20 5.920,43
Irf a recolher 12.572,75 12.295,08
Outros 1.647,93 937,88

13.248,09 –
Provisão de férias R$13.248,09
No exercício de 2009 iniciou-se a constituição da provisão de férias.

Provisão de férias 19.107,53
(-) adiantamento de férias (5.859,44)

13.248,09

316.404,28  5.649,55
Fornecedores de despesas 45.256,58  5.649,55
Fornecedores de investimento 98.421,16  –
Contratos de obra em andamento 172.726,54  –

RECEITAS FINANCEIRAS 570.813,64 50.161,87
FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES 252.594,69 (290.196,07)
FUNDOS DE INVEST EM RENDA FIXA 318.218,95 340.357,94

RESULT. NOMINAL ANUAL 252.594,69 (290.196,07) 24.093,59
RESULT. NOMINAL ACUMULADO -13.507,79 (266.102,48) 24.093,59

* RESULTADO REAL ANUAL 179.289,60  (368.706,68)  (6.783,50)
* RESULTADO REAL ACUMULADO -196.200,58  (375.490,18)  (6.783,50)

* VALORES NOMINAIS ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA
 “ MASTER” DO BANRISUL (PADRÃO AACRT).
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2009

Newton Lehugeur Rubens Paulo Gaspar de Oliveira Junior Carlos Adão Rodrigues
Diretor - Presidente Diretor - Tesoureiro CRC-RS-TC-18.451

Sdo Ant.
Mov. Exerc.

Totais


