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Giuliano Donini, Presidente da ACIJS (Gestão 2016-2018).

1. MENSAGEM DO PRESIDENTE

Ao apresentar esta síntese da gestão 2016-2018 prevalece na 
diretoria, sem dúvida, o sentimento de realização.

Se considerarmos o ambiente macro neste período de gestão, 
situando-o no contexto nacional em que o País conviveu com 
momentos conturbados nas agendas econômica e política, é 
razoável ponderarmos que os resultados são extremamente 
positivos.

A ACIJS, como tantas outras organizações, precisou se reinventar, 
buscando mais eficiência e a adequação no seu custeio, 
que essencialmente é assegurado pelas contribuições dos 
associados. A entidade demonstrou capacidade de se ajustar a 
tempos mais difíceis, encontrando de maneira criativa caminhos 
para continuar eficaz nas suas demandas.

Este desempenho está demonstrado não só em relação 
aos números apresentados nas páginas seguintes deste 
Balanço Social, como também na atuação da ACIJS como ente 
representativo da classe empresarial, na contribuição para a 
melhoria da gestão dos negócios dos seus associados, quanto 
no seu histórico envolvimento comunitário. Metas que puderam 
ser alcançadas graças ao apoio da diretoria e ao envolvimento 
da equipe de colaboradores, se reorganizando de maneira a 
atender as demandas internas e com isto oferecer um trabalho 
qualificado de prestação de serviços aos associados.

De outro lado, quando se analisa os ambientes e fóruns nos 
quais a entidade esteve presente, o saldo é igualmente positivo. 
Mesmo que na defesa de alguns temas o posicionamento da 
entidade eventualmente possa ter gerado interpretações que 
não encontraram unanimidade, porque não nos cabe como 
entidade tal pretensão, a ACIJS cumpriu seu papel de jamais se 
esquivar de debates.

Nestes 2 anos de diretoria na gestão que se conclui em 2018, 
foi mantida a prática da discussão transparente em todos 
os assuntos aos quais a ACIJS foi convidada a se manifestar. 

A diretoria focou sua participação nos temas estruturantes, 
considerando sua relevância em sintonia a uma agenda de interesse 
não somente da classe empresarial, mas de toda a sociedade. Os 
diálogos com o poder público, seja na esfera do Executivo (governo 
estadual e municipal) e do Legislativo (Câmara de Vereadores), 
ou com tantos outros segmentos representativos, mostram a 
assertividade de muitos direcionamentos ao longo deste período.

Do mesmo modo, a contribuição em debates como nas questões de 
ajustamento à lei de acessibilidade, pontuando posicionamento em 
relação à equidade da atualização da planta de valores imobiliários, 
no incentivo à qualificação da representação política, inclusive com 
campanha para esclarecimento dos eleitores e na aproximação 
destes com os vereadores da atual legislatura, ainda no esforço pela 
criação da 12ª  Região de Polícia Militar, mas também se fazendo 
presente em outras frentes, como historicamente ocorre, de busca 
de melhor infraestrutura, saúde, educação, na atenção aos hospitais 
e na defesa do modelo de bombeiros voluntários, entre outros 
assuntos.

A ACIJS tem neste novo ciclo que se inicia com a comemoração de 
seus 80 anos, o desafio de se manter sustentável, preservando 
bandeiras estabelecidas ao longo destas oito décadas, mas atuando 
também em novas frentes, como é o caso da área de inovação. 
Este projeto, que tem na criação do Distrito de Inovação seu eixo 
integrador a todas as estruturas instaladas no seu entorno, é 
vital para que Jaraguá do Sul reconquiste seu papel como polo de 
desenvolvimento, porém, respeitando sua bem-sucedida matriz 
econômica e abrindo novas janelas ao novo empreendedorismo. 

Nesta direção, a ACIJS tem participado junto com FIESC, por meio 
do SESI/SC, no esforço pela inserção de Jaraguá do Sul ao programa 
mundial Blue Zones. A partir de parâmetros da atenção dada pelo 
município a áreas como saúde, bem-estar, cultura, educação e 
segurança pública, entre outras, este selo internacional reconhece 
indicadores que historicamente já estão alinhados a princípios 
intrínsecos de Jaraguá do Sul: o crescimento econômico em sintonia 
com a busca da qualidade de vida com equilíbrio social e ambiental.

Giuliano Donini 
Presidente
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2. RELATÓRIO DE   
    ATIVIDADES

O Balanço Social apresenta uma síntese da 
gestão 2016-2018, destacando as ações da 
entidade. O documento traz um resumo dos 
projetos, mostra benefícios do associativismo 
para as empresas associadas, o envolvimento 
comunitário, além das demonstrações 
financeiras.

A descrição dos resultados alcançados leva 
em conta as três diretrizes estratégicas 
que orientam a atuação da entidade:  
Associativismo, Representatividade e 
Sustentabilidade, definidas no Mapa 
Estratégico, detalhadas nas páginas seguintes 
deste Balanço Social.

Reafirmando seu posicionamento político, 
mas não partidário, a ACIJS busca contribuir 
para que Jaraguá do Sul e a região do Vale do 
Itapocu preservem sua característica mais 
evidente: a de ser uma comunidade voltada 
ao trabalho e à preservação de valores, 
importantes requisitos para a construção do 
futuro.
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3. PERFIL DO SISTEMA 

A CACB é responsável, na esfera federal, por 
acompanhar o ambiente do associativismo 
empresarial nacional e atuar como entidade maior na 
defesa dos interesses do segmento. A confederação 
elabora projetos nacionais e atua na captação de 
recursos, na gestão estratégica dos projetos e serviços 
do sistema, além de identificar experiências bem-
sucedidas nas federações e entidades empresariais 
locais, disseminando as boas práticas de gestão.

> CACB – Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil

A ACIJS é reconhecida por sua atuação voltada à melhoria 
da gestão, ao fortalecimento do empreendedorismo 
com sustentabilidade econômica, social e ambiental, 
pela representatividade político-institucional e pelo 
envolvimento em projetos ligados a causas comunitárias 
no município e na região. Graças à sua atuação, é uma 
das principais entidades representativas da classe 
empresarial de Santa Catarina.

> ACIJS - Associação Empresarial 
de Jaraguá do Sul

A FACISC é a entidade que congrega uma parcela 
expressiva do empresariado catarinense, integrando 
atualmente 146 associações empresariais, que 
totalizam cerca de 34 mil empresas de diversos 
segmentos de negócios. A atuação em favor da 
representatividade do setor produtivo de Santa 
Catarina é valorizada por meio da participação 
voluntária de seus dirigentes.

> FACISC - Federação das Associações 
Empresariais de Santa Catarina
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Com esta diretriz, a ACIJS busca estimular a cultura 
associativista por meio de iniciativas voltadas à 
geração de valor, à melhoria da gestão interna, 
à disseminação de uma cultura da inovação e ao 
incentivo ao empreendedorismo.

No final desta gestão a ACIJS contava com 1.381 
associados, assim distribuídos:

Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo com base na inovação, estimulando o  
desenvolvimento de novos negócios na região, a ACIJS se integrou a iniciativas do poder público 
estadual e municipal, da academia e entidades como a Associação Catarinense de Tecnologia – ACATE 
e Fundação CERTI, tornando realidade o projeto de implantação do Centro de Inovação de Jaraguá 
do Sul. Além de gestões juntamente com a Prefeitura e Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Econômico, visando assegurar recursos para a execução das obras, a entidade lidera a formação de 
um Comitê de Implantação do empreendimento.

Com o propósito de definir um modelo de gestão identificado com a realidade regional, esta ação, para 
viabilizar o futuro Centro de Inovação de Jaraguá do Sul envolveu a mobilização de segmentos repre-
sentativos da sociedade, com a participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, do Município, através da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, e da ACATE – Associação Catarinense de 
Tecnologia.

Como resultado desta mobilização, em 2017 foi formado o Comitê de Implantação do Centro de Inova-
ção, com a tarefa de definir o seu modelo de gestão, metodologia de trabalho e a sua vocação junto 
ao Distrito de Inovação. Constituído de 12 membros efetivos, representando Governo (4), Academia (4) 
e Iniciativa Privada (4). Por indicação do colegiado, assume a presidência deste comitê o empresário 
Moacyr Rogério Sens, vice-presidente de Desenvolvimento Empresarial da ACIJS.

4.1.1  Elaboração do Modelo de Gestão /

4. ASSOCIATIVISMO

4.1 – CULTURA DA INOVAÇÃO

Reunião com o Comitê de Implantação do Centro de Inovação.

INDÚSTRIA

SERVIÇO

COMÉRCIO

597
(43%)

310
(23%)

474
(34%)
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No período 2016-2017, foram realizadas 82 reuniões, 
alcançando um público de 5.780 participantes, com 
pautas que abordaram, entre outros temas, inova-
ção, melhoria de gestão, infraestrutura e mobilida-
de, educação, saúde, saneamento, representação 
política, conjuntura econômica, gestão pública e 
projetos sociais.

As plenárias cumprem seu papel de oportunizar o debate, permitindo que o associado 
conheça o pensamento da entidade e participe com suas opiniões em relação aos temas 
propostos, ao mesmo tempo em que assuntos de interesse geral podem ser apresentados 
por qualquer participante. Também é o momento para o empresário ampliar sua rede 
de contatos e manter um vínculo mais próximo com a entidade, facilitando o acesso à 
programação de cursos, eventos e soluções à disposição de todos os interessados.

Realizada sempre às segundas-feiras, a partir das 18h, a plenária é aberta aos associados 
da ACIJS, das demais entidades ligadas ao CEJAS e ao público em geral. 

4.2 REUNIÃO PLENÁRIA

Reunião Plenária comemorativa aos 79 anos da entidade.

4.2.1 Números das Reuniões / 

PLENÁRIAS X PARTICIPANTES

2.635

41

2016 2017

41

3.145

NÚMERO  
DE PLENÁRIAS

TOTAL DE  
PARTICIPANTES
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Com o objetivo de aproximar associados e a comunidade 
em geral dos grandes debates nacionais, a ACIJS dedica 
atenção especial a uma programação dinâmica de 
debates sobre questões diversas que estão presentes 
no dia a dia das pessoas.

Neste sentido, a entidade realizou 175 eventos 
qualificados com a presença de importantes nomes, 
com um público de 37.003 pessoas.

Dentre os convidados, destaque para a economista Zeina 
Abdel Latif (Economista Chefe da XP Investimentos) 
convidada do tradicional Encontro Empresarial, 
abordando o tema “Quadro Econômico: Cenários e 
Reflexões” e o filósofo e escritor Clóvis de Barros Filho, 
presente no Encontro de Ideias para falar sobre o tema 
“Mudanças que Transformam Mercados”.

4.2.2 Eventos Estratégicos /

Com o objetivo de disseminar a todos os 
públicos informações sobre assuntos do meio 
empresarial, mas com reflexos em outras áreas, a 
ACIJS proporciona aos associados e à comunidade 
em geral, palestras mensais gratuitas. Entre 
2016 e 2017, 1.633 pessoas prestigiaram eventos 
que abordaram temas como a melhoria de 
gestão, liderança, empregabilidade, tecnologia e 
marketing.

4.2.3 Palestras Gratuitas /

60º Encontro Empresarial.

Palestra Gratuita realizada em parceria com a Associação 

Brasileira de Riscos – ABGR.
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Buscando apresentar a 
estrutura de funcionamento 
da ACIJS, serviços e soluções 
aos associados, o Café e 
Negócios também promove 
a aproximação entre 
empresários de diferentes 
segmentos, estimulando a 
ampliação de network, a troca 
de informações, a divulgação 
das empresas e seus produtos 
e, por fim, a geração de 
negócios. Nesta gestão, foram 
100 empresas participantes.

4.2.4 Café e Negócios /

4.2.5.1 Sonho de Férias /

Realizado em parceria com o 14º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, mas contando com a participação de 
diversas entidades e do poder público, o programa Sonho de Férias tem como objetivo proporcionar às crianças do 
4º ano de escolas municipais, atividades socioeducativas, teóricas e práticas que despertem e fortaleçam valores 
de cidadania, ética e respeito ao meio ambiente. Desde 1993, quando foi realizada a sua primeira edição, a ACIJS já 
atendeu mais de 1.050 crianças. 

Em 2016 realizou-se a 14º edição do programa, atendendo 86 crianças do 4º ano do ensino fundamental da rede 
pública municipal.

4.2.5 AÇÕES SOCIAIS /

Crianças reunidas no 3º dia do programa no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

Empresários de diversos segmentos 

participam do Café e Negócios.
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Idealizado em parceria com a FIESC, por 
meio do SESI, o Fundo Social é uma iniciativa 
que teve a ACIJS como entidade empresarial 
pioneira neste projeto. Ele tem como 
objetivo criar a cultura de utilização de 
incentivos fiscais no Estado, incentivando 
pessoas físicas e jurídicas a destinarem 
parte do seu Imposto de Renda para projetos 
sociais, culturais e esportivos, contribuindo 
para a melhoria dos indicadores sociais do 
Município. A partir da experiência em Jaraguá 
do Sul, a FIESC implementa o Fundo Social 
em outras regiões de Santa Catarina.

4.3 FUNDO SOCIAL  

Reforçando os compromissos com o 
desenvolvimento econômico e social do 
município e região, em 2017 a ACIJS formalizou 
parceria com a WEG para a realização da 
19ª Ação Comunitária de Jaraguá do Sul. 
O tradicional evento reuniu 59 entidades 
parceiras e 780 voluntários, em 61 estandes 
na Arena Jaraguá, com 30.346 atendimentos, 
desde informações e orientações, com oferta 
de serviços gratuitos nas áreas de saúde, 
educação, segurança, cultura e lazer.

4.2.5.2 Ação Comunitária Jaraguá do Sul /

Apresentação do Fundo Social na Reunião Plenária da entidade.

Momento da apresentação no Encontro da CACB.

19ª Ação Comunitária de Jaraguá do Sul, realizada no dia 24 de setembro de 2017, 

na Arena Jaraguá.

Como resultado do excelente 
desempenho obtido no projeto 
Empreender Competitivo do Núcleo 
de Panificação, classificado em 2º 
lugar do Brasil em 2015, a ACIJS foi 
convidada a apresentar seu case 
de sucesso no 4º Fórum Nacional 
da CACB, oportunidade em que 
a entidade e o Núcleo foram 
reconhecidos como referência 
nacional do setor.

4.4 REPRESENTAÇÃO 
NO CONGRESSO DA CACB  
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Empresa Benfeitora Menegotti

Empresa Benfeitora Marisol

Empresa Benfeitora Duas Rodas

Empresa Benfeitora Urbano

Empresa Benfeitora Posto Agricopel

Empresa Benemérita WEG

Empresa Benfeitora Malwee

4.5 Sócio Benfeitor e Benemérito

Considerando o que dispõe o seu estatuto, a ACIJS instituiu em 2017 uma série de homenagens a empresas associadas, 
reconhecendo como Benfeitoras as associadas Duas Rodas Industrial Ltda., Lunelli Indústria do Vestuário Ltda., 
Marisol Vestuário S.A., Malwee Malhas Ltda., Malhas Menegotti Indústria Têxtil Ltda., Posto Agricopel Ltda., Urbano 
Agroindustrial Ltda. e a Benemérita WEG S.A. Estas empresas foram agraciadas com uma estatueta simbolizando o 
mapa de Jaraguá do Sul, que retrata a grandeza da nossa cidade graças aos seus empreendedores e à sua comunidade, 
por terem ao longo da história da entidade, contribuído para o fortalecimento do associativismo e pela participação 
no desenvolvimento econômico e social de Jaraguá do Sul e região.

Empresa Benfeitora Lunelli
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A ACIJS conta com 17 Núcleos Setoriais, que 
reúnem 186 empresas, representando os 
seguintes segmentos: Agências de Comunicação, 
Automecânicas, Concessionárias de Veículos, 
Farmácias de Manipulação, Gestão e Qualidade, 
Hospitalidade, Inovação, Jovens Empreendedores, 
Metalmecânica, Mulher Empreendedora, 
Panificação e Confeitaria, Postos de Combustíveis, 
Segurança e Saúde no Trabalho, Sustentabilidade 
Corporativa, Terraplenagem, Transportadoras e 
Núcleo Integrado da Cadeia de Moda.

4.6 NÚCLEOS SETORIAIS

Além dos segmentos específicos, o programa conta 
com um Conselho de Núcleos que integra todos os 
coordenadores de Núcleos Setoriais, cuja atuação 
é voltada ao desenvolvimento de ações conjuntas 
e ao fortalecimento dos setores envolvidos com a 
organização de projetos no meio empresarial.

Na comunidade, os Núcleos Setoriais atuaram 
em campanhas sociais, de preservação do meio 
ambiente, no incentivo à cidadania e ao voluntariado, 
entre outras ações.

Os Núcleos Setoriais também geram economia através de ações conjuntas, a exemplo dos seguintes 
Núcleos:

• Núcleo de Transportadoras, economia na ordem de R$ 200 mil, por meio de negociações coletivas

• Núcleo de Terraplenagem, economia na ordem de R$ 100 mil, por meio de negociações coletivas

•  Núcleo de Farmácias de Manipulação, economia na ordem de R$ 2,5 mil, por meio de serviços de 
amostragem 

•  Núcleo de Automecânicas, economia na ordem de R$ 66,5 mil, sendo 2,5 mil de economia na coleta de 
resíduos sólidos, R$ 50 mil em negócios gerados entre as empresas (indicação de serviços e peças) e  
R$ 24 mil em treinamentos em conjunto

•  R$ 7.140 Núcleo de Jovens Empreendedores – Projeto com subsídio do Programa Al-Invest 5.0, via CACB 
para realização da Assembleia Geral Ordinária - AGO

•  R$ 80.827 Conselho de Núcleos - Projeto com subsídio do Programa Al-Invest 5.0, via CACB para abertura 
e manutenção de Núcleos

•  R$ 80 mil – Núcleo de Panificação – Recurso captado junto ao projeto do SEBRAE na realização de 
capacitação e consultoria de gestão – PROPAN

•  R$ 400 mil – Food Experience / SEBRAE

•  R$ 230 mil – Núcleo de Panificação – Projeto Empreender Competitivo 2018-2019

4.6.1 Economia Gerada pelos Núcleos /

4.6.3 Captação de Recursos para Núcleos /

Os Núcleos Setoriais realizaram eventos que incrementaram no faturamento 
das empresas nucleadas, a exemplo dos Núcleos abaixo:

•  Núcleo de Automecânicas gerou o incremento na ordem de R$ 50 mil, por meio 
da geração de negócios entre as empresas nucleadas

•  Núcleo de Gastronomia gerou o incremento na ordem de R$ 46,9 mil, por meio 
da realização de 10 dias do Festival Acordes e Sabores

•  Núcleo de Gastronomia gerou o incremento na ordem de R$ 49,6 mil, por meio 
da realização de 15 dias de Festival Brasil Sabor

•  Núcleo de Concessionárias de Veículos gerou o incremento na ordem de  
R$ 10,5 milhões, por meio de vendas realizadas em dois feirões de veículos

4.6.2 Incremento no Faturamento nas Empresas /



4.6.4.1 Encontro de CIPAs

Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho

Realizou duas edições do evento que 
reuniram, além de seus integrantes, 
também outros profissionais de empresas 
da região, buscando sensibilizar o público 
sobre o papel da CIPA na prevenção de 
acidentes de trabalho e de como organizar 
e implementar ações educativas de 
Segurança e Saúde do Trabalho através da 
CIPA.

4.6.4 Eventos dos Núcleos /

4.6.4.3 ERJE

Núcleo de Jovens Empreendedores

Uma das principais atividades do NJE contou com a presença do palestrante Gustavo Cerbasi, 
com abordagem sobre como administrar finanças pessoais e os recursos da empresa, fator 
essencial para assegurar o sucesso ou o fracasso das pessoas em casa ou no próprio negócio.

4.6.4.2 Liderança Profissional

Núcleo de Gestão e Qualidade

Em meio a crises econômica e política que 
trouxeram turbulências sociais em todo o País, 
o XV Seminário de Gestão e Qualidade promoveu 
o debate sobre a capacidade das pessoas de 
compreenderem as transformações no ambiente 
social e empresarial, e estarem dispostas a inovar 
e mudar sua forma de trabalhar e se relacionar 
com empresas e outras pessoas.

8º Encontro de CIPAs reuniu mais de 300 participantes.

O evento reuniu cerca de 150 profissionais da área de Gestão e Qualidade.

Gustavo Cerbasi falou para mais de 700 pessoas.
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4.6.4.5 Manipulação de Alimentos

O Workshop sobre as Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos, promovido 
através da parceria entre a Vigilância 
Sanitária de Jaraguá do Sul, a Faculdade 
SENAC e os Núcleos de Hospitalidade 
e Panificação, mostrou a gestores e 
empresários do ramo de alimentação, 
aspectos relevantes de higiene pessoal 
na cozinha, noções de contaminação 
alimentar e o armazenamento correto 
de alimentos.

4.6.4.4 Seminário de Sustentabilidade

Núcleo de Sustentabilidade 
Corporativa

Destaque, dentre as ações do Núcleo, 
para a palestra com a presença da 
especialista Simone Faustini, mostrando 
as ferramentas e as estratégias para 
que uma empresa seja inovadora de 
forma sustentável.

4.6.4.6 ACIJS na Praça

Os Núcleos de Automecânicas, Segurança 
e Saúde no Trabalho e de Transportadoras 
realizaram o ACIJS na Praça. Foram realizadas 
ações como a 12ª edição da Inspeção 
Veicular Gratuita – IVG e informações 
sobre a prevenção de choques elétricos, 
primeiros socorros, prevenção de acidentes 
domésticos e a exibição de materiais de 
segurança.

O workshop foi uma parceria com a Vigilância Sanitária do Município.

Inspeção Veicular Gratuita.

Evento de Sustentabilidade reuniu mais de 100 profissionais da área.
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4.6.4.7 Rodada de Negócios

Os Núcleos da Mulher Empreendedora e 
Jovens Empreendedores promoveram uma 
Rodada de Negócios entre as empresas 
associadas, para ampliação de network, 
geração de novos negócios, troca de 
informações e divulgação da sua empresa.

4.6.4.9 In Rede

O evento realizado para integrar os 16 Núcleos Setoriais e seus membros, tem como objetivo compartilhar 
resultados, dar visibilidade e divulgar os resultados e conquistas obtidos pelos núcleos.

4.6.4.8 Power Feirão

O Power Feirão é uma iniciativa do Núcleo das 
Concessionárias da ACIJS e APEVI com o objetivo 
de dar visibilidade às marcas e estimular 
negócios entre as empresas participantes. Em 
2017 foram realizadas duas feiras de automóveis 
no Município.

Empresários reunidos para ampliar seu network e prospectar novos negócios.

8º Power Feirão realizado na loja Havan.

1ª Edição do Evento Núcleos In Rede reuniu mais de 100 nucleados.
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Programa que contempla várias ferramentas, esta 
é uma das iniciativas da ACIJS voltadas à gestão de 
benefícios a associados e seus colaboradores, com 
destaque para a melhoria da gestão e do bem-estar.

UTIL CARD

Um cartão de benefícios totalmente 
gratuito para os associados da ACIJS e seus 
colaboradores, que informatiza a gestão de 
convênios com supermercados, farmácias, 
postos de combustíveis e estabelecimentos 
de outros segmentos. Em 2017, a ACIJS 
contabilizou 229 empresas conveniadas, 269 
estabelecimentos credenciados e mais de 
32 mil cartões emitidos, com uma média de 
compras mensais de R$ 1,6 milhão.

4.7.1 Serviços para RH /

//FAMÍLIA CARD

47 32757018 
www.acijs.com.br

4.7 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

//VIVAJÁ

Possibilita a intermediação de serviços voltados 
à saúde e ao bem-estar dos empresários e 
colaboradores associados, oferecendo a opção 
de utilizar de serviços médicos, laboratoriais, 
exames por imagens e muito mais, com preço 
justo, sem o ônus da mensalidade e anuidade 
de um plano de saúde.

//ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi – 
IEL, as empresas associadas proporcionam a 
acadêmicos a aproximação e o complemento 
entre a formação educacional e o mercado 
de trabalho.

UTIL ALIMENTAÇÃO 

Sistema informatizado de cartões que 
atende a uma das modalidades do Programa 
de Alimentação do Trabalhador – PAT. 
Substitui a cesta básica, permitindo compras 
de alimento “in natura” em supermercados, 
padarias e outros.

UTIL REFEIÇÃO

Destinado para consumo de refeições prontas em restaurantes, panificadoras e outros estabelecimentos, 
o UTIL REFEIÇÃO não tem custo de implantação, mensalidade, recarga ou anuidade para os associados e 
seus colaboradores.
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//EDUCAÇÃO EXECUTIVA

Capacitação especializada para empresários, 
executivos e profissionais inovadores de Jaraguá do 
Sul e região.

4.7.4 Desenvolvimento Profissional /

//GRADUAÇÃO E MBA

Cursos presenciais ou a distância, oferecidos por 
instituições de renome nacional.

//CURSOS DE EXTENSÃO

Cursos para desenvolvimento profissional de curta 
duração.

//MENTOR DE LÍDERES

Programa voltado para empreendedores que buscam 
desenvolvimento empresarial direcionado por 
empresários reconhecidos.

//ASSESSORIA JURÍDICA

A ACIJS disponibiliza às empresas associadas orientação 
jurídica preventiva e gratuita nas áreas tributária, 
trabalhista, societária, previdenciária e civil.

//JUCESC

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. O 
escritório em Jaraguá do Sul tem a finalidade de trazer 
maior agilidade, informação e um melhor atendimento 
à classe empresarial. 

//LOCAÇÃO DE SALAS

Locação de espaços para eventos empresariais.

//ENDEREÇO FISCAL

Regularização fiscal do seu negócio ou empreendimento.

//MALA DIRETA

Relação dos associados ACIJS para fins de divulgação 
comercial.

//REDE DE VANTAGENS

Descontos de associados para associados.

4.7.5 Descontos /

4.7.6 Outros Benefícios /

//CERTIFICADOS DE ORIGEM

É um documento que atesta a origem dos produtos 
comercializados internacionalmente entre países 
que mantêm o acordo comercial. 

4.7.3 Serviços para Competitividade /

//PRINTE

A ACIJS disponibiliza aos associados o Programa de 
Proteção Intelectual (PRINTE), solução empresarial 
criada para oferecer a segurança do capital 
intelectual.

//BOA VISTA SCPC

Para garantir mais segurança aos associados nas relações comerciais, a 
ACIJS em parceria com o Boa Vista - SCPC (Serviço Central de Proteção 
ao Crédito), trouxe para Jaraguá do Sul o bureau de crédito que faltava. 
Pagando apenas pela consulta, os associados podem utilizar este 
serviço para prospecção comercial, informações sobre a solvência 
empresarial e muitas outras facilidades, com um sistema intuitivo que 
traz facilidades aos usuários.

4.7.2 Serviços para Gestão Financeira /

//PROTESTO

Ferramenta gratuita para recuperação de 
títulos de até R$ 15.600,00.

//XML EMPRESARIAL

Sistema de armazenamento e 
rastreamento de notas fiscais eletrônicas 
de maneira rápida e segura.
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Na diretriz Representatividade, os projetos foram estruturados dentro dos programas 
Relações Institucionais, Articulação de Pleitos e Relações Governamentais.

A Diretoria da ACIJS é formada por 10 representantes distribuídos pelas 
seguintes funções:

5.2 VOLUNTARIADO DA DIRETORIA

5. REPRESENTATIVIDADE

Buscando trabalhar em sintonia com as ACIs parceiras da ACIJS, são realizadas reuniões periódicas com as entidades 
coirmãs da microrregião, e, eventualmente, da Regional Norte, fortalecendo o associativismo e visando a plena 
integração em torno dos objetivos comuns.

5.1 REUNIÕES COM ACIS DA MICRORREGIÃO

As reuniões acontecem periodicamente buscando fortalecer o associativismo.

Presidente: Giuliano Donini

Vice-presidente Administrativo: Anselmo Luiz Jorge Ramos

Vice-presidente Financeiro: Luiz Carlos Buzzarello

Vice-presidente de Articulação Institucional (2016): Paulo César Chiodini

Vice-presidente de Articulação Institucional (2017): Antônio César da Silva

Vice-presidente da Comunidade: Wilson José Watzko

Vice-presidente de Desenvolvimento Empresarial: Moacyr Rogério Sens

Vice-presidente de Segurança: Décio Bogo

Vice-presidente de Micro e Pequenas Empresas (2016): Leandro S. Gonçalves

Vice-presidente de Micro e Pequenas Empresas (2017): Marciano Ap. Alves

Vice-presidente de Núcleos: Tiago Coelho Przywitowski

Vice-presidente de Marketing: Odair José Borges de Freitas
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Como historicamente ocorre, a ACIJS participa 
ativamente dos processos eleitorais, de 
maneira apartidária, visando com isto estimular 
associados e a comunidade para a melhoria da 
representatividade política. 

Nas eleições municipais de 2016, a ACIJS em 
conjunto com as demais entidades do Centro 
Empresarial de Jaraguá do Sul - APEVI, CDL e 
Sindicatos Patronais – entregou aos candidatos 
concorrentes aos pleitos (Prefeitura e Câmara 
de Vereadores) e tornou público um documento  
com o posicionamento do setor produtivo 
em relação a medidas para estimular o 
desenvolvimento do Município. 

5.3 CAMPANHA ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016

Entrega do Documento aos presidentes de bairros.

Realizadas periodicamente, as reuniões definem pleitos e projetos da entidade.

A participação da ACIJS no processo eleitoral incluiu ações como reuniões com presidentes de partidos e com 
presidentes de associações de bairros e demais entidades organizadas, para dar visibilidade ao processo. 

Lançamento da campanha “Adote um Vereador”.

Outra ação foi a realização da campanha 
“Um Vereador pra Chamar de Meu”, com uso 
das redes sociais para motivar os eleitores 
a conhecer os candidatos e estimulando o 
voto consciente, apresentados em breves 
vídeos patrocinados pela entidade.

Os candidatos à Prefeitura, foram 
sabatinados durante plenárias da entidade, 
com transmissão ao vivo pela internet, 
oportunizando que apresentassem seus 
planos de gestão e respondessem a 
questionamentos da comunidade. 

Concluído o processo eleitoral, a ACIJS 
lançou a campanha “Adote um Vereador”, 
estimulando os eleitores a acompanharem 
o trabalho dos parlamentares eleitos, 
independente da região que representam 
no município, visando qualificar o trabalho 
legislativo.

Durante o período de gestão 
a Diretoria participa das 
atividades realizadas pela 
entidade e de uma agenda 
de reuniões permanente, 
além da representação 
em diversos setores da 
sociedade, atuando de forma 
voluntaria, e dispendeu no 
período 2016-2017, em favor 
do associativismo, 1.569 
horas de dedicação, com 
valor estimado em R$ 314 mil.
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Em continuidade ao projeto de eleições, a ACIJS oportunizou ao Poder 
Executivo e ao Poder Legislativo espaço nas plenárias para a prestação de 
contas.

Nestes encontros são feitos relatos sobre obras realizadas pela 
municipalidade, debatidos pleitos da classe empresarial e encaminhamentos 
de ações realizadas em parceria entre o poder público e a iniciativa privada.

As apresentações da Câmara de Vereadores visam dar à classe empresarial e 
à comunidade em geral uma amostragem do trabalho legislativo, buscando 
qualificar o trabalho parlamentar, em sintonia com os anseios da sociedade.

5.4 PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.5 PLEITOS COM A GESTÃO PÚBLICA

Como entidade que atua na defesa da livre iniciativa e no fortalecimento dos segmentos que representa – 
indústria, comércio e serviços – a ACIJS busca de maneira permanente a maior eficiência dos agentes públicos.

Neste sentido, junto à administração municipal, a entidade dedicou atenção especial à desburocratização e a 
melhorias no processo de gestão da máquina pública em geral.

A entidade participou de diversas reuniões para discutir o processo de abertura de empresa, a implantação 
da Nota Fiscal Eletrônica e a adoção de ferramentas para a modernização do atendimento a empreendedores.

Vereador Pedro Garcia faz prestação de contas da sua gestão na Reunião Plenária.

Realizadas reuniões com representantes do poder público.
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De maneira assertiva, a ACIJS também se engajou ao lado de entidades 
representativas da comunidade em torno da adequação do Plano 
Municipal de Acessibilidade. A Associação Empresarial buscou contribuir 
para o entendimento quanto ao cumprimento das disposições legais em 
torno do assunto e ao mesmo tempo equalizando as necessidades das 
empresas em relação às adequações das edificações do comércio e da 
indústria.

Acessibilidade /

Representantes de entidades representativas do município.

O tema infraestrutura voltou a merecer a atenção da ACIJS, com a cobrança sistemática junto ao poder público, 
em relação principalmente à obra de duplicação da BR-280 – seja no traçado de responsabilidade do Governo 
Federal ou no trecho de competência do Governado Estadual.

Nesta gestão, juntamente com entidades de classe da região do Vale do Itapocu, a entidade intensificou o 
movimento por mais agilidade na execução da obra, cobrando as devidas ações das autoridades competentes.

5.6 VIAS ESTRUTURANTES

Visitas às obras da BR-280 e reunião com DNIT.
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A criação de uma assessoria de acompanhamento e orientação aos representantes da ACIJS em 19 conselhos e comitês 
na comunidade, permitiu estreitar a relação da entidade – representando seus associados da indústria, comércio e 
serviços – com estes importantes órgãos do município. Por meio deste trabalho, a ACIJS participa ativamente do debate 
em torno de políticas públicas cujas resoluções passam pelo crivo dos conselheiros nas questões do COMPHAAN 
(Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico, Artístico e Natural), CMC (Conselho Municipal de 
Contribuintes), COMDECOM (Conselho Municipal de Defesa do Consumidor), COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente), COMPED (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), COMSEA (Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional), COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), CMTE (Conselho Municipal de 
Trabalho e Emprego), COMDIM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), COMCIDADE (Conselho Municipal da Cidade), 
CONCULTURA (Conselho Municipal da Cultura), CMJ (Conselho Municipal de Juventude), CMSB (Conselho Municipal de 
Saneamento Básico), JARI (Junta Administrativa para Recursos de Infração), JARE (Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações à Legislação Municipal), Bacia Hidrográfica (Comitê de Gerenciamento Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu), CDR 
(Conselho de Desenvolvimento Regional), COMDAGRO (Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário) e CCPJS 
(Conselho Comunitário Penitenciário.

Além da assessoria e acompanhamento destes conselhos a ACIJS também participa com representantes nos conselhos 
superiores do: CONVENTION BUERAU (Vale dos Encantos Convention & Visitors Bureau), HOSPITAL SÃO JOSÉ e ACREVI 
(Associação de Crédito do Vale do Itapocu).

5.7 CONSELHOS E COMITÊS

Os programas da diretriz Meio Ambiente e Comunidade, buscam disseminar o conceito de sustentabilidade na região.

O apoio à melhoria da gestão, recuperação financeira, 
modernização e humanização do Hospital São José 
vem desde 2004, quando a ACIJS passou a acompanhar 
a transição do modelo de administração dessa 
instituição, de religioso para comunitário. A Diretoria 
esteve representada inicialmente no comitê de 
gestão, posteriormente no Conselho de Construção 
e se mantém participante do Conselho Deliberativo 
da Associação Hospitalar São José, fundada para ser 

5.8 SUSTENTABILIDADE

5.9 SAÚDE

5.10 SEGURANÇA

A ACIJS manteve sua atuação forte no sentido de 
melhor a condição pública no Município, cobrando 
do Governo do Estado o aumento do efetivo 
de policiais da Polícia Militar, de delegados e 
investigadores da Polícia Civil, e na modernização 
da estrutura de inteligência e de equipamentos, 
como armamentos e viaturas. 

Como conquista principal desta atuação pode-se 
destacar a implantação da 12ª Região Militar.

5.10.1 Ações com a PM 
Ações com a Polícia Civil /

Coronel Amarildo fala na Reunião Plenária sobre a instalação da 12ª Região 

Militar na cidade.

a mantenedora da instituição. Neste período, a entidade 
vem atuando no sentido de mobilizar a classe empresarial 
visando a captação de recursos, e no envolvimento da 
comunidade e do poder público, o que tem assegurado a 
sustentabilidade financeira do hospital. Como resultado, 
a unidade foi ampliada em 45% na sua área construída 
(de 15,6 mil m2 para 22,7 mil m2), passou a contar com 306 
leitos, sendo 30 destinados à UTI, com investimento total 
de R$ 75 milhões.
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Realizadas reuniões com órgão público e entidades representativas.

A entidade também reafirmou o compromisso com os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, 
modelo centenário que surgiu em Santa Catarina e é referência no Brasil e no exterior. Diante 
das constantes investidas da corporação militar nos municípios da região, a classe empresarial 
se manifestou junto ao comando da corporação e às autoridades políticas para a importância 
de manter a estrutura existente, que se caracteriza pelo forte envolvimento comunitário, por 
meio do apoio que não onera o tesouro estadual ao contrário do modelo militar.

5.10.2 Defesa do Modelo de Bombeiros Voluntários /

A ACIJS também manteve, no período de gestão, participação direta com o 
representante na gestão financeira do Conselho Comunitário e Penitenciário, com a 
finalidade de dar assistência ao projeto de ressocialização de apenados. O Conselho 
atua ainda no planejamento, acompanhamento e execução de projetos de ação 
comunitária ligados à prevenção da delinquência, na organização, administração 
e fiscalização da prestação de serviços à comunidade pelos sentenciados nesta 
comarca.

5.10.3 Conselho Comunitário e Penitenciário /

5.11 EDUCAÇÃO

A qualificação de educadores e a melhoria dos indicadores do ensino público no 
município são objetivos que a ACIJS vem buscando alcançar nos últimos anos, 
em parceria com o poder público e diversas entidades da comunidade, e com o 
apoio do empresariado, além de estar integrada ao Movimento Santa Catarina 
pela Educação, iniciativa da FIESC.
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Intensificar a representatividade perante
a sociedade civil organizada e entidades 

governamentais para que os pleitos 
sejam atendidos.

Cultura da Inovação

- Centro de Inovação
- Programa Jaraguá de Inovação

- Coesão dos associados
- Meritrocracia

Programa Empreender

- Captação de recursos
   para núcleos setoriais

Gestão Interna

Relações Institucionais

Articulação de Pleitos

- Implantação da Nota Fiscal Eletrônica
 em Jaraguá do Sul
- Aproximação com os Poderes Executivo,
 Legislativo e Judiciário e a Agência de 
 Desenvolvimento Regional 
- Estruturação de Assessoria para Conselhos e Comitês
- Articulação para Implantação do Observatório Social
- Processo Eleitoral 2016

- Vias Estruturantes
- BR-280 (contorno e trecho intermunicipal)

1. ASSOCIATIVISMO
Estimular a cultura

associativista e a geração
de valor.

MISSÃO

Estimular o
desenvolvimento 

sustentável do setor 
econômico regional, por 

meio da representatividade 
e do associativismo. 

VISÃO

Ser agente indutor para 
a excelência da Classe

Empresarial que 
representa.

PRINCÍPIOS

Fundamentados no
empreendedorismo,

voluntariado e 
associativismo,
com isenção 

político-partidária.

VALORES

Gestão ética.
Flexibilidade e 

receptividade a inovações.
Excelência nas 

práticas de gestão.
Respeitabilidade.

2. REPRESENTATIVIDADE

Criar ambiente favorável para que as empresas da região sejam sustentáveis.
3. SUSTENTABILIDADE

Saúde

- Ampliação dos hospitais
   de Jaraguá do Sul

Educação

- Preparação e formação do jovem 
   para o mercado de trabalho

- Apoio institucional às Entidades
  sem Fins Lucrativos

Segurança

- Definição da área para construção da Delegacia Regional
- Ampliação do efetivo da Polícia Civil e Militar
- Observatório de inteligência
- Apoio ao processo sucessório dos Bombeiros Voluntários

Entidades sem Fins Lucrativos

6. MAPA ESTRATÉGICO     
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Intensificar a representatividade perante
a sociedade civil organizada e entidades 

governamentais para que os pleitos 
sejam atendidos.

Cultura da Inovação

- Centro de Inovação
- Programa Jaraguá de Inovação

- Coesão dos associados
- Meritrocracia

Programa Empreender

- Captação de recursos
   para núcleos setoriais

Gestão Interna

Relações Institucionais

Articulação de Pleitos

- Implantação da Nota Fiscal Eletrônica
 em Jaraguá do Sul
- Aproximação com os Poderes Executivo,
 Legislativo e Judiciário e a Agência de 
 Desenvolvimento Regional 
- Estruturação de Assessoria para Conselhos e Comitês
- Articulação para Implantação do Observatório Social
- Processo Eleitoral 2016

- Vias Estruturantes
- BR-280 (contorno e trecho intermunicipal)

1. ASSOCIATIVISMO
Estimular a cultura

associativista e a geração
de valor.

MISSÃO

Estimular o
desenvolvimento 

sustentável do setor 
econômico regional, por 

meio da representatividade 
e do associativismo. 

VISÃO

Ser agente indutor para 
a excelência da Classe

Empresarial que 
representa.

PRINCÍPIOS

Fundamentados no
empreendedorismo,

voluntariado e 
associativismo,
com isenção 

político-partidária.

VALORES

Gestão ética.
Flexibilidade e 

receptividade a inovações.
Excelência nas 

práticas de gestão.
Respeitabilidade.

2. REPRESENTATIVIDADE

Criar ambiente favorável para que as empresas da região sejam sustentáveis.
3. SUSTENTABILIDADE

Saúde

- Ampliação dos hospitais
   de Jaraguá do Sul

Educação

- Preparação e formação do jovem 
   para o mercado de trabalho

- Apoio institucional às Entidades
  sem Fins Lucrativos

Segurança

- Definição da área para construção da Delegacia Regional
- Ampliação do efetivo da Polícia Civil e Militar
- Observatório de inteligência
- Apoio ao processo sucessório dos Bombeiros Voluntários

Entidades sem Fins Lucrativos



Em síntese, a ACIJS apresentou os seguintes 
resultados no período 2016-2017:

7.2 RESULTADOS
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RECEITA OPERACIONAL
LÍQUIDA

Investimentos no CEJAS, 
integralização cotas CEJASCRED, 
equipamentos de informática, 
equipamentos e instalações e 
móveis e utensílios.

DESPESAS
OPERACIONAIS

SUPERÁVIT DO 
EXERCÍCIO

27.559

 2.476.040
 2.222.158 

 253.882

78.401

 2.228.220
 1.945.707 

 282.513

7. DEMONSTRATIVO

Durante o período 2016-2017, a 
entidade realizou investimentos 
na estrutura de funcionamento:

7.1 INVESTIMENTOS

2016

2016

2017

2017



7.3 RESUMO DAS RECEITAS OPERACIONAIS 2016 E 2017

RECEITA LÍQUIDA DE MENSALIDADES RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS

RECEITA DOS NÚCLEOS SETORIAIS RECEITAS FINANCEIRAS

2017

2016
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 296.614 

10.166

 618.340 

 1.561.087 

 240.025 

29.675

 516.033 

 1.472.162 



ATIVO 2017 2016

CIRCULANTE  491.420  368.458 

Caixa e Equivalentes de Caixa  406.487  234.866 

Direitos Realizáveis  84.892  133.552 

Despesas Exercícios Seguintes  41  40 

NÃO CIRCULANTE  2.128.017  2.100.948 

Investimentos  2.059.470  2.017.544 

Participações em Outras Empresas  2.059.470  2.017.544 

Quotas CEJAS  1.716.424  1.716.424 

Integralização no CEJAS  322.107  288.100 

Quotas CEJASCRED  20.939  13.021 

Imobilizado  38.324  23.413 

Bens e Direitos em Uso  141.792  119.866 

Imóveis e Benfeitorias  3.925  -   

Equipamentos e Instalações  17.746  8.752 

Móveis e Utensílios  21.935  21.383 

Aparelhos e Acessórios  27.100  21.724 

Equipamentos de Informática  71.087  68.007 

( - ) Depreciações Acumulada  (103.469)  (96.452)

Intagível  30.224  59.991 

Bens Incorpóreos  176.416  176.416 

( - ) Amortização Acumulada  (146.192)  (116.425)

TOTAL DO ATIVO  2.619.437  2.469.406 

PASSIVO

CIRCULANTE  246.540  374.553 

Contas a Pagar  55.364  64.670 

Instituições Financeiras  16.083  141.100 

Obrigações Trabalhistas  123.153  148.397 

Obrigações Tributárias  13.603  10.357 

Outras Obrigações  38.337  10.029 

NÃO CIRCULANTE  -    15.967 

Instituições Financeiras  -    15.967 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2.372.897  2.078.885 

Patrimônio Social  2.097.977  2.097.977 

Superávit (Déficit) Acumulados - ACIJS  144.925  (105.218)

Superávit (Déficit) Acumulados - Núcleos Setoriais  129.996  86.127 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2.619.437  2.469.405 

8. BALANÇO PATRIMONIAL
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9. DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016

CONTAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT 2017 2016

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  2.228.220  2.476.040 

Receita Líquida de Mensalidades  1.472.162  1.561.087 

Receita Líquida de Serviços  516.033  618.340 

Receita dos Núcleos Setoriais  240.025  296.614 

(-) Custo dos Serviços Prestados  (105.835)  (219.499)

(-) Custo dos Núcleos Setoriais  (190.199)  (393.200)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  1.932.187  1.863.341 

DESPESAS OPERACIONAIS  1.649.673  1.609.459 

Despesas Administrativas  1.555.302  1.490.930 

Despesas Comerciais  26.402  24.526 

Despesas Financeiras  59.074  64.131 

Receitas Financeiras  (29.675)  (10.166)

Depreciações e Amortizações  38.571  40.038 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  282.513  253.882 

ACIJS  238.645  350.468 

Núcleos Setoriais  43.869  (96.586)

EBITDA  350.483  347.885 

ACIJS  306.614  444.471 

Núcleos Setoriais  43.869  (96.586)
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10. NOTAS EXPLICATIVAS

A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul - ACIJS, localiza-se na Rua Octaviano Lombardi  
n°. 100, bairro Czerniewicz, CEP 89.255-000, na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina – Brasil.  
 
É uma Associação privada e sem fins lucrativos. Tem como objetivo atividades de organizações 
associativas patronais e empresariais. Tem por finalidade precípua amparar, aglutinar e defender 
os interesses empresariais de pessoas jurídicas e físicas que se dediquem a atividades econômicas 
organizadas para produção ou circulação de bens ou de serviços. Poderá prestar apoio as entidades sem 
fins econômicos, que tenham por objeto a prestação de serviços voltados aos seus propósitos sociais. 
 
Poderá implantar, apoiar, difundir e promover eventos, publicações e outras atividades assemelhadas, que sejam 
relevantes para os negócios empresariais e para a cultura do empreendedorismo, com o intuito de fortalecer as 
relações e negócios regionais, nacionais e estrangeiros, inclusive através da celebração de convênios com órgãos e 
pessoas, públicos ou privado, para obtenção de recursos financeiros ou técnicos.

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2017 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas adotadas no Brasil, observando a norma contábil ITG 2002.

a) A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul adota o regime de competência para registros de suas operações; 
 
b) Em função de não possuir contingências ativas e passivas não houve registros no Balanço Patrimonial; 
 
c) A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul não tem intenção de descontinuar seus negócios nos próximos exercícios.

10.1 CONTEXTO OPERACIONAL

10.2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10.3 PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

Disponibilidades: Incluem saldo de caixa e depósitos em conta corrente nos bancos: Banco do Brasil S.A., Caixa 
Econômica Federal e Cejascred.

Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras são efetuadas em mercado interno com valores pactuados e 
atualizados monetariamente mensalmente.

Contas a Receber: São valores referentes às mensalidades dos associados/nucleados e convênios a receber, com 
valores vincendos ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses.

Créditos Diversos: Valor referente a adiantamento de férias e adiantamento a fornecedores.

Despesas Antecipadas: Referente a despesas com seguros a apropriar no próximo exercício. Está segurado pela Alfa 
Seguradora, seguro empresarial.

10.3.1 Ativo Circulante /

Investimentos: Os investimentos no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul – CEJAS e Cejascred. 
 
Imobilizado e Intangível: Os Ativos Imobilizados e Intangíveis são registrados pelo custo de aquisição. As depreciações 
são calculadas mensalmente pelo método linear. O intangível é composto pelas contas Programas para Computador 
e também o Desenvolvimento do web site portal ACIJS.

10.3.2 Classificações Ativo não Circulante /
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10.4 TRIBUTOS

Contas a Pagar: São valores correspondentes às despesas a prazo, pagas dentro de 30 dias. 
 
Instituições Financeiras: Recursos obtidos com vencimentos em curto e em longo prazo e os 
valores são reconhecidos pelo seu valor presente e atualizados conforme as taxas contratadas. 
DATA: 31/12/2017

Compõe os valores relativos ao Superávit Acumulado dos anos anteriores e Superávit do exercício 2017.

As Receitas operacionais correspondem às mensalidades, eventos, emissão de certificado de origem, fotocópias 
e encadernações, receitas de núcleos e mensalidades dos núcleos, diversas - mala direta e dividendos Cejascred.  
As Outras Receitas são referentes aos convênios firmados para benefícios dos associados, 
gerando base de cálculo para recolhimento da COFINS, pois não fazem parte do objeto social. 
As doações recebidas destinam-se ao sonho de férias. As despesas trabalhistas, administrativas, tributárias e 
financeiras são realizadas para a operação da entidade.

Imposto de Renda e Contribuição Social: Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, possui o benefício de 
isenção no pagamento dos tributos federais incidentes sobre o faturamento, de acordo com o Decreto nº76.186, de 
02/09/75 e os artigos 167 a 174 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR) aprovado pelo Decreto nº3.000, de 26/03/99, 
e o artigo 195 da Constituição Federal (CF).

PIS/PASEP e COFINS: Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, está sujeita ao pagamento da contribuição 
para o PIS, calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1%, de acordo com a Lei nº9.532/97. Possui o benefício de 
isenção do pagamento da COFINS incidentes sobre as receitas relativas às atividades próprias da entidade, de acordo 
com a Lei nº9.178/98.

Obrigações Previdenciárias: A Entidade não possui isenção previdenciária, portanto, os valores relativos às contribuições 
previdenciárias são devidas e recolhidas nos prazos estabelecidos pela legislação.

Giuliano Donini 
Presidente 

CPF: 017.316.199-52

Moacir Luiz Fuck 
CRC/SC nº SC17874O0 

CPF: 537.014.889-91

Obrigações Trabalhista: São valores relativos a salários, férias, encargos sociais. 
O PIS s/salários a recolher é calculado sob o valor da folha de pagamento. 
 
Obrigações Tributárias: São os valores do IRRF a recolher. O COFINS a recolher é calculado sob os 
valores das receitas que não fazem parte da atividade principal da Entidade (rendimentos de aplicações 
financeiras, juros recebidos, descontos obtidos, convênios – Jusesc, util card, util alimentação, printe, 
uniodonto, util refeição, agemed, certificação digital, vivajá, capacitação sociesc, capacitação apevi, apevi-
Mei, unimed, boa vista, juros s/capital próprio, variação monetária ativa, campanha vacinação 2017). 
 
Outras Obrigações do Passivo Circulante: São os repasses para ABRH e Antecipação de Eventos. 

10.3.3 Classificações do Passivo Circulante /

10.3.4 Patrimônio Líquido /

10.3.5 Contas de Resultado /

INSTITUIÇÃO 
CREDORA

DATA DO 
CONTRATO

NÚMERO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
FINAL

SALDO CURTO 
PRAZO

SALDO LONGO 
PRAZO

JUROS 
%

MODALIDADE 
DO PRODUTO

SICOOB/ 
CEJASCRED 16/11/2015 2147-1 15/01/2018 7.666,44 13,25 a.a. CAPITAL DE GIRO

SICOOB/ 
CEJASCRED  10/12/2015 2148-9 15/02/2018 8.416,74 13,25 a.a. CAPITAL DE GIRO
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