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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, 

APURADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
  
 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACAÉ, pessoa jurídica de 
direito privado, na forma de associação civil sem fins lucrativos, com sede e foro 
na cidade de Macaé/RJ, sito à Avenida Rui Barbosa, 270, Centro, Edifício 
Armando Borges, com início de atividades em 13 de maio de 1916. 
  
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas, em consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação 
societária brasileira. 
  
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
3.1) Aplicações Financeiras 
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais 
até a data do balanço; 
3.2) Direitos e obrigações 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes 
variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de 
competência. 
3.3) Imobilizado 
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada 
calculada pelo método linear. 
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas 
A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 
3.6) Impostos Federais 
Associação civil sem fins lucrativos. 
  
4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
A empresa não possui passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto 
a instituições financeiras nacionais e internacionais. 
  
5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os 
administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e 
advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas. 
 
6) DA INTEGRAÇÃO DE SISTEMA FINANCEIRO E CONTÁBIL. 



Em virtude da integração entre os sistemas financeiros e contábeis, e visando 
parametrizar os saldos das contas patrimoniais de exercícios anteriores, foram 
efetuados ajustes de contas patrimoniais no montante de R$ 30.486,08, e 
lançamento de abertura de saldos no montante de R$ 111.763,03. 
  
  
7) EVENTOS SUBSEQUENTES 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente 
à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a 
situação patrimonial ou financeira da associação ou que possam provocar efeitos 
sobre seus resultados futuros. 
  

Macaé, 31 de dezembro de 2020. 
  
  
  

         Saturnino Duarte Filho                                                        Olavo da Silva Pinheiro Junior                                
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