ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2016

Contexto Operacional
A Secretaria de Estado da Educação é um órgão da administração direta
pertencente ao Poder Executivo e que tem seu domicílio situado à Rua Antônio
Luz, 111, Centro, Florianópolis, Santa Catarina.
As operações da entidade são regidas pela Lei Estadual nº 4.547 de 31
de dezembro de 1970 e pela Lei Complementar 381 de 07 de maio de 2007.
A principal atividade do órgão é formular, controlar e avaliar as políticas
educacionais, bem como coordenar as atividades, ações, programas e projetos
da educação básica, profissional e superior em Santa Catarina.
Resumo das Políticas Contábeis
As demonstrações contábeis estão alinhadas com as normas de
contabilidade aplicáveis ao Setor Público.
O regime contábil utilizado é o da competência e o órgão não possui
receitas próprias.
A depreciação de bens adquiridos e postos em operação até 31/12/2009
foi realizada de acordo com a vida útil definida no laudo de avaliação, conforme
cronograma estabelecido na Instrução Normativa Conjunta SEA/SEF nº 001, de
12 de abril de 2011; exceto os equipamentos de tecnologia da informação que
ainda não foram reavaliados.
A depreciação de bens adquiridos e postos em operação a partir de
01/01/2010 e de todos os equipamentos de tecnologia da informação utiliza o
método das cotas constantes e se dá de acordo com a tabela definida pela
Secretaria de Estado da Administração, com base na Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal nº 162/1998.
A amortização dos intangíveis, quando couber, está sendo realizada
pelo método da linha reta tendo como referência o período de licença de uso ou

vida útil estimada em laudo de avaliação próprio quando de softwares
preexistentes.
Almoxarifado
O Almoxarifado está sendo lançado conforme o relatório do sistema SME
e os saldos estão de acordo.
Patrimônio
O Patrimônio deveria estar sendo lançado conforme o sistema PAT. No
entanto verificamos que os saldos não estão de acordo. Há diferenças entre o
sistema PAT e a contabilidade no SIGEF que se originam de bens incorporados
internamente (recebimento de doações e transferências) e de desincorporações
de bens (baixas por inservibilidade ou transferências) de novembro de 2016 que
não foram lançadas. Apenas foi lançada a baixa da depreciação da conta do
ativo referente às desincorporações. Acredito que isto tenha acontecido por falta
de relatórios que identificassem o tipo de incorporação interna e o tipo de
desincorporação. Infelizmente o sistema PAT não fornece essas informações
nos relatórios-padrão de fechamento e se torna necessária a emissão de
relatórios complementares que até hoje a contabilidade não recebeu.
Segue abaixo quadro com as diferenças encontradas.
Conta de Patrimônio
Saldo PAT
Saldo SIGEF
Diferença
1.2.3.1.1.01.01.00 - Máq., Aparelhos, Equip.
119.033.010,11 131.911.204,55 12.878.194,44
e Ferramentas
1.2.3.1.1.02.00.00 - Equip. de Tecnologia da
10.595.439,99 10.599.431,10
3.991,11
Informação
1.2.3.1.1.03.03.00 - Mobiliário Geral
139.294.064,60 140.530.583,95 1.236.519,35
1.2.3.1.1.04.02.00 - Coleções e Materiais
72.696.656,90 78.113.706,45 5.417.049,55
Bibliográficos
1.2.3.1.1.05.03.00 - Veículos de Tração
35.075.045,57 35.134.683,50
59.637,93
Mecânica
Total Geral = 376.694.217,17 396.289.609,55 19.595.392,38

Além disso, notamos que valores registrados no sistema de patrimônio
às vezes não são os mesmos valores liquidados no sistema de execução
orçamentária (SIGEF). Essas diferenças exigiam lançamentos de ajuste que
eram realizados através das contas de variações patrimoniais 3.9.9.9.1.23 –
Baixa de Bens do Ativo - Diferença Liquidação x Sistema Estoque e Pat (R$
12.930.189,72) e 4.9.9.9.1.23 – Incorporação de Bens do Ativo – Diferença
Liquidação x Sistema Estoque e Pat (R$ 21.375.510,32), constatando-se que
acumuladamente no ano houve ajuste devido à contabilidade a menor no valor

de R$ 8.445.320,60. No entanto também verificamos que os contadores
responsáveis à época lançaram em alguns meses as incorporações internas
através desse lançamento de ajuste. O que não seria correto. Portanto a
diferença entre as incorporações no patrimônio e as liquidações no SIGEF não
deve ser tão grande quanto está aqui apresentada. Como os contadores que
fizeram os lançamentos não estão mais no órgão, não houve tempo hábil para
conciliar todos os lançamentos do ano e apontar a real diferença.
Também constatamos que desde abril de 2016 os lançamentos de
transferência das obras em andamento do Fundo Estadual de Educação para a
Secretaria de Estado da Educação não têm sido realizados. Isto gerou um
registro de obras em andamento a menor na Secretaria de Estado da Educação
no valor de R$ 63.792.084,13.
A declaração de inventário atesta a exatidão dos valores registrados no
sistema de patrimônio.
Os relatórios de depreciação dos últimos meses de 2016 foram
entregues com inconsistências que não permitiram verificar se o valor registrado
na contabilidade está correto.
Restos a Pagar
Os restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2015 e não
liquidados até 31/01/2016 foram cancelados. Os restos a pagar não
processados, quando liquidados, permanecem com o status de restos a pagar
não processados. Todos os restos a pagar inscritos em 2015 foram ou pagos ou
cancelados. Não restaram saldos de restos a pagar de 2015 neste encerramento
de balanço.
Ajustes de Exercícios Anteriores
Houve um lançamento de ajustes de exercícios anteriores e trata-se de
retificação de erros de exercícios anteriores. Foi o cancelamento de uma baixa
de prestação de contas, no valor de R$ 4.000,00, realizada indevidamente.
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