RELATÓRIO E PARECER DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA CONFORMIDADE
CONTÁBIL DA UNIDADE
Órgão/Entidade/Fundo:

450001-00001 – Secretaria de Estado da Educação – SED

Contador(es) Responsável(is): Priscila Taís Schulle, Contadora da Fazenda Estadual (Período de Gestão de
01/01/2016 à 01/05/2016);
Gabriel Pereira da Silva, Contador da Fazenda Estadual (Período de Gestão
02/05/2016 à 30/11/2016)
Paulo Guilherme Orcioli Belvedere, Contador da Fazenda Estadual (Período de
Gestão de 01/12/2016 à 31/12/2016).
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ORDENADOR(ES) DE DESPESAS
Elza Marina da Silva Moretto, Secretária Adjunta de Estado da Educação (Período de Gestão de 21/10/2015 à 31/08/2016);
Eduardo Deschamps, Secretário de Estado da Educação (Período de Gestão de 01/09/2016 à 09/10/2016);
Elza Marina da Silva Moretto, Secretária Adjunta de Estado da Educação (Período de Gestão de 10/10/2016 à 31/12/2016).

INTRODUÇÃO:
Este Relatório e respectivo Parecer destinam-se a contribuir para o pleno atendimento do disposto nos
artigos 41 e 42 do Decreto Estadual nº 964/2016, como também no artigo 15, § 1º, da Instrução Normativa N. TC
0020/2015, com suas alterações posteriores.
Sua exigibilidade encontra-se devidamente regulamentada em normas profissionais específicas; nas
atribuições dos respectivos cargos ocupados; na vinculação técnica existente entre a SEF, o Órgão Central do
Sistema de Controle Interno e os profissionais de Contabilidade existentes nos(as) Órgãos/Entidades do Poder
Executivo Estadual; e, finalmente, conforme o disposto no item 2.4.4 do Anexo I da Instrução Normativa SEF Nº
002/2016, de 12 de dezembro de 2016.
RELATÓRIO:
No que se refere à Conformidade Contábil, sobretudo quanto ao exame das Demonstrações Contábeis do
Exercício analisado, as quais são parte integrante da Prestação Anual de Contas do Gestor, temos os seguintes
apontamentos:

1. Análise da execução orçamentária e financeira:
Foi executado 85,63% do orçamento previsto e 1,79% do orçamento executado foi em investimentos,
conforme se vê no quadro abaixo.
Grupo de Natureza
1 – Pessoal e
Encargos Sociais
2 – Juros e
Encargos da
Dívida
3 – Outras Despesas Correntes
4 – Investimentos
5 – Inversões
Financeiras
6 – Amortização
da Dívida
TOTAL GERAL

1 - Dotação
Atual

2 - Empenhado

%
2/1
95,70%

%

3 - Liquidado

3/2

1.759.224.810,70

99,99%

%

4 - Pago

4/3

1.838.418.856,57

1.759.318.832,85

-

-

779.084.084,82

575.975.491,82

73,93%

568.221.718,36

98,65%

560.932.558,73

98,72%

159.358.169,92

42.649.770,36

26,76%

41.858.293,90

98,14%

41.843.014,97

99,96%

-

-

-

-

-

-

-

-

2.776.861.111,31

2.377.944.095,03

-

85,63%

2.369.304.822,96

1.753.110.076,41

99,65%

-

99,64%

2.355.885.650,11

99,43%
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2. Conciliação Bancária:
A Conciliação Bancária foi realizada todos os meses do ano de 2016, com exceção do mês de
dezembro devido ao contador Paulo ter assumido o órgão no final do ano, depois de muito tempo sem
trabalhar como contador, e não ter tido tempo de se ambientar. No entanto os saldos bancários na
contabilidade estão exatamente iguais aos extratos bancários.
3. Patrimônio e Almoxarifado:
O Almoxarifado está sendo lançado conforme o relatório do sistema SME e os saldos estão de
acordo.
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
139.294.064,60 140.530.583,95
1.236.519,35
1.2.3.1.1.03.03.00 - Mobiliário Geral
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 Me35.075.045,57
35.134.683,50
59.637,93
cânica
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 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.
4. Restos a pagar:
Em 2015 foram deixados em restos a pagar não processados empenhos que totalizaram R$
15.066.667,80. Destes, R$ 8.951.315,44 foram liquidados e pagos em 2016 e R$ 6.115.352,36 foram
cancelados. A taxa de cancelamentos foi de 40,59%.
Em 2016 foram deixados em restos a pagar não processados empenhos que totalizaram R$
8.639.272,07. Destes, R$ 2.961.003,38 foram liquidados e pagos em 2017 e R$ 5.678.268,69 foram
cancelados. A taxa de cancelamento aumentou de 40,59% para 65,73%.
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5. Demais informações relevantes:
Nada a relatar.

É o Relatório.
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(continuação)

RELATÓRIO E PARECER DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA CONFORMIDADE
CONTÁBIL DA UNIDADE
CONCLUSÃO:
O presente Parecer objetiva formalizar a opinião deste Contador Responsável pela Conformidade
Contábil da unidade acima elencada, a qual integra a Prestação Anual de Contas do Gestor, de acordo com os
pontos a seguir sintetizados:

1. As Demonstrações e Relatórios Contábeis não apresentam inconsistências ou desequilíbrios que
comprometam a sua fidedignidade, exceto com relação às contas de patrimônio (bens móveis e
imóveis) conforme apontado no relatório;
2. As contas contábeis não apresentam saldos invertidos e as equações contábeis estão de acordo com as
orientações emanadas pela DCOG/SEF;
3. A unidade não registrou a Conformidade dos Registros de Gestão em apenas dois dias em que
ocorreram registros no SIGEF;
4. A unidade apresenta três dias do exercício findo com o status “com restrição” na Conformidade dos
Registros de Gestão.
5. As Demonstrações e Relatórios Contábeis não apresentam inconsistências que comprometem a
qualidade das informações contábeis, observadas as notas técnicas e todas as orientações publicadas
pela DCOG/ SEF, exceto com relação às contas de patrimônio (bens móveis e imóveis) conforme
apontado no relatório.
Do exposto no Relatório, emite-se o presente Parecer, concluindo-se pela CONFORMIDADE
CONTÁBIL COM RESTRIÇÕES da Prestação Anual de Contas do Gestor do exercício de 2016.
É o Parecer.

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2017.

Priscila Taís Schulle
Contadora da Fazenda Estadual
CRC/SC 025.062/O-0
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