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

450092-45092 – Fundo Estadual de Educação – FEDUC

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:
O Fundo executa as Obras com recursos de dois Financiamentos com o BNDES: o
PROINVEST/Caminhos do Desenvolvimento e o Acelera Santa Catarina.
O orçamento foi executado muito aquém de sua previsão, como se vê no quadro abaixo.
Grupo de Natureza
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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 Fundo apenas executa obras, portanto não possui movimentação de Almoxarifado. Como Fundo, o
órgão não deve manter registros de Patrimônio e nem de obras em andamento. Os mesmos devem ser
transferidos mês a mês para a Secretaria de Estado da Educação. No entanto, depois que o contador
Gabriel assumiu, as transferências não foram mais realizadas e ficou um saldo em Obras em
Andamento de R$ 63.792.084,13.
4. Restos a pagar:
Em 2015 não foram inscritos restos a pagar.
Em 2016 foi inscrito um empenho no valor de R$ 19.268,69 em restos a pagar não processados que
foi cancelado em janeiro e foi inscrito um empenho em restos a pagar processados no valor de R$
379.354,03 que já foi devidamente pago.
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;
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 não apresenta dia 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.
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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