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1.

Contexto Operacional

A Secretaria de Estado da Educação integra a Administração direta do Governo de Santa Catarina, sendo o órgão central do Sistema Estadual
de Educação, responsável pela formulação, controle e avaliação das políticas educacionais, bem como pela coordenação das atividades, ações,
programas e projetos da educação básica, profissional e superior em Santa Catarina. Sendo assim é responsável pela administração e orientação do
ensino público no Estado, compartilhando essa responsabilidade com o Conselho Estadual de Educação, na forma da legislação em vigor. Suas
competências encontram-se previstas na Lei Complementar 381 de 07 de maio de 2007
A Secretaria de Estado da Educação tem como metas: garantir o acesso e a permanência dos alunos na educação básica de qualidade no
Estado; coordenar a elaboração de programas de educação superior para o desenvolvimento regional; definir as políticas educacionais; implementar a
atualização da Proposta Curricular de Santa Catarina; estabelecer políticas e diretrizes para a expansão de novas estruturas físicas, reformas e
manutenção das escolas da rede pública estadual; firmar acordos de cooperação e convênios com instituições nacionais e internacionais para o
desenvolvimento de projetos e programas educacionais; entre outras.
Seu número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ é o 82.951.328/0001-58, possuindo sede na Rua Antônio Luz, 111 – Centro,
Florianópolis – SC.
2.

Base de Preparação

As demonstrações contábeis da Secretaria de Estado da Educação são compostas pelo Balanço Orçamentário (BO); Balanço Financeiro (BF);
Balanço Patrimonial (BP); Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e Notas Explicativas (NE).
Essas demonstrações e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2017, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º
de janeiro a 31 de dezembro.
As demonstrações contábeis encontram-se alinhadas com as orientações contidas na Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor
Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público(MCASP), 7ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 201; com a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, na qual estabelece as normas gerais de
direito financeiro a ser observado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal; com aa Lei de Responsabilidade Fiscal, na qual expressa normas
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; e também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
relativas às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16 e NBCs TSP quando aplicáveis).
3.

Moeda Funcional

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado. Todos os saldos foram
arredondados para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
4.

Resumo das Políticas Contábeis
a) Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou
avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. Os rendimentos apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

b) Créditos e Dívidas
Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original. Os direitos, as obrigações e os títulos de
crédito prefixados são ajustados a valor presente. As provisões são mensuradas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização dos
passivos. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

c) Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo médio de produção, aquisição ou valor de mercado, entre esses o menor.

d) Imobilizado
O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição,
produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em
procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e
controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.

e) Depreciação
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. A depreciação de bens adquiridos e
postos em operação a partir de 1º/1/2010 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.
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f) Restos a Pagar
Os restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2016 e não liquidados até 31/1/2017 foram cancelados. Os restos a pagar não
processados, quando liquidados, permanecem com o status de restos a pagar não processados.

g) Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários
Santa Catarina adota a política contábil de registro das retenções na conta crédito empenhado liquidado pago no momento da retenção. Ou seja,
orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a
obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil
para o registro orçamentário de suas retenções.

h) Registro da Receita Orçamentária
Em 2017 a política contábil de Santa Catarina foi o registro centralizado da receita orçamentária da administração direta na unidade gestora que
representa o “Tesouro do Estado”. Também têm registro de receita orçamentária os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações e as Empresas
Estatais Dependentes.

i) Distinção entre Circulante e Não Circulante
A política contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização em até 12 meses da data de
levantamento destas demonstrações contábeis. Os ingressos extra orçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são
considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Para os precatórios, a reclassificação do saldo do passivo não
circulante para o passivo circulante foi realizada de acordo com as regras da Emenda Constitucional nº99, de 14 de dezembro de 2017,que estende o
prazo para quitação dos precatórios pendentes até 31/12/2024.

5.

Balanço Patrimonial

a) Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Houve uma variação diminutiva de saldo na conta contábil de Assinaturas e Anuidades a Apropriar (Despesas Antecipadas), de 99,92% do
Balanço de 2016 em relação ao de 2017, o que corresponde ao valor absoluto de 4.100.739,06. A principal causa desta variação relevante, refere-se
aos registros contábeis em 2017 , do reconhecimento da apropriação em despesa que deveria ter ocorrido durante o exercício de 2016. A contrapartida
do crédito nesta conta foi o débito em Ajuste de Exercícios Anteriores, por caracterizar erro de evidenciação contábil em 2016, pela omissão de
contabilização em período oportuno.

b) Obras em Andamento
O saldo contábil de Bens Imóveis em Andamento registra a débito os valores de obras e estudos e projetos, que contribuam para a formação de
um bem de capital, na Unidade Gestora 450001/1, pela liquidação da despesa orçamentária. O saldo também integra os valores transferidos da unidade
gestora 450092/45092 ( Fundo Estadual de Educação), desta mesma conta, por tratar-se de um Fundo sem duração continuada vinculado a Secretaria
de Estado da Educação, com finalidade de capitalização, para proporcionar o desenvolvimento da infraestrutura na área da educação catarinense.
O valor transferido da Unidade Gestora 450092/45092 para a 450001/1 foi de 107.094.433,69.

c) Ajustes de Exercícios Anteriores
Houve uma variação relevante de saldo na conta contábil de Ajuste de Exercícios Anteriores de 2016 para 2017, de aproximadamente 100%:

Motivo de Registro
Erros
Mudança de critério contábil

Saldo em 2016

Saldo em 2017

4.000,00

48.308.975,40

4.000,00

6.590.654,59

0,00

41.718.320,81

Os Erros referem-se às omissões de registros contábeis no exercício de 2016, como os lançamentos de apropriação de despesas
antecipadas, e movimentação nas contas de depreciação e Bens Permanentes do Patrimônio.
A Mudança de critério contábil refere-se ao reconhecimento inicial, pelo regime de competência, das férias adquiridas no exercício de 2017, de
acordo com dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SigRH e fornecidos pela Gerência de Remuneração Funcional da
Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Estado da Administração.
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6.

Balanço Orçamentário

A Secretaria de Estado da Educação possui um déficit orçamentário de 2.412.907.631,95, pois não apresenta receita orçamentária realizada,
uma vez que a Administração direta do Estado de Santa Catarina registra tais receitas de forma centralizada na unidade gestora do Tesouro Estadual
(520099/1). Por esta razão, o total da despesa empenhada da unidade gestora 450001/1 representará também o valor do déficit orçamentário, já que
a base de cálculo do resultado orçamentário é receita realizada subtraída da despesa empenhada.

Florianópolis SC, 20/02/2018

Bruno Hubacher da Costa
Gerente de Contabilidade
CRC RJ 106.949 T SC

Djalma de Souza Coutinho
Diretor de Administração e Finanças
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