
/]

PARECER DO CONSELHEIRO-RELATOR
SOBRE O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DO SESC
EXERCÍCIO DE 2020

Em consonância com o artigo 20 do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836/1967 e 
com os artigos 4º e 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, relatamos o resultado da análise 
elaborada pela Assessoria Técnica do Conselho Fiscal sobre o processo de prestação de contas da 
Administração Nacional do Sesc, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

A análise da Assessoria Técnica foi realizada sobre os seguintes enfoques: i) o Balanço Geral, com 
avaliação da situação econômica, financeira, orçamentária e patrimonial da entidade e suas mutações; 
ii) os resultados dos exames diretos e indiretos das documentações de receitas e despesas, conforme 
parágrafos 1º e 2º do art. 20 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, considerando a materialidade 
e relevância, com o fim de assegurar a exatidão dos demonstrativos e a legalidade, legitimidade e 
economicidade dos atos de gestão dos responsáveis; iii) a composição das peças integrantes do 
processo, no conteúdo e na forma, de acordo com as instruções dos órgãos interno e externo de 
controle, notadamente, os artigos 51 a 57 do Codeco; Instrução Normativa TCU 084/2020, de 
22/4/2020 e Decisão Normativa TCU 187/2020, de 9/9/2020.

Para o exercício em análise, ressaltamos que nossas avaliações consideraram os efeitos da pandemia 
Covid-19 nas estruturas econômicas do país e seus reflexos nos indicadores apresentados nesta 
prestação de contas.

O parecer emitido pela Assessoria Técnica concluiu:

1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Assessoria Técnica concluiu que o processo de prestação de contas obedeceu aos dispositivos 
emanados pela Instrução Normativa TCU nº 84/2020, de 22/4/2020 e Decisão Normativa TCU nº
187/2020, de 9/9/2020.

2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os técnicos informam que as demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com o 
Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco), aprovado pelas Resoluções Sesc nos 1.245/2012, de 
17/2/2012 e 1.291/2014, de 4/11/2014. Ressaltam que essas demonstrações, em conjunto com as 
notas explicativas, refletem as situações patrimonial, financeira e econômica da Administração.

A Administração Nacional realizou 96,86% de seu orçamento anual.

A posição econômica do exercício aponta para um superávit de R$49.080.365,77.
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A Administração Nacional fechou o exercício com uma reserva financeira capaz de suportar gastos
normais futuros em até 6 meses e 19 dias.

A Assessoria Técnica apurou ainda a seguinte ocorrência:

a) Excesso Orçamentário, contrariando o artigo 22 do Codeco 

Com base na análise do Demonstrativo de Execução Orçamentária, foi verificado que a 
Administração Nacional fechou o exercício com excesso orçamentário, contrariando o artigo 22 do 
Codeco, nas seguintes verbas:

5.2.3.2 – Equipamentos e Materiais Permanentes – R$4.292.429,30
 

(...) acima do previsto decorrente do aumento das prestações de contas e 
recebimento de prestações de contas aprovadas em exercícios anteriores, porém 
realizadas pelos DDRR no ano corrente.

5.2.3.4 – Obras e Instalações – R$45.446.733,83
 

(...) acima do previsto em função do reflexo no retificativo referente a redução na 
arrecadação e referente ao recebimento de prestações de contas aprovadas em 
exercícios anteriores, porém realizadas pelos DDRR no ano corrente.

A equipe técnica informa que, diante da justificativa, bem com os excessos observados nas verbas 
“5.2.3.2 – Equipamentos e Materiais Permanentes” – R$4.292.429,30 e “5.2.3.4 – Obras e 
Instalações” – R$45.446.733,83, ensejaram em 5,29% sobre o total do orçamento executado no 
exercício (R$940.793.951,23), não oferecendo, pois, mácula à apresentação das contas da 
Administração e não comprometendo a execução orçamentária, conforme depreendemos do quadro 
“execução financeira – Despesa”, cabe somente a recomendação para que atente-se, nos próximos 
exercícios, para a realização da despesa por verba, a fim de que não se descumpra o normativo 
institucional, independentemente da justificativa ter constado em Ata.

3. CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG

O Programa de Comprometimento e Gratuidade desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio tem 
como objetivo cumprir o acordo firmado, por meio do Decreto nº 6.632/2008, com o Governo 
Federal, que visa aplicar recursos da arrecadação compulsória em educação básica e continuada ou 
ações educativas relacionadas com os programas institucionais. Metade do montante deverá ser 
destinada gratuitamente aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes da educação básica de 
baixa renda.



DEMONSTRATIVO DA RECEITA COMPULSÓRIA REAL LIQUIDA 

io 3,0% 

Valor destinado ao PCG 
Recunos Aplicados na Gratuidade (16,67% do 
Valor destinado ao PCG 

944.038. 758,93 
111.741.482,37 
832.297.276 6 
136.102.169,26 
696.195.107,30 
232.041.829,26 

116.055. 724,38 

864.000.000,00 944.038.758,93 
95.196.024,00 111.741.482,37 

768.803.976 00 832.297.276 6 
124.670.519 ,00 136.102.169,26 
644.133.457,00 696.195.107,30 
263.115.804,21 273.998.558,56 

126.749.317,46 144.928.015,56 

O total comprometido e os beneficiários do programa serão atestados in loco na auditoria de 2021, 
objetivando mensurar e validar o cumprimento das metas do Programa de Gratuidade, em 
conformidade com as Resoluções Sesc n05 1.166/2008 e 1.351/2017. 

4. CONCLUSÃO 

Fundamentados JlO exame realizado pela Assessoria Técnica, concluímos que a prestação de contas 
da Administração Nacional do Sesc, relativa ao exercício de 2020, está em conformidade com as 
normas que regem a matéria e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, as situações 
patrimonial, econômica, financeira, orçamentária e patrimonial da instituição, de acordo com os 
padrões vigentes estabelecidos pelo Código de Contabilidade e Orçamento, sem restrições, 
ressaltando a recomendação suscitada na letra "a", item 2 - "Demonstrações Financeiras e Execução 
Orçamentária", deste parecer. 

Por fim, o conhecimento de fato de gestão superveniente e essencial ocorrido nesse exercício poderá 
motivar a revisão deste posicionamento, conforme art. 4°, inciso XI, do Regimento Interno do 
Conselho Fiscal, homologado pela Resolução Sesc nº 1.194/2010. 

É o nosso voto. 

Em 25 de março de 2021. 

Carlos Henrique Menezes Sob 
Conselheiro 
Representante do 
Governo Federal 
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