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CF/SESC/OF/355/20 

 
Curitiba, 31 de agosto de 2020. 

 
 

 

Itelvino Pisoni 
Presidente 
Conselho Regional do Sesc 
Palmas  

 

Senhor Presidente, 
 

 

Comunicamos que o Conselho Fiscal examinou a documentação dessa Administração 

Regional referente ao Ajuste Orçamentário e à Abertura de Créditos Suplementares ao Orçamento 

Inicial para o presente exercício, decidindo, na 44a sessão realizada nesta data, considerar que o 

Retificativo Orçamentário está em condições de ser encaminhado à Administração Nacional, para os 

fins previstos no artigo 39 das Normas Financeiras da Entidade. 

 

Ressaltamos que esta apreciação representa concordância com o método orçamentário, 

respaldado no Codeco; entretanto, os atos de gestão serão verificados no momento da auditoria. 

 

Seguem, em anexo, a análise da Assessoria Técnica e o Parecer do Conselheiro-

Relator sobre a análise efetuada. 

 
 

Atenciosamente. 
 

 

Valdir Pietrobon 
Presidente 

do Conselho Fiscal 
 



ANÁLISE DA ASSESSORIA TÉCNICA 
SOBRE O RETIFICATIVO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020 

AJUSTE ORÇAMENTÁRIO E CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ E ALÉM 25% 
DO ORÇAMENTO INICIAL 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC NO ESTADO DE TOCANTINS 
 
 
1 - INFORMES PRELIMINARES 
 
A Assessoria Técnica do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), consoante o §2º 
do artigo 20 do Regimento Interno do Conselho Fiscal c/c a letra “c”, do art. 20 do Regulamento do 
Sesc, examinou o Retificativo Orçamentário elaborado pela Administração Regional do Sesc no 
Estado de Tocantins, a fim de certificar a regularidade orçamentária da Instituição. 
 
Os códigos, a nomenclatura das contas orçamentárias e o encaminhamento da documentação 
obedeceram às Normas do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco), aprovado pelas 
Resoluções Sesc nos 1.245, de 17/2/2012 e 1.291, de 4/11/2014. 
 
 
2 - NORMATIZAÇÃO 
 
2.1.  As reduções no Orçamento Inicial e os Créditos Adicionais foram demonstrados e abertos 

pelas Resoluções AR/Sesc/TO nos 817/2020 (Ajuste e Até 25%) e 818/2020 (Além 25%), 
ambas de 24/7/2020, aprovadas pelo Conselho Regional na reunião realizada na mesma data. 

 
2.2.   Os Créditos Suplementares Até 25% do Orçamento Inicial têm por finalidade reforçar dotação 

para atender ao gasto no Elemento de Despesa de Capital na verba “5.2.1.1 – Equipamentos e 
Mobiliários em Geral”, no valor de R$25.000,00, conforme justificativa: 

 
Aumento em virtude de análises realizadas durante o retificativo, na revisão da 
dotação orçamentária inicial, levando em conta os valores executados e seu 
respectivo impacto bem como a projeção de investimentos para o 2º semestre de 
2020. 

 
As despesas previstas e as reduções de receitas serão suportadas pela redução de despesas, 
conforme detalhamento no item “3” desta análise, bem como pelo incremento de mobilização 
de recursos financeiros no valor de R$6.900.000,00, destacando as seguintes fontes, conforme 
justificativas: 

 
a) “6.1.6.1 – Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos”, no valor 

de R$244.813,00, cuja origem é a previsão de repasse informado pelo Departamento 
Nacional, conforme Ofício no 4389, de 14/5/2020. 
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b) “6.1.7.1 – Transferências de Outras Fontes”, no valor de RF$1.000.000,00, cuja origem é a 
projeção de arrecadação com doações via lives de artistas e partilha de recursos entre 
regionais, com o objetivo de fomentar a aquisição de cestas básicas que serão 
operacionalizadas pelo Programa Mesa Brasil, auxiliando no combate à pandemia do 
Covid-19. 

 
c) “6.1.9.1 – Outras Receitas Correntes”, no valor de R$54.000,00, cuja origem é a 

perspectiva de recebimento de indenização pelo sinistro com o veículo Fiat Doblô Essence 
71, conforme Ordem de Serviço 006/2020. 

 
2.3.  Os Créditos Suplementares Além de 25% do Orçamento Inicial têm por finalidade reforçar 

dotações para atender ao gasto no Elemento de Despesa de Capital, na verba “5.2.1.1 – 
Equipamentos e Mobiliários em Geral”, no valor de R$275.000,00, conforme justificativa:  

 
Aumento em virtude de análises realizadas durante o retificativo, na revisão da 
dotação orçamentária inicial, levando em conta os valores executados e seu 
respectivo impacto bem como a projeção de investimentos para o 2º semestre de 
2020. 

 

A despesa prevista no valor total de R$275.000,00 será suportada pela redução do mesmo 
valor na verba da despesa corrente “5.1.1.1 – Remuneração de Pessoal”. 
 
Ressaltamos que a execução orçamentária será acompanhada por meio da análise dos 
balancetes mensais, bem como pelo exame direto da documentação das despesas, quando dos 
trabalhos de auditoria.  

 
 

3 - RETIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
3.1.  Com as alterações fundamentadas nas Resoluções AR/Sesc/TO nos 817/2020 (Ajuste e Até 

25%) e 818/2020 (Além 25%), de 24/7/2020, descrevemos as modificações orçamentárias:  
 
3.1.1.Créditos Suplementares Até 25% e ajustes do Orçamento Inicial 
 

SUPLEMENTAÇÃO 
 

Aumento da Despesa 
 

Elemento de Despesa 
 

Código Nomenclatura Valor (R$) 
 
5.2.1.1 

 
Equipamentos e Mobiliários em Geral 

  
25.000,00 

    

 Total ..............................................................  25.000,00 
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AJUSTE NO ORÇAMENTO 
 

Redução da Despesa 
 
 

 Elemento de Despesa  
   

Código Nomenclatura Valor (R$) 
    
   5.1.1.1 Remuneração de Pessoal (503.376,00) 
   5.1.1.2 Encargos Patronais (68.396,00) 
   5.1.1.3 Benefícios a Pessoal (191.928,00) 
   5.1.2.1 Uso de Material de Consumo (75.975,00) 
   5.1.2.2 Serviços de Terceiros - PF (668.833,00) 
   5.1.2.3 Serviços de Terceiros - PJ (2.329.380,00) 
   5.1.5.3 Contribuições Confederativas e 

Federativas, conforme Ofício no 4389, de 
14/5/2020, do Departamento Nacional 

 
 

(70.112,00) 
   5.2.1.4 Construções em Curso (200.000,00) 
  

  Total ...........................................................  (4.108.000,00) 
 

  Total Geral .................................................  (4.083.000,00) 
 
 
 

RECURSOS COMPENSATÓRIOS: 
 

Aumento de Receita 
 
 

                                                Rubrica de Receita 
 

Código Nomenclatura Valor 
(R$) 

6.1.6.1 Outras Transferências das Instituições Privadas 
Sem Fins Lucrativos, conforme Ofício no 4389, 
de 14/5/2020, do Departamento Nacional 

  
 

244.813,00 
6.1.7.1 Transferências de Outras Fontes  1.000.000,00 
6.1.9.1 Outras Receitas Correntes  54.000,00 

 

  

 Total .....................................................................  1.298.813,00 
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AJUSTE NO ORÇAMENTO 
 

Redução da Receita 
 
                                                Rubrica de Receita 

 

Código Nomenclatura Valor (R$) 
 
6.1.1.1 

 
Contribuição para o Sesc, previstos 
regulamentarmente, conforme Ofício         
no 4389, de 14/5/2020, do Departamento 
Nacional 

  
 
  
 

(2.384.761,00) 
6.1.2.1 Serviços Educacionais  (1.033.954,00) 
6.1.2.2 Serviços de Saúde   (831.660,00) 
6.1.2.3 Serviços Culturais       (57.461,00) 
6.1.2.4 Serviços de Lazer  (2.785.031,00) 
6.1.2.5 Outros Serviços       (42.193,00) 
6.1.3.1 Receitas de Outros Serviços       (55.931,00) 
6.1.4.1 Remuneração de Depósitos Bancários e 

Aplicações Financeiras 
  

(176.984,00) 
6.1.5.1 Subvenções Ordinárias, conforme Ofício          

no 4389, de 14/5/2020, do Departamento 
Nacional 

  
(2.036.048,00) 

6.1.5.2 Subvenções Extraordinárias, conforme 
Ofício no 4389, de 14/5/2020, do 
Departamento Nacional 

  
(519.878,00) 

6.1.5.4 Outras Contribuições, conforme Ofício             
no 4389, de 14/5/2020, do Departamento 
Nacional 

  
(2.357.912,00) 

 

  

 Total ...............................................................  (12.281.813,00) 
    

                        Mobilização de Recursos Financeiros ................  6.900.000,00 
    

 Total Geral ...................................................  (4.083.000,00) 
 

 
3.1.2.Créditos Suplementares Além de 25% do Orçamento Inicial 

 
SUPLEMENTAÇÃO 

 
Aumento da Despesa 

 
Elemento de Despesa 

 

Código Nomenclatura Valor (R$) 
 
5.2.1.1 

 
Equipamentos e Mobiliários em Geral 

  
275.000,00 

    
 Total Geral ..................................................  275.000,00 
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RECURSOS COMPENSATÓRIOS 

 
Redução da Despesa 
 
                                                Elemento de Despesa 

 

Código Nomenclatura Valor (R$) 
 
5.1.1.1 

 
Remuneração de Pessoal 

  
(275.000,00) 

    
 

  Total Geral .....................................................  (275.000,00) 
 
 

4 - VERIFICAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO 
 
4.1.  O saldo financeiro dos recursos existentes de exercícios anteriores, apurado na forma do 

disposto no §3º, do art. 15, das Normas Financeiras vigentes do Código de Contabilidade e 
Orçamento (Codeco), apresenta valor suficiente para a utilização no presente processo, 
conforme se demonstra: 

 
 Valor (R$) Valor (R$) 
   

Apurado Superávit Financeiro em 31/5/2020 
(equação= Disponibilidade Efetiva – Exigível 
Imediato).................................................................... 

  
 

11.204.913,86 
   
Menos Valores Utilizados da Mobilização de Recursos Financeiros do Exercício 
Anterior 
   
Na abertura do Orçamento/2020 ................................. -  
   
Em Retificativo Orçamentário Até 25% e ajuste 
orçamentário: 

  

Resolução no 817/2020 ............................................... (6.900.000,00) (6.900.000,00) 
   

Saldo Atual ................................................................    4.298.088,74 
 

Ressalte-se que o Orçamento da Administração Regional apresentou uma retração na previsão 
de arrecadação de receitas, no valor total de R$12.281.813,00, e para o devido equilíbrio 
orçamentário, foi efetuada mobilização de recursos financeiros de exercícios anteriores, no 
valor de R$6.900.000,00.  

 



 

6 

5 - ALTERAÇÕES PROGRAMÁTICAS 
 
5.1.   O orçamento atual assim se demonstra: 
 

 R$ R$ % 
    
Orçamento Inicial ............................  44.560.000,00 100,00 
    

Alterações 
   
No Retificativo Orçamentário Até 
25% ocorreram reduções de despesas 
e receitas que contabilizaram um 
decréscimo orçamentário, bem como 
suplementação de Até 25%, conforme 
Resolução no 817/2020 ...................... 

 
 
 
 
 

(4.083.000,00) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
No Retificativo Orçamentário Além  
25%, Resolução no 818/2020 ............ 

 
- 

 
  (4.083.000,00) 

  
  (9,16) 

    

Orçamento Atual ...............................     40.477.000,00   90,84 
 

A redução no orçamento da AR/Sesc/TO, na ordem de 9,16%, foi impulsionada, 
notadamente, em virtude da atual realidade econômica da Administração, impactada pelos 
efeitos da pandemia do novo coronavírus - Covid 19 -, que ensejou na queda de arrecadação 
de receitas, pelo fechamento provisório de unidades operacionais, bem como pela redução 
provisória de três meses das contribuições devidas pelas empresas às entidades “S”, nos 
termos da Medida Provisória 932/2020, de 31/3/2020. 
 
Informamos que no item “3” desta análise constam detalhadas as verbas de despesas e 
rubricas das receitas que sofreram retração em relação ao orçamento inicial. 
 

5.2.   Com as propostas para a alteração orçamentária, os programas terão a seguinte composição: 
 

 Orçamento Inicial Orçamento Ajustado Variação 
%  R$ % R$ % 

      
01 - EDUCAÇÃO ................................  23.820.675,00  53,46 22.086.584,00  54,57 (7,28) 
02 - SAÚDE .........................................  4.066.075,00  9,12  3.870.879,00  9,56 (4,80) 
03 - CULTURA ...................................   1.821.803,00  4,09  1.423.433,00  3,52 (21,87) 
04 - LAZER .........................................   8.598.782,00  19,30  7.290.394,00  18,01 (15,22) 
05 - ASSISTÊNCIA .............................   1.134.653,00  2,55  1.080.571,00  2,67 (4,77) 
06 - ADMINISTRAÇÃO .....................   5.118.012,00  11,49  4.725.139,00  11,67 (7,68) 
      

TOTAL ................................................  44.560.000,00 100,00 40.477.000,00 100,00 (9,16) 
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5.3.  As Despesas Correntes do Programa 06 - Administração ficaram dentro do limite regulamentar 
de 25% em relação às Receitas Correntes, conforme disposto no art. 14 das Normas 
Financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco), no art. 39 do Regulamento 
do Sesc, aprovado pelo Decreto no 61.836/1967 e no critério estabelecido pela Resolução no 
127/1969, para cálculo das despesas com administração, a saber: 

 

   
Em R$          % 

     Receitas Correntes (exclusive 6.1.5.2 - Subvenções 
Extraordinárias (Corrente)) ........................................... 

 
31.497.489,00 

 
100,00  

 
  

  

Despesas Correntes do Programa 06 (excluída 5.1.5.3 - 
Contribuições Confederativa e Federativas) ................. 

 
4.444.691,00  

 
 14,11 

 
Neste retificativo, observamos que a Administração apresentou uma variação de 24,21% em 
relação ao índice verificado no orçamento inicial, de 11,36%, sendo reflexo da queda de 
perspectiva de arrecadação das receitas correntes, em virtude do estado de força maior 
provocado pelos efeitos da pandemia Covid-19.  

 
5.4.   O Retificativo Orçamentário prevê a execução de um percentual de 86,00% na verba “Pessoal 

e Encargos Sociais” em relação à estimativa das “Receitas Correntes”, acima dos 60% que, 
historicamente, é considerado razoável para garantir equilíbrio financeiro. 

 
Tal comportamento mostra-se notadamente influenciado pela queda nas receitas correntes, 
sob o impacto dos efeitos da pandemia Covid-19 na estrutura econômica do país, 
independente da permanência dos compromissos de despesas com pessoal na Administração, 
tanto para a manutenção do quadro, quanto para cobertura de custos com rescisões, na 
eventual necessidade de redução do mesmo. 
 
A Assessoria Técnica acompanhará a execução orçamentária quanto ao comportamento do 
indicador, por meio da análise dos balancetes mensais. 
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6 - PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE (PCG) 
 
6.1. Após este retificativo orçamentário, a previsão de recursos destinados ao Programa de 

Comprometimento e Gratuidade, na proporção de 33,33% da receita compulsória líquida, de 
acordo com o Decreto 6.632, de 5/11/2008, é demonstrada, comparativamente ao orçamento 
inicial, da seguinte forma: 

 
Composição Orçamento 

Inicial - Em R$ 
Orçamento 

Final  - Em R$ %∆ 

Receita Compulsória informada pelo DN  11.923.804,00 9.539.043,00 (20,00) 
(-) Comissão da RFB (2%) 238.476,00 190.781,00 (20,00) 
(=) base de cálculo para contribuição à Fecomércio 1.685.328,00 9.348.262,00 (20,00) 
(-) Contribuição à Fecomércio (3%)  350.560,00 280.448,00 (20,00) 
Receita Compulsória Líquida  11.334.768,00 9.067.814,00 (20,00) 
Valor destinado ao PCG (33,33%) 3.777.878,00 3.022.305,00 (20,00) 
Valor para Gratuidade Total (50% do valor 
Destinado ao PCG) 1.888.939,00 1.511.151,00 (20,00) 

Recursos Aplicados em Educação e/ou Ações 
Educativas dos demais Programas  4.172.543,00 5.173.313,00 23,98 

Recursos Aplicados na Gratuidade Total  2.304.553,00 3.613.965,00 56,82 
 Obs.: a Assessoria Técnica utilizou, como metodologia, o arredondamento dos valores. 
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7 - CONCLUSÃO 

7.1.  Concluindo, informamos que o exame foi efetuado por meio das peças constantes da 
documentação e somos de opinião que o Retificativo Orçamentário ora proposto acha-se em 
condições de ser encaminhado à Administração Nacional, para os fins previstos no artigo 20, 
letra “c” do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto no 61.836, de 5 de dezembro de 
1967 c/c o artigo 39 das Normas Financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento. 

 

 

Ratificamos a presente análise conclusiva. 
À consideração do Senhor Conselheiro-Relator. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020. 

Senhora Diretora da Assessoria Técnica do 
Conselho Fiscal, encaminhamos a presente 
análise, devidamente revisada. 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020. 



Orçamento Inicial 

 

Orçamento Final 

 

0/o  

44.560.000,00 
	

40.477.000,00 
	

(9,16) 

PARECER DO CONSELHEIRO-RELATOR 
SOBRE O RETIFICATIVO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020 

AJUSTE ORÇAMENTÁRIO E CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATÉ E ALÉM 25% 
DO ORÇAMENTO INICIAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC NO ESTADO DE TOCANTINS  

O exame da análise realizada pela Assessoria Técnica, feita com base nas Normas que integram o 
Retificativo Orçamentário da Administração Regional do Sesc no Estado de Tocantins, nos permite 
concluir e emitir o seguinte parecer: 

1) As Resoluções AR/Sesc/TO n°' 817/2020 (Ajuste e Até 25%) e 818/2020 (Além 25%), ambas de 
24/7/2020, foram aprovadas pelo Conselho Regional na reunião realizada na mesma data, 
estando em consonância com as Normas Financeiras e Orçamentárias do Sesc. 

2) Na Resolução AR/Sesc/TO rP 817/2020 (Ajuste e Até 25%), de 24/7/2020, foi observado que a 
Administração Regional mobilizou recursos financeiros do exercício anterior, no valor de 
R$6.900.000,00, a fim de realizar o equilíbrio orçamentário entre os ajustes realizados neste 
retificativo orçamentário. 

3) Neste retificativo orçamentário, foi observada a previsão de redução de receitas no valor total de 
R$12.281.813,00. 

4) O Orçamento Final da AR/Sesc/TO teve a seguinte retração: 

A análise da Assessoria Técnica apurou que a redução no orçamento da AR/Sesc/TO, na ordem 
de 9,16%, conforme reduções detalhadas naquele documento, foi impulsionada, notadamente, 
em virtude da atual realidade econômica da Administração, impactada pelos efeitos da pandemia 
do novo coronavírus - Covid 19 -, que ensejou na queda de arrecadação de receitas, pelo 
fechamento provisório de unidades operacionais, bem como pela redução provisória de três 
meses das contribuições devidas pelas empresas às entidades "S", nos termos da Medida 
Provisória 932/2020, de 31/3/2020. 

A equipe técnica levantou que, apesar da retração orçamentária total, observa-se um incremento 
ao orçamento da verba da Despesa de Capital "5.2.1.1 — Equipamentos e Mobiliários em Geral", 
no valor total de R$300.000,00, conforme justificativa da AR/Sesc/TO: 

Aumento em virtude de análises realizadas durante o retificativo, na revisão da 
dotação orçamentária inicial, levando em conta os valores executados e seu 
respectivo impacto bem como a projeção de investimentos para o 2° semestre de 
2020. 



Governo Federal 

Os técnicos informam que as despesas previstas e as reduções de receitas serão suportadas pela 
redução de despesas, conforme detalhamento no item "3" do documento de análise, bem como 
pela previsão de aumento das seguintes receitas, conforme justificativas: 

• "6.1.6.1 — Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos", no valor de 
R$244.813,00, cuja origem é a previsão de repasse informado pelo Departamento Nacional, 
conforme Ofício n° 4389, de 14/5/2020. 

• "6.1.7.1 — Transferências de Outras Fontes", no valor de R$1.000.000,00, cuja origem é a 
projeção de arrecadação com doações via lives de artistas e partilha de recursos entre 
Regionais, com o objetivo de fomentar a aquisição de cestas básicas que serão 
operacionalizadas pelo Programa Mesa Brasil, auxiliando no combate à pandemia do Covid-
19. 

• "6.1.9.1 — Outras Receitas Correntes", no valor de R$54.000,00, cuja origem é a perspectiva de 
recebimento de indenização pelo sinistro com o veículo Fiat Doblô Essence 71, conforme 
Ordem de Serviço 006/2020. 

Ressaltam, por fim, que a execução orçamentária será acompanhada por meio da análise dos 
balancetes mensais, bem como pelo exame direto da documentação das despesas, quando dos 
trabalhos de auditoria. 

5) Com as propostas de alteração orçamentária, os técnicos apuraram a seguinte composição dos 
programas institucionais: 

Orçamento Inicial Orçamento Ajustado Variação 
R$ % R$ 	% cyo 

01 - EDUCAÇÃO 	  23.820.675,00 53,46 22.086.584,00 54,57 (7,28) 
02 - SAÚDE 	  4.066.075,00 9,12 3.870.879,00 9,56 (4,80) 
03 - CULTURA 	  1.821.803,00 4,09 1.423.433,00 3,52 (21,87) 
04 - LAZER 	  8.598.782,00 19,30 7.290.394,00 18,01 (15,22) 
05 - ASSISTÊNCIA 	  1.134.653,00 2,55 1.080.571,00 2,67 (4,77) 
06 - ADMINISTRAÇÃO 	  5.118.012,00 11.49 4.725.139,00 11 67 (7 68) 

TOTAL 	  44.560 000.00 100.00 40.477.000.00 100.0 (9.161 

Diante do exposto, opinamos pelo registro do Retificativo Orçamentário da Administração Regional 
do Sesc no Estado de Tocantins, destinado ao posterior encaminhamento, pela Administração 
Nacional, ao Ministério da Cidadania, consolidado com o Retificativo dos demais Órgãos do Sesc, 
conforme normas que regem a Instituição. 

É o nosso voto. 

Em 31 de agosto de 2020. 
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