NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 1 - CONTEÚDO OPERACIONAL
Em 10 de janeiro de 1946, foi criado o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), por meio do DecretoLei nº. 8.621, como uma organização autônoma de direito privado, mantida e administrada pelo setor terciário da economia (comércio e serviços), instituída com o intuito de Educar para o Trabalho
em Atividades do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
No Mato Grosso, o SENAC teve seu início enquanto Delegacia Executiva e foi instituída no dia 06
de dezembro de 1947. Somente em 1959, foi criado o Departamento Regional do Estado de Mato
Grosso. No mesmo ano, foi criado o primeiro Conselho Regional que é o órgão deliberativo. Em
2014 a estrutura física do SENAC estava distribuída em dois Centros de Educação Profissional em
Cuiabá (CEP-CUIABÁ e CEP-VAREJO) e seis Centros no interior do Estado nas cidades de Barra
do Garças, Colíder, Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra e Sorriso. Apesar de contarmos com apenas oito centros de Educação Profissional, a nossa capilaridade atinge os 141 municípios do Estado de Mato Grosso.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Organização em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com o Código de Contabilidade e Orçamento CODECO, em consonância com as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN n.° 184/08,
n.° 751/09, Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n.º 1.128/2008 que trata da convergência da contabilidade pública aos padrões internacionais.
NOTA 3 - ATIVOS
3.1 - ATIVO CIRCULANTE
3.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações possuem liquidez imediata acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de 31 de dezembro
de 2014.

3.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
Grupo destinado ao registro de direitos a receber no prazo de até 12 meses, neste ato representado
pelos clientes (receitas de atividades a receber, débitos entre Administrações Regionais e inadimplência do exercício). Aqui também estão registrados os valores referentes às Provisões de Crédito
de Liquidação Duvidosa. Esta tem por finalidade ajustar economicamente no balanço ou balancete o
saldo de Contas a Receber em virtude da probabilidade do não recebimento de alguns créditos da
organização perante terceiros (inadimplência), no exercício seguinte. Porém, este Regional, mesmo
tendo constituído a provisão da PCLD, em 2012 e a sua baixa, não obteve condições necessárias para dar continuidade a esse processo, uma vez que o Contas a Receber encontra-se carente de informações fidedignas. Este serviço encontra-se em processo de estruturação onde, em Julho de 2014,
fizemos a contratação de um Analista e a realocação de um Assistente Administrativo para começarmos a estudar os processos de cobrança e contas a receber a fim de viabilizar o desenvolvimento
dos trabalhos de forma consistente. Estamos procedendo a análise e composição analítica dos saldos, correlacionando-os para o saldo financeiro, e, para os valores que possuam reais condições de
recebimento (passíveis de cobrança), faremos a reversão daqueles considerados recuperáveis, se for
o caso, para a inadimplência, alinhando com o saldo financeiro, sendo constituída a PCLD conforme necessidade. Com esta análise já conseguimos identificar uma baixa financeira (no exercício de
2013, correspondente aos anos de 2006 à 2012), no Contas a Receber, feita de forma indevida, que
deverá ser revertida para a sua correta constituição e aprovação pelo Conselho Regional desta Administração em Mato Grosso. Este levantamento e sua reversão deverão ser concluídos até o final
do segundo semestre de 2015 e, só poderá ser efetuado, caso consigamos identificar todos os alunos
que negociaram os saldos do período baixado, devendo assim, ser retirados da lista de inadimplentes.
3.1.2.1 - Receitas por Regime de Caixa
Embora a meta da receita de serviços tenha sido superada em cerca de 28%, e o Indicador Otimizar
Custos e Despesas tenha sido cumprido na sua totalidade, em tese o Indicador Sustentabilidade Operacional deveria ter sido cumprido também. No entanto, conforme já evidenciando no item 3.1.2
das Notas Explicativas do Relatório de Gestão 2013, a sistemática de contabilização das receitas
provenientes dos Contratos 003/2013/SETAS e 014/2013/SETAS seriam feitas pelo Regime de
Caixa até o término da vigência dos mesmos. Considerando que as ações educacionais previstas nos
citados contratos encerraram-se no exercício de 2014, e que embora o SENAC tenha oficiado a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social do Governo do Estado de Mato Grosso acerca
das pendências financeiras dos citados contratos, o valores de R$ 1.852.193,52 e R$ 729.918,74 não
contabilizados na receita do exercício 2014 em função dos motivos já explicitados, contribuíram para o não cumprimento da meta.
3.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
Constituem todas as contas referentes a adiantamentos a pessoal e a terceiros como: Adiantamento
de Salários, Adiantamento de Férias, Adiantamento para Viagens, Adiantamento de 13º salário, Adiantamentos para Fundo Rotativo, Adiantamentos para Bolsas de Estudos, contas de débitos de
terceiros (tanto Pessoa Física quanto Pessoa Jurídica), cujo saldo está aguardando ressarcimento e
Outros Adiantamentos (pessoal e devedores por adiantamento). Também estão incluídas neste grupo as contas de registros para Tributos a Recuperar, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados,

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (nestas contas estão registrados os valores pagos
a título de Assistências Estudantis e que serão ressarcidos posteriormente, ex.: Assistência Estudantil PRONATEC e Débitos Diversos, cujo saldo apurado está aguardando devolução) e Provisões para Demais Créditos (registrar a perda com o não recebimento de valores referentes a Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo).
3.1.4 - ESTOQUES
3.1.4.1 - Almoxarifado
Conta integrante do Ativo Circulante destinada ao registro de entrada e saída de material de consumo, que não sofre nenhum processo de transformação na organização para a utilização própria no
curso normal das atividades.
Os estoques em almoxarifado são mensurados com base no valor de aquisição, cujos gastos com a
compra, administração e distribuição são considerados nas despesas da competência em que ocorrem. O custo médio ponderado é adotado para todos os itens que saem do almoxarifado, sendo registrados na contabilidade dentro do mês de ocorrência do fato e, nos casos de baixa dos produtos
por motivo de deterioração, obsolescência ou outros fatores análogos, estes são baixados pelo valor
identificado no sistema (o mesmo custo médio, uma vez que não utilizamos os produtos de almoxarifado para fins de venda ou auferir lucro, tais produtos são destinados apenas para consumo próprio).
Em Dezembro de 2014, foi encaminhada à GECF (Gestão de Contabilidade e Finanças), para registro de entrada no almoxarifado e devidos encaminhamentos para pagamento, a Nota Fiscal n° 5895
– Comercial HF, no valor de R$ 8.761,44. Entretanto no momento da conferência da mercadoria,
constatou-se que os materiais descritos na Nota não estavam de acordo com os informados no Edital
de Licitação. Desta forma, no momento do fechamento dos valores de almoxarifado em estoque e o
registrado na contabilidade, verificamos esta diferença, cuja regularização se deu em 12/01/2015,
conforme Memorando Interno GEMATS n.º 007/2015 de 21/01/2015.
3.1.5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
Grupo de contas integrante do Ativo Circulante destinadas ao registro de despesas antecipadas relativas ao pagamento total ou parcial de apólices de seguros, aluguéis pagos antecipadamente, e benefícios pagos a pessoal (vale transporte, assistência médica, vale refeição, vale combustível etc). Essas contas são utilizadas quando do pagamento total da despesa, rateadas ao longo do exercício, indicando mês a mês, os valores despendidos com os seguros e aluguéis. No caso dos benefícios a
pessoal essa sistemática é adotada, uma vez que os mesmos são pagos um mês antes de sua efetiva
utilização (ex.: Plano de saúde referente a dezembro foi pago antecipadamente em novembro, para
resguardar o direito de uso, deste benefício, pelo empregado).

3.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE
3.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Destinado à contabilização do conjunto de bens e direitos que realizam-se em mais de um exercício
contábil. Registramos neste grupo algumas contas integrantes do Ativo Não-Circulante cujas operações ainda carecem de formalidades e elementos essenciais à sua contabilização, ou seus valores
encontram-se pendentes de apuração para lançamentos em contas definitivas. Integram, ainda, este
grupo os cauções de garantia de contratos e convênios, retidos por terceiros, de interesse deste Regional, depósitos judiciais e compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis após o exercício contábil. Este Departamento Regional não tem a política de captar títulos ou bônus públicos,
bem como participações financeiras e aquisição de ações ou títulos patrimoniais de outras organizações.
3.2.2 - IMOBILIZADO
Grupo destinado ao registro do ativo patrimonial, sendo que os bens, móveis e imóveis, e as benfeitorias são registrados ao custo de aquisição deduzido das respectivas depreciações e amortizações
acumuladas.
3.2.2.1 - Bens Móveis
Grupo integrante do ativo não circulante destinado ao registro sintético das incorporações de bens
móveis sendo Mobiliários, Equipamentos de Informática e Veículos, quando da aquisição ou recebimento (por doações) dos mesmos. Integram este grupo, os Bens Móveis Conveniados (incorporações dos bens móveis relativos aos convênios firmados) e outros bens móveis, cujos registros são
desdobrados de forma analítica.
Em Janeiro de 2014, realizamos os leilões dos veículos desta Administração Regional do SENAC,
em Mato Grosso, para renovação da frota. A receita arrecadada não foi utilizada para auferir lucro,
sendo que a intenção desta AR, ao optar por esta modalidade de licitação, era assegurar o valor mínimo de avaliação, sendo este fixado em R$ 186.850,00. O montante arrecadado totalizou R$
245.100,00, tendo assim um ágio de R$ 58.250,00, acima do valor avaliado. Segue abaixo o Mapa,
com as informações do Leilão realizado:
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3.2.2.2 - Bens Imóveis
Integram este grupo os registros das aquisições de imóveis à vista ou a prazo ou de incorporações
por doações recebidas, obras em andamento quer em edificações novas, ou em ampliações, melhorias e restaurações de imóveis, bem como a posterior incorporação pelas transferências da conta
Construções em Cursos, para a utilização exclusivamente dos serviços da Organização. Registramse também a aquisição ou doação de terreno para o uso e utilização da Organização. Constituem-se
também as despesas com benfeitorias.
Em 2014 foram investidos R$ 8.046.277,38 a título de Construções em Curso, como reformas e
ampliação nas instalações de Primavera do Leste, Barra do Garças e Tangará da Serra, sendo que
foram concluídas e entregues no exercício de 2014 as obras de Tangará da Serra e Primavera do
Leste, sendo que a conclusão e entrega da obra de Barra do Garças está prevista para ocorrer no 1°
semestre de 2015, e a conclusão e entrega da obra da Sede da Administração Regional está prevista
para ocorrer até o final do exercício de 2015. Também foram gastos no Exercício de 2014 R$
686.992,52 na realização de benfeitorias nos imóveis onde funcionará o Centro Tecnológico do Varejo e onde, atualmente, funcionam as instalações, provisórias, da Administração Regional em Mato
Grosso, sendo que, do total registrado na conta de benfeitorias, foram amortizados no exercício o
montante de R$ 518.308,08.
Para o fechamento do exercício de 2014, foi apurada uma diferença, no valor de R$ 2.957,51, entre
o total contabilizado no grupo das contas de Construções em Curso e o valor incorporado pelo setor
que gerencia o Patrimônio dessa Instituição. Para fins de regularização do saldo, informamos que
em Janeiro de 2015, será efetuado um ajuste na conta 1.2.3.2.1.02.6225 “CONSTRUÇÃO/ROO”,
uma vez que a Contabilidade apurou que os lançamentos, nos valores de R$ 2.557,50 (aquisição de
equipamentos Extintores e outros para requisição de Alvará de Bombeiro), R$ 400,00 (dedetização
do terreno da obra de Rondonópolis) e R$ 0,01 (ajuste de ISSQN pago a maior que o recolhimento,
uma vez que o site do ISSQN não permite o ajuste manual), estavam lançados indevidamente nesta
conta patrimonial.

3.2.2.3 - Depreciação e Amortização
Integram este grupo de contas, os valores referentes à depreciação do Ativo Imobilizado deste Departamento Regional, exceto os terrenos, pois de acordo com o RIR/1999, art. 307, parágrafo único
e seus incisos, os mesmos estão caracterizados na relação de bens para os quais não serão admitidas
quotas de depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil e
econômica dos bens e em conformidade com a Instrução Normativa n° 162 da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Este Regional adotou o valor residual de R$ 0,00 para seus bens móveis e imóveis, uma vez que a Organização não tem finalidade lucrativa, no sentido de auferir receita ou outros valores com a alienação de seus bens. Ao final de sua vida útil os bens são doados a terceiros,
exceto os veículos, que no processo de renovação da frota são leiloados ou entregues como dação
em pagamento na aquisição de veículos novos.
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Para os bens Imóveis a taxa da depreciação aplicada é calculada levando-se em consideração a idade residual da edificação, obtida a partir do confronto entre a vida útil do bem e a sua respectiva idade residual. O Sistema Escolar Integrado (SEI) efetua o cálculo do percentual de depreciação a
partir de valores inteiros, e a fração referente à dízima periódica que porventura existir no cálculo
de um bem é aplicado de forma integral na última parcela a ser depreciada.
As amortizações apenas serão utilizadas quando da finalização de obras de grande porte, com reforma característica e investimento em prédios de terceiros, quando assim discriminados pela área
responsável pelos Investimentos ocorridos em Imobilizado. Esta será calculada de acordo com o
tempo determinado que ainda restar em contrato para uso do prédio por este Regional, sendo que,
nos casos de concessões por prazo indeterminado, utilizaremos o tempo que é estabelecido para
contratos de aluguel comercial (5 anos), conforme prevê a Lei nº 8.245, de 18 de Outubro de 1991
(Lei do Inquilinato).

Em Maio de 2014 a amortização, referente à Benfeitoria feita no prédio utilizado pela Administração Regional do SENAC em Mato Grosso, cujas instalações pertencem ao SESC Mesa Brasil, localizado no endereço Av. Tenente Coronel Duarte, n.º 2140, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, passou a
ser contabilizada no valor mensal de R$ 64.788,51, totalizando, no exercício de 2014, o montante
de R$ 518.308,08. O prazo para uso deste imóvel, bem como sua amortização deverá ser finalizado
em Agosto/2015, conforme contrato de concessão e uso.
Em Dezembro/2014 foram iniciadas as novas obras de melhorias, referentes ao almoxarifado, cujo
saldo, após a finalização das adequações necessárias, serão contabilizados na conta de benfeitorias
para posterior amortização.
NOTA 4 - PASSIVOS
4.1 - PASSIVO CIRCULANTE
4.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Grupo destinado ao registro de créditos de salário líquidos dos empregados, outros créditos que não
tenham origens nos salários (exemplo: complementação salarial devido a afastamento pela previdência, licença prêmio para empregados que completam 10 anos de efetivo exercício dentro do sistema FECOMÉRCIO/MT), as retenções e obrigações trabalhistas tanto quanto à obrigatoriedade
patronal, quanto ao retido nos salários e demais pagamentos a funcionários e prestadores de serviço
- Pessoa Física e Pessoa Jurídica - (INSS, PIS, IRRF, FGTS e outros).
Também são registradas as provisões de 13º salário e férias de funcionários, bem como os encargos
referentes aos mesmos. Reiteramos que essa sistemática de contabilização foi implantada a partir do
exercício 2012, tendo como princípio o que estabelece a NBC T 16.10.
Estes valores são encaminhados pelo Setor de Pessoal, mais especificamente pela Gestão de Relações Trabalhistas, cujos dados são fornecidos de forma analítica, por centro de custo, através de relatórios extraídos diretamente do sistema de folha de pagamento (RM Labore), não tendo, a Gestão
de Contabilidade e Finanças (GECF), qualquer participação com a montagem ou confecção destes,
ficando a responsabilidade da GECF limitada apenas à contabilização destes dados ao final de cada
competência.
Para o exercício de 2014, conforme solicitação contida no Memorando Interno GERT n° 001/2015,
foram contabilizados os ajustes dos saldos das contas de Provisão. De acordo com o documento citado, estes ajustes foram necessários devido à diferença existente entre os saldos, uma vez que os
lançamentos feitos para os instrutores são calculados de forma manual. Os valores ajustados foram
todos para maior, devido provisionamento à menor, conforme segue:
Provisão de 13º salário:
Provisão de FGTS para 13º salário:
Provisão de PIS para 13º salário:
Provisão de INSS e encargos patronais para 13º salário:

84.268,51
5.504,54
594,21
14.094,53

4.1.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Registram-se nesse grupo as obrigações contraídas junto a fornecedores de materiais e mercadorias,
bem como as obrigações com prestadores de serviço Pessoa Física e Jurídica e aqueles decorrentes
de fornecimento de utilidades, tais como energia elétrica, água, telefone, aluguéis e demais contas a
pagar cujo vencimento se dará até o término do exercício seguinte.
4.1.3 - PROVISÃO A CURTO PRAZO
As contingências trabalhistas e ações judiciais que exijam o pagamento de autuações fiscais e reclamações indenizatórias constituem objeto de registro desse grupo. Estas provisões são contabilizadas de acordo com instruções emanadas na NBC T 16.9, conforme item 16.10 do Relatório de
Gestão SENAC/MT.
4.1.4 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Integram este grupo os valores restituíveis a terceiros (Notas de crédito para alunos que preferem
não receber a restituição ou devolução de valores), os créditos resultantes de operações correntes e
quotidianas entre Administrações Regionais e a Administração Nacional (cujo registro será feito através de Avisos de Lançamentos, regulamentados pelo art. 84 do Código de Contabilidade e Orçamento - SENAC), os créditos recebidos de convênios (cujos valores são administrados por este
Departamento Regional, para execução conforme contrato firmado entre as partes), cauções de contratos (cujos valores são retidos até que o serviço seja prestado conforme previamente acordado neste caso utilizamos o percentual de 5% sobre o valor total do contrato, descontado mediante cada
pagamento efetuado) e, por fim, os contratos educacionais (contas que registram as obrigações da
prestação de serviços conforme contrato, as quais serão reduzidas pelas apropriações mensais seguindo o princípio da competência). Também são registrados neste grupo os depósitos sem identificação, cujos valores estão pendentes de apuração para registro em conta definitiva.
4.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4.2.1 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
Destinada aos registros de empréstimos junto a instituições financeiras, cujos prazos totais sejam
superiores a 12 meses da data do último exercício encerrado. Lembrando que este Departamento
Regional não tem a política de captar empréstimos junto a instituições financeiras de qualquer espécie. Registram-se também, neste grupo, as obrigações da organização relativas a impostos, taxas e
contribuições, as obrigações de prazos ou valores incertos, relacionados a pagamentos de reclamações trabalhistas, autuações fiscais, indenizações a clientes e fornecedores e demais obrigações com
probabilidade de ocorrerem a longo prazo. As demais receitas recebidas por antecipação ou carentes
de formalidade e elementos essenciais a sua contabilização definitiva, eventuais créditos de apuração para o lançamento (também em conta definitiva) e outras obrigações com vencimento após o
término do exercício seguinte (não mencionados anteriormente) são registradas em contas pertencentes ao grupo Demais Obrigações a Longo Prazo.

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
5.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
Os registros do aumento ou diminuição de valores atribuídos a elementos do ativo, em decorrência
de sua avaliação ou reavaliação, a justo valor, são efetivados nas respectivas contas do patrimônio
correspondentes. Também são registrados os valores de aumento ou diminuição dos valores atribuídos aos elementos do passivo, da mesma forma que para o ativo, através de sua avaliação ou reavaliação a justo valor, conforme casos previstos em legislação vigente.
5.2 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS
As contas constantes neste grupo são destinadas ao registro representativo da situação patrimonial
líquida da organização, para onde convergem os resultados econômicos positivos e negativos decorrentes das operações do exercício corrente e dos exercícios anteriores (saldo acumulado). Registram-se ainda neste grupo os saldos decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fato
subsequente.
Conforme descrição da conta de “Ajustes de Exercícios Anteriores”, foram registrados todos os fatos incorridos nos exercícios anteriores, tais como ajustes devido a erros e as despesas de final de
ano que não foram encaminhadas para pagamento ou registro de forma tempestiva antes do fechamento do exercício. Todos os lançamentos feitos nesta conta encontram-se, devidamente, registrados e arquivados em pasta própria sob a denominação “Ajustes de Exercícios Anteriores”.
NOTA 6 - CONTAS DE RESULTADO
6.1 - VPA E VPD
As contas de Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) e Variação Patrimonial Aumentativa (VPA),
de acordo com o MCASP, são utilizadas para os registros que se relacionam com a diminuição ou
aumento, respectivamente, do patrimônio líquido da organização. Entretanto existem VPA e VPD
que não são Receitas e Despesas Orçamentárias (vide MCASP e Lei 4.320/1964).
Estas contas, ao final do exercício foram zeradas (umas contra as outras) por ocasião da apuração
do resultado do exercício, evidenciando assim o superávit ou déficit.
NOTA 7 - CONTAS DE CONTROLE
7.1 - INCONSISTÊNCIAS APURADAS NAS CONTAS DE CONTROLES DEVEDORES E
CREDORES
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS E EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
7.1.1.1 - Atos Potenciais Ativos e Passivos e Execução dos Atos Potenciais Ativos e Passivos
7.1.1.1.1 - Outros Atos Potenciais Ativos e Passivos e Execução de Outros Atos Potenciais Ativos e Passivos

7.1.1.1.1.1 - Correções nas contas de Controle e demais informativos do Exercício 2014
7.1.1.1.1.1.1 - Contratos e Compromissos e Compromissos por Convênio
Compõem este grupo as contas de controles devedores, destinada ao registro de contrato, cartas de
compromisso e de crédito, representando um direito. No exercício de 2014, foram findados todos os
contratos e compromissos por convênio que o SENAC/MT possuía com terceiros. Devido a uma
interpretação equivocada, todos os registros referentes aos contratos com fornecedores, estavam
sendo lançados nas contas referentes a este grupo contábil (7.1.1.9.1.03 - Contratos e Compromissos por Convênio). Em Fevereiro do exercício de 2015, faremos as devidas correções, transferindo
os saldos das contas para o grupo correto (7.1.2.9.1.03 - Contratos) e posteriormente a baixa desses
valores, uma vez que após análise dos lançamentos efetuados e do controle que existe por parte dos
setores responsáveis pelo acompanhamento destes contratos, não se viu mais a necessidade de mantermos esses registros. Lembrando que estavam sendo mantidos apenas os contratos licitados.
7.1.1.1.1.1.2 - Programa SENAC de Gratuidade
Grupo destinado ao registro do excesso de execução do comprometimento do Senac na concessão
da gratuidade, conforme legislação vigente, representando um direito. Como tivemos o saldo de
2013, que não foi executado no total previsto, e mesmo tendo cumprido a meta do exercício de
2014 (de acordo com relatórios emitidos pelo planejamento), não tivemos excesso de execução neste exercício.
7.1.1.1.1.1.3 - Bens em Comodato
Conta de controles devedores, destinada ao registro dos valores de bens recebidos por empréstimos
gratuitos para uso, com cláusulas contratuais em regime de comodato, representando uma obrigação. Para o exercício de 2015 faremos os registros dos imóveis em comodato que estamos utilizando para a realização das atividades da Administração Regional e do Centro Tecnológico do Varejo,
situado na Av. Lavapés, e que se encontra em obras.
7.1.1.1.1.1.4 - Programa SENAC de Gratuidade
Grupo destinado aos registros de valores a executar com comprometimento do Senac na concessão
da gratuidade, conforme legislação vigente, que representa uma obrigação. Por prudência informamos que a contabilização do ajuste referente à execução do PSG, do exercício de 2014, não foi feito
no fechamento do balancete de Dezembro/2014, uma vez que ainda não havia sido disponibilizado
pelo Departamento Nacional do SENAC o Relatório Geral de Cargas Horárias Efetivas devidamente homologado. O lançamento será realizado tão logo o Departamento Nacional disponibilize o referido relatório.

NOTA 8 - AJUSTES DE SALDO EM DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
8.1 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2013
8.1.1 - SALDO DE VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
Para o exercício de 2013, não demonstramos no Balanço Financeiro o saldo da conta que constitui a
VPD de Constituição de Provisões, ficando o total do Demonstrativo, supracitado, menor em R$
423,00. Sendo que, conforme quadro abaixo, o valor correto para o Exercício de 2013 é R$
94.054.862,42, e não R$ 94.054.439,42, como informado no ano findo.
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO

2013
CORRIGIDO

2013
APRESENTADO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

47.082.340,18

47.082.340,18

Receitas de Contribuições

28.767.280,78

28.767.280,78

Receita Patrimonial

2.625.038,03

2.625.038,03

Receita de Serviços

15.666.412,19

15.666.412,19

23.609,18

23.609,18

19.672.501,32

19.672.078,32

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

4.860,69

4.860,69

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

366.994,98

366.994,98

18.721.204,18

18.721.204,18

Resultados Acumulados

445.628,40

445.628,40

Reversão de Provisões (anterior Provisões a longo Prazo)

133.813,07

133.390,07

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR

27.300.020,92

27.300.020,92

3.445,67

3.445,67

376.936,48

376.936,48

Banco Conta Aplicação

26.919.638,77

26.919.638,77

TOTAL

94.054.862,42

94.054.439,42

Outras Receitas Correntes
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Demais Obrigações a Curto Prazo

Caixa
Banco Conta Movimento

DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO

2013
CORRIGIDO

2013
APRESENTADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

35.027.659,76

35.027.659,76

Pessoal e Encargos Sociais

11.534.107,03

11.534.107,03

Outras Despesas Correntes

16.916.746,71

16.916.746,71

6.576.806,02

6.576.806,02

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

20.964.379,63

20.963.956,63

Créditos a Curto Prazo

17.550.865,48

17.550.865,48

3.077.874,03

3.077.874,03

220.933,55

220.933,55

Ativo Realizável a Longo Prazo

11.291,21

11.921,21

Fornecedores e Contas Pagar a Curto Prazo

96.645,36

96.645,36

6.347,00

6.347,00

423,00

0,00

38.062.823,03

38.062.823,03

1.991,28

1.991,28

52.702,38

52.702,38

Banco Conta Aplicação

38.008.129,37

38.008.129,37

TOTAL

94.054.862,42

94.054.439,42

Investimentos

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Estoques

Provisão a Curto Prazo
VPD de Constituição de Provisões
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa
Banco Conta Movimento

NOTA 9 - CONVÊNIO
9.1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO
9.1.1 - ENCERRAMENTO CONVÊNIO N° 148/2010
A prestação de contas do Convênio N° 148/2010, firmado em parceria com a SETAS/Governo do
Estado de Mato Grosso, foi finalizada no mês de agosto e, os saldos restantes, referentes a valores
em apuração e não identificados, foram lançados a débito de empregados. Porém, como os funcionários que deram causa a estes saldos foram desligados da Entidade, realizamos a baixa destes valores via conta de VPD de perdas (devidamente autorizada, pelo Conselho Regional, através da Resolução SENAC/MT n.º 193/2014). Estes lançamentos estão devidamente evidenciados no parecer do
contador do mês Outubro/2014, uma vez que, em setembro, quando da evidencia da Baixa, os valores haviam sido lançados em Ajustes de Exercícios Anteriores, contudo, após contato com o Conselho Fiscal e estudo destes lançamentos, o entendimento é que os lançamentos fossem estornados e
evidenciados nas contas de Perdas do Exercício, pois o encerramento do contrato se deu em 2014.
Informamos que a prestação de contas encaminhada encontra-se sob análise, e estamos aguardando
a emissão de parecer sobre a aprovação ou não por parte do órgão de controle responsável pela análise das contas no Governo do Estado de Mato Grosso.

