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DESPACHO

  

Processo nº 25380.001049/2021-16

Interessado: COGEAD, cogead/ageplan, COGEPLAN, COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS

  

 

NOTA TÉCNICA SOBRE O PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR PARA O CONTROLE CONTÁBIL DE
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) A PARTIR DE 2019

 

 

A Setorial Contábil da Fiocruz, mediante a responsabilidade conferida pelo Decreto Nº 6.976 de 7 de
outubro de 2009 e os procedimentos rela�vos a Conformidade Contábil definidos pela Macrofunção
020315, esclarece:

 

Fundamentação Legal: Macrofunção 020307 – Transferências Voluntárias

 

 Conceitos:

Termo de Execução Descentralizada (TED) - Instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização
de crédito entre órgãos e/ou en�dades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do
objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programá�ca;

Repassador do Termo de Execução Descentralizada (TED) – Órgão ou en�dade da administração pública
federal direta, autarquia, fundação pública ou empresa estatal dependente, detentor da dotação
orçamentária e dos recursos financeiros, responsável pela execução da descentralização de crédito,
repasse do financeiro e acompanhamento da execução do objeto do Termo de Execução Descentralizada;

Recebedor do termo de execução descentralizada (TED) - Órgão ou en�dade da administração pública
federal direta, autarquia, fundação pública ou empresa estatal dependente, recebedor da dotação
orçamentária e recursos financeiros e responsável pela execução do objeto do termo de execução
descentralizada.

 

1. Em janeiro de 2019, por alteração na ro�na contábil dos TED e em atendimento às mensagens
COMUNICA SIAFI 2019/0204238 e 2019/0210678,  a Coordenação Geral de Contabilidade do Tesouro
Nacional realizou a contabilização na Fiocruz (UG 254420) das obrigações e direitos decorrentes de
recursos orçamentários e financeiros descentralizados através de TED pendentes de comprovação no
Siafi.
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2. Os registros contábeis foram realizados através dos documentos 2019NS000133 a 2019NS000154 no
SIAFI com a apropriação do direito na UG repassadora (descentralizadora) e da obrigação na UG
recebedora decorrentes de recursos orçamentários e financeiros não u�lizados e/ou vencidos os prazos
de vigências desses termos. Esses registros contábeis patrimoniais passarão a ocorrer nas ro�nas
contábeis para o controle dos TED firmados. Os registros contábeis ocorrerão da seguinte forma:

Lançamento na UG repassadora:

D – 11.382.38.00 - Adiantamentos – Termos de Execução Descentralizada

C – 46.392.01.00 - Outros Ganhos com Incorporação de A�vos

Lançamento na UG recebedora:

D – 36.402.01.00 - Incorporação de Passivos

C – 21.892.06.00 - Transferências Financeiras a comprovar

 

3. Com a nova metodologia de controle, o Tesouro Nacional realizou nos órgãos federais esses registros
contábeis considerando todos os TED (vigentes ou não) que con�nham o status “pendentes” no Siafi,
inclusive os relacionados à exercícios anteriores. Esses ajustes nas contas patrimoniais dos órgãos
federais pela ausência de comprovação das transferências geraram, em 2019 na Fiocruz, registros na
conta contábil  21.892.06.00 – Transferências Financeiras a comprovar o valor total de R$
9.045.083.270,38 e na conta contábil 11.382.38.00 – Adiantamento – Termo de Execução
Descentralizada o valor total de R$ 9.460.566,90.

4. Esses lançamentos no grupo Demais Obrigações de Curto Prazo pelas transferências financeiras
recebidas em exercícios anteriores e ainda pendentes de prestação de contas no Siafi geraram
significa�vo aumento nas Obrigações de curto prazo e nas Variações Patrimoniais Diminu�vas da Fiocruz
o que ocasionou grande impacto no resultado patrimonial nega�vo no ano de 2019 no encerramento do
exercício financeiro, sendo esse impacto evidenciado em Notas Explica�vas.

5. Assim, para reverter o aumento do saldo contábil do grupo Demais Obrigações de Curto Prazo na conta
21.892.06.00, a Fiocruz deverá realizar a análise da situação de cada TED relacionado nos documentos
contábeis acima iden�ficados e proceder com a  regularização dos saldos que ainda estão pendentes de
comprovação e/ou regularização e que, principalmente, sejam remanescentes de exercícios anteriores,
conforme as orientações con�das na Macrofunção 020307 – Transferências Voluntárias, mensagens
COMUNICA SIAFI 2019/0204238 e 2019/0210678, a fim de mi�gar tal impacto patrimonial nas
 Demonstrações Contábeis da Fiocruz.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MORAES MOREIRA, Chefe da Setorial Contábil,
em 09/04/2021, às 23:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0681588 e
o código CRC F0DBCCF0.
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