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Declaração do Contador com ressalvas sobre a Fidedignidade das Demonstrações Contábeis 

Declaro que as demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, 
Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo 
de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, 
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e suas notas 
explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2019, estão, em 
todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64 , o 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual 
SIAFI, exceto quanto os assuntos mencionados a seguir: 

Falta de aprovação das Prestações de Contas de dois Convênios registrados na UG 
113209; 

Inconsistência no Sistema de Patrimônio nas UGs 113201, 113204 e 113211 que não 
condizem com as informações do SIAFI; 

Inconsistência no Sistema de Almoxarifado nas UGs 113204 e 113211, que não 
condizem com as informações do SIAFI; 

Falta de conformidade de registro de gestão na UG 113207 no dia 23 de dezembro; 

Saldos indevidos nas contas de controle na UG 113201. 

Observações:  

As Prestações de Contas dos convênios celebrados com a Universidade Federal de 
Pernambuco-UFPE e com a Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG se 
encontram na Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD para manifestação a 
respeito da prestação de contas e emissão de parecer técnico. Este fato foi apontado 
no Relatório de Auditoria Interna tf 10/2019 e a Divisão de Contabilidade solicitou 
que a DPD informasse as providências que estavam sendo tomadas, contudo, não 
obtivemos resposta. 

O Sistema de Controle Patrimonial utilizado foi desenvolvido pela própria CNEN, 
vem apresentando problemas de manutenção de software e necessidade de conciliação 
dos saldos com o SIAFI. Existia a previsão da utilização do SIADS para o final de 
2019. Já existe na CNEN-Sede um processo para contratação do SIADS. 

O Sistema de Almoxarifado utilizado por várias unidades da CNEN não emite 
relatórios adequadamente. Como no SIADS existe um módulo específico para 
controle de almoxarifado, espera-se que pela ocasião da implementação do sistema, 
essa questão seja resolvida. 

d) Embora a UG tenha realizado rotineiramente a conformidade de registro de gestão, 
observou-se de modo pontual, em um único dia, a ausência desse registro. 
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e) Foi constatada a necessidade de atualização dos valores nas constas de caução e 
seguro garantia, pois existem registros que ainda não foram baixados do SIAFI, por 
ocasião do vencimento da apólice. 

O Também foi registrada a restrição contábil "318 — não atendimento das orientações 
da setorial contábil" nas UGs 113204 e 113211 pois as questões de divergência no 
patrimônio e almoxarifado ainda não foram resolvidas. 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2020. 

J md p9 . o 
Contador Responsáv 1/substituto 
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