
PREFITURA MUNICIPAL ÁGUA DOCE – EXERCÍCIO DE 2020 

 
As demonstrações contábeis contemplam as contas do Município de Água Doce - SC referente 

exercício de 2020.  O Balanço anual do Município, constitui-se na prestação de contas das ações 

governamentais, desenvolvidas a cada exercício financeiro pela Prefeitura Municipal de Água 

Doce, representando os poderes do município, e objetivo cumprir os dispositivos legais contidos 

na Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) Lei 4.320 

de 17/03/1964 com as MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 

Secretaria do Tesouro Nacional. O município dispôs do  sistema informatizado de gestão 

orçamentário, financeiro e patrimonial denominado SAPO – Sistema Administrativo Público 

Orçamentário, integrado a outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos, 

gestão de materiais   e compras, gestão tributária e ainda com apropriação de informações da 

gestão do patrimônio e gestão de frotas até mês 08/2020 e migrou para Sistema Cloud em 

setembro/2020 .          

 

 

 

 

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro 

A Entidade Prefeitura Municipal de Água Doce utiliza do modelo de Anexo 13 da Portaria nº 438.  

As retenções são registradas no momento da liquidação. 

As Transferências Financeiras do Executivo Municipal para Fundos Municipais e Câmara 

Municipal atingiram, no exercício de 2020, o montante de 8.011.423,18 Transferências 

Concedidas, e 831.890,35 Transferências Recebidas. 

Ao decorrer do exercício a Câmara Municipal devolveu 831.890,35 do adiantamento de 

duodécimo do exercício de 2020.  

O balanço Financeiro mostra uma disponibilidade financeira em 31 de dezembro de 2020 no  

Valor de 7.445.083,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÂO 
 
Foram ressaltadas neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária Financeira e 
Econômica do exercício de 2020, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os 
esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários. 
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