
 

 

 

 

 

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 14 da L ei nº 4.320/64- Balanço Patrimonial 

Os créditos a curto e longo prazo foram registrados conforme o princípio da competência no 

exercício sendo registrados 1.155.140,07 a curto prazo e 566.709,42 a longo prazo. 

O  saldo do almoxarifado em 2020 foi de 81.031,17 conforme informações repassadas pelo 

Departamento de Almoxarifado , 

No exercício foi realizado o inventário patrimonial, pela   Comissão   Inventariante .   

Foram registradas as depreciações do imobilizado, saldo do Imobilizado R$ 

42.778.510,14,sendo: Bens Móveis – R$ 12.130.874,63, Bens  Imóveis R$ 37.838.567,35 (-) 

Depreciação  R$ 7.190.931,84 

Os bens recebidos em doação foram autorizados por Leis Municipais . 

As baixas de bens   foram autorizadas por Leis Municipais. 

Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina, férias,   

foram estimadas  pelo  Departamento de Recursos Humanos . 

A destinação de recursos por fontes totaliza em 5.451.095,47 sendo que as fontes de recursos  

sem disponibilidade financeira são os das fontes: 83 de Operações de Créditos  644.088,54 , da 

37 – Outras Transferências por Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  197.708,36 

34-Outros Convênios da União 91.863,58, seus valores registrados no Ativo como direitos a 

receber. 

 



 

 

 

 

A implantação da Portaria STN no 548/2015 contemplou itens 3-4-11 respeitando os prazos para 

demais itens. 

 

 

 

 

 

       

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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