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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 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Os ingressos operacionais atingiram o montante de 36.833.304,26 e os desembolsos 
operacionais montante de 31.504.117,85 obtendo um fluxo de caixa líquido das atividades 
operacionais  de  5.329.186,41. 
O fluxo de caixa das atividades de investimento teve  ingresso de 183.350,00, o   desembolsos 
no valor de 7.213.408,77. 
O fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos –   (-)6..404.880,98 
O fluxo de caixa das atividades de Financiamento teve ingressos valor de 5.290.246,71 sendo 
Operações de Créditos 4.714.574,38,  transferências de capital recebidas 575.672,33  e 
desembolsos no valor de 884.663,76  gerando um fluxo de caixa líquido das atividades de 
financiamento de 3.329.888,38. 
 Caixa e Equivalentes de caixa  inicial     4.115.194,62 
 Caixa Equivalentes de caixa final            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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