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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
MUNICÍPIO Serra Alta 

  
UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

  
RESPONSÁVEL DARCI CERIZOLLI – Prefeito Municipal 

  
 MICRORREGIÃO Oeste Catarinense 

  
EMANCIPAÇÃO 26/04/1989 

  
HABITANTES  3.302 

  
ASSUNTO Notas Explicativas Balanço Patrimonial 2019 

  
Exercício 2019 

 

 
1.1 Natureza Jurídica da Entidade 
O Fundo Municipal de Saúde, é pessoa jurídica de direito público, CNPJ 11.583.359/0001-55, 
com natureza jurídica 120-1 – Fundo Público, criado em 24/10/1994, através da Lei Municipal 
nº 268/1994.  
 
1.2 Domicílio da Entidade 
Tem sua sede em prédio próprio com endereço na Rua Almirante Barroso, nº 525 - Centro, 
Serra Alta, CEP. 89.871-000, Estado de Santa Catarina.  
 
 
1.3 Natureza das operações e principais atividades da entidade 
A atividade econômica principal é Administração Pública em Geral, CNAE 84.11-6-00.  
 
Fazem parte da sua estrutura Organizacional as Secretarias: 
 Fundo Municipal de Saúde 
 
 
1.4 Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade 

aplicáveis 
 
 

Com base na análise dos Demonstrativos Contábeis, DECLARO que os mesmos 
REFLETEM ADEQUADAMENTE a situação ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA e 
PATRIMONIAL da Entidade.  

 Não há Restrições de ordem Contábeis do exercício de 2019, considerando o 
GRAU DE RELEVÂNCIA e a MATERIALIDADE dos valores envolvidos; 

 As Notas Explicativas acompanham as Demonstrações Contábeis e foram 
elaboradas procurando atender a legislação vigente; 



 

  

 

 Todos os registros foram elaborados com base em documentação de suporte ou 
na medida em que foram encaminhadas ao setor contábil e ou tomada o devido 
conhecimento por este. 
 

2 RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS  
 
 
2.1 Bases de mensuração utilizadas 
 

Ativo  
Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento 

passado. 
 
Disponibilidades 

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As aplicações 
financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas 
até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de 
resultado. O Disponível contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade 
de conversibilidade em moeda e está segmentado em moeda nacional. 

 
 

Direitos, créditos e valores a longo prazo 
Os direitos, os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original. Os 

riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida 
ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. Os direitos, os títulos de 
crédito prefixadas são ajustados a valor presente. Os direitos, os títulos de crédito pós-fixadas 
são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do 
balanço. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. 

 
Estoques 

Não há registro de valor dos Estoques, embora o controle é feito para controle gerencial 
da entidade, na própria Entidade.  

 
Imobilizado 

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado 
ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se 
tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida 
com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação. 

 
O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, 

produção ou construção. O Fundo Municipal de Saúde - SC, possui ativo imobilizado com vida 
útil econômica limitada, e por isso se sujeita ao cálculo da depreciação. 

 
Ativos obtidos a títulos gratuito devem ser registrados pelo valor justo na data de sua 

aquisição, considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento 
técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação. 

 



 

  

 

Através do Decreto nº 270/18 de 14/08/2018, foi criada comissão permanente de 
servidores, responsáveis pela atualização do patrimônio, bens móveis e imóveis, denominada 
“Comissão Permanente de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do Município de Serra Alta – 
SC” 

 
Reconhecimento dos ativos 

Para reconhecimento dos bens como ativos, ou baixa dos mesmos, foram 
consideradas necessárias às características de seu resultado de um evento passado, gerar 
benefício presente ou futuro, inerente a prestação de serviço público ou a exploração 
econômica, e, ser controlado. 

Mensuração  
Consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações 

contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis. 
Normalmente, o valor contábil abaixo do valor de mercado se deve a perda do poder aquisitivo 
da moeda desde a data da aquisição dos bens.  

 
Depreciação  

Sendo a depreciação a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, a 
contabilidade mantém registro mensal do valor contábil do bem que é descontado ao longo do 
tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil. 

 
Intangível 

A Entidade não possui bens intangíveis em seu patrimônio. 
 

PASSIVO:  
 
           Sendo o Passivo uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção 
deva resultar na saída de recursos da entidade, classificado em:  

 
Obrigações 

                 
As obrigações são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As obrigações são ajustadas 
considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As 
provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de 
reconhecimento para os passivos, no caso dos processos judiciais. As atualizações e os 
ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. 

 
 

Depósitos Judiciais 
 
Os depósitos judiciais fazem parte do passivo e possuem eventos de contabilização 

definidos pelo TCE/SC. As despesas do exercício devem ser empenhadas em dotação 
própria, como consequência do tratamento orçamentário dado ao recurso, também deve ser 
reconhecida a obrigação do Município pelo levantamento do depósito antes do trânsito em 
julgado. O registro patrimonial deve ser feito no grupo de “Demais Obrigações a Longo Prazo”.   

 
 



 

  

 

Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários  
 

A Entidade adota a política contábil de registro das retenções na conta crédito 
empenhado liquidado pago no momento da retenção, ou seja, orçamentariamente na fase da 
liquidação da despesa, pois considera-se que nesse momento a obrigação com o credor da 
despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro, conforme 
orientações do TCE/SC.  

 

Passivos sem Execução Orçamentária  
 

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, 
devem ser reconhecidas pelas unidades gestoras estaduais em observância ao regime de 
competência definido pelas NBCASP. 

 
 
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. 

Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo 
a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo 
a Descoberto. 

 
 

Apuração do Resultado 
 
Os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas 

contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa, as 
despesas orçamentárias pelo empenho no exercício e as variações patrimoniais aumentativas 
e diminutivas de acordo com o seu fato gerador. 

 
 

Registro da Receita Orçamentária  
 
A política contábil do Município de Serra Alta, SC, é o registro centralizado da receita 

orçamentária pelo princípio do caixa único. O regime contábil para o registro da receita é o 
regime de caixa. 

 
Distinção entre Circulante e Não Circulante 
 

A política contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores 
de realização em até 12 meses da data de levantamento destas demonstrações contábeis. 
Os ingressos extra orçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são 
considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso.  

 
 



 

  

 

3 FORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM EM QUE CADA DEMONSTRAÇÃO E 
CADA RUBRICA SEJAM APRESENTADAS 
 

ATIVO 
 

a) Caixa e equivalentes de Caixa  

CONTA DESCRIÇÃO VALOR R$ 
1.1.1.1.1.19.xx Banco conta movimento e vinculada 1.020.638,20 

 Total 1.020.638,20 

 

b) Direitos, créditos e valores a curto prazo 

CONTA DESCRIÇÃO VALOR R$ 
1.1.9.xx Variações patrimoniais pagas antecipadamente 4.159,15 

 Total 4.159,15 

 
O município controla e reconhece as despesas pagas antecipadamente com seguros, 
atendendo as exigências das NBCASP. 
 

c) Imobilizado 

CONTA DESCRIÇÃO VALOR R$ 
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 188.159,72 

1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 76.971,23 

1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS  90.250,01 

1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 15.503,00 

1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS 805.638,45 

 TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.176.522,41 

1.2.3.8 DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (330.126,42) 

 TOTAL DO IMOBILIZADO 846.395,99 

 

 

  

Somente após mensuração do valor dos ativos, para fins de ajuste inicial, pelo critério 
do valor justo como custo atribuído do ativo imobilizado dos bens, o Município, adotou o 
método de depreciação linear, com estabelecimento de valor residual e vida útil dos bens, de 
acordo com cada classe, atendendo ao disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público e elaborada com base em pesquisa de mercado.  

 

 

 



 

  

 

BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis deste Relatório Técnico foram elaboradas com 
base nos dados extraídos no sistema informatizado do Fundo Municipal de Saúde. 

São compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial, 
e também pela Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de 
Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm 
informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente 
evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Nas Notas Explicativas estão 
incluídos os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações 
de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos 
não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. 

Sempre que possível, as informações apresentadas nesta prestação de contas são 
descritas em linguagem clara e acessível, de maneira que todos possam compreender como 
foram utilizados os recursos públicos no período. O objetivo principal dessa ação não é o de 
somente cumprir uma obrigação legal, mas o de oportunizar e ampliar os canais de comu-
nicação entre a população e o Governo Municipal, transformando dados complexos em 
informações compreensíveis. Desse modo, queremos dinamizar o controle social para 
propiciar que a sociedade esteja mais ciente das ações do Governo Municipal. 

A missão cabe ao Setor de Contabilidade do Município, responsável por organizar e 
consolidar os dados contábeis, oriundos do sistema informatizado de contabilidade e dos atos 
de gestão do Governo Municipal.  

A contabilidade atua como o interlocutor entre o poder público e a sociedade. Assim, 
transforma os dados em informações úteis tanto para a tomada de decisões dos gestores 
públicos como para os cidadãos, de tal maneira que estes possam acompanhar a arrecadação 
e as despesas do Governo.  

Seguindo o propósito de aperfeiçoamento contínuo e de maior transparência e 
qualidade na prestação de contas do Governo Municipal, o Setor de Contabilidade não tem 
medido esforços a fim de aderir às boas práticas de transparência contábil, atendendo os 
preceitos da Lei Federal Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 e da Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, disponibilizando informações na página do sitio oficial 
do Município. 

 

4 NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
 

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica 
e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 
realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará, 
também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, 
discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas 
empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. A execução 



 

  

 

do orçamento da Entidade Fundo Municipal de Saúde em 2019, apresentou os seguintes 
resultados: 
 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 

Receitas Valor R$ 

Previsão Inicial da Receita 2.283.342,38 

PrevisãoAtualizada da Receita 2.283.342,38 

Receitas Realizadas 1.299.229,82 

Despesas Valor R$ 

Dotação Inicial  4.688.000,00 

Dotação Atualizada 6.134.249,75 

DespesasEmpenhadas 4.098.557,49 

Despesas Liquidadas  4.098.182,65 

Despesas Pagas 4.094.063,80 

Déficit Orçamentário 2.799.327,67 

 
 

  

          O total de receitas previstas para o período (orçamento original) foi de R$ 
2.283.342,38. Porém a arrecadação atingiu a importância de R$ 1.299.229,82, verificado 
um déficit de arrecadação de R$ 984.112,56  ficando  43,10% abaixo da  receita prevista 
atualizada.  

 
O total das despesas fixadas para o período (orçamento original) foi de R$ 

4.688.000,00 e a Dotação Atualizada de R$ 6.134.249,75.  Sendo os  valores 
empenhados na importância de R$ 4.098.557,49, obtendo assim uma economia de 
dotações no valor de R$ 2.035.692,26 que representa uma economia de 33.18% do total 
de créditos que o orçamento da despesa atingiu.  
 
4.1 Utilização do superávit financeiro   
 
 
Foram utilizados R$ 1.016.2493,75 em recursos de superávit financeiro para abertura de 
créditos adicionais no exercício de 2019, sendo de credito adicional suplementar. 
 
 
5 NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 

 
O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 

demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como as Transferências 
Recebidas e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos 
em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício 
seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra 
orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do 
Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no 
resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas 
financeiras executadas no período.  
 

5.1 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas 
Orçamentárias  

 



 

  

 

 
No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas 

por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e 
as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes 
mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 
4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como 
restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extra 
Orçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.  

 
5.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extra-

Orçamentários:  
 

As contas listadas como Recebimentos Extra-Orçamentários são todas aquelas 
cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se 
ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 
103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores 
empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os 
ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão 
administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o 
significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extra 
Orçamentários:  

 
Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos 

em restos a pagar no final do exercício de 2019, processados ou não processados a pagar, 
que totalizou R$ 4.893,60.  

 
Receita Extra - Orçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se 

constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, entre outras.  
 
5.3– Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extra 

Orçamentários  
 
As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas 

cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo 
são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução 
orçamentária, como: Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os 
valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2019;  

 
Despesas Extra-Orçamentárias – Representam o pagamento de todos os 

ingressos extras orçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução 
de fianças, cauções, etc.  

 
 

          5.4 – Análise do Resultado Apurado  
 

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante 
preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira.  



 

  

 

Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2019 (ou final de 2018) e demonstra a 
entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao 
saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2019.  

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação 
do saldo financeiro, conforme segue:  

 

Movimentação financeira R$ 

Saldo do Exercício anterior (2018) 1.092.993,56 

Entradas de Recursos Orçamentários  1.299.229,82 

Transferências Financeiras  2.875.000,00 

Recebimentos Extraorçamentários 261.504,44 

Saídas de Recursos Orçamentários  4.098.557,49 

Pagamentos Extraorçamentários 409.532,13 

Saldo do Exercício Seguinte 1.020.638,20 
   

6 NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL 
 

 
6.1 Caixa e equivalente de caixa 

 
Aplicações Financeiras 
 
As disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de Saúde estão aplicadas em bancos 
oficiais. O registro contábil das aplicações financeiras ocorre em forma de receita de 
Remuneração de Depósitos Bancários na classificação econômica 
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00. 

Fontes de Recurso. 
 
As contas contábeis bancárias possuem natureza devedora, e na sua composição conta 
corrente do tipo fonte de recurso, de acordo com a codificação definida pelo Tribunal de 
Contas de Santa Catarina, classificando como recursos do exercício, superávit do exercício 
anterior e ainda a vinculação específica de cada origem dos recursos, como um 
determinado bloco ou componente do SUS, entre outros. Essa classificação facilita o 
controle dos recursos de acordo com sua origem. 
 
Forma de arrecadação 
 
O Fundo Municipal de saúde, arrecada recursos do SUS Estado e União e Transferências 
de Impostos da Prefeitura Municipal, via instituições bancárias. 
 
 

 

6.2  Imobilizado 
 
O patrimônio imobilizado do Fundo Municipal somou R$ 846.395,99 já reduzido sua 

depreciação de R$ 330.126,42.  Os bens móveis representam R$ 1.176.522,41.  
 



 

  

 

O Fundo Municipal de Saúde mantém já a alguns exercícios o controle e é normatizado a vida 
útil, valor residual, percentual de depreciação dos bens. O controle é realizado pelo servidor 
responsável e dirigido pela comissão do patrimônio, sendo o controle Patrimonial concentrado 
pela Unidade Gestora – Prefeitura Municipal.  

As contas patrimoniais mantem coerência com as contas contábeis conforme plano de contas 
definido pelo TCE/SC. 
 
 
6.3 Intangível 
O Fundo Municipal de Saúde não possui intangíveis em 31 de dezembro de 2019. 
 
 
6.4  Fornecedores 
Na conta “fornecedores” são registrados por meio de controle pelo mecanismo de contas 
correntes, todos os fornecedores e aquisições e contratações realizadas. A conta 
“fornecedores” é uma conta contábil do passivo e registra as obrigações do Fundo Municipal 
de Saúde. Algumas obrigações que não passaram por todos os estágios da despesa são 
transferidas/inscritas em restos a pagar e/ou fornecedores de exercícios anteriores. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da conta fornecedores foi de R$ 4.118,85. 
 
 
6.5 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo 
Prazo 
As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo, do Município, 
somou R$ 175.314,76 no final do exercício de 2019. Destes, R$ 155.838,25 são férias 
reconhecidas por competência e R$ 19.476,51 encargos sociais sobre férias, por 
competência. O reconhecimento de despesas por competência, é exigência das NBCASP, e 
necessária para a correta demonstração do patrimônio do Município. 
 
 
6.6 Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo 
O Fundo de Saúde não possui provisões a Curto e Longo Prazo em 31 de dezembro de 
2019 
 
 
6.7 Demais elementos patrimoniais, quando relevantes. 
 
Estoques 
Não há registro do saldo de estoque ao final do exercício de 2019, porém existe um controle 
apenas gerencial do estoque de medicamentos na Unidade Municipal de Saúde.  
 
Investimentos 
O Fundo Municipal de Saúde não possui registro de Investimentos em 31/12/2019.  
 
Patrimônio Líquido 
O patrimônio líquido acumulado representa o valor de R$ 967.519,73 e refere-se aos 
resultados acumulados do Fundo Municipal de Saúde. O patrimônio líquido recebe valores no 



 

  

 

encerramento do exercício referente variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e as 
transferências financeiras recebidas.  

Ativo Financeiro X Passivo Financeiro: 
 O Ativo financeiro registrou a Conta Caixa e Equivalente de Caixa o montante de R$ 
1.020.638,20 e um Passivo Financeiro de R$ 4.893,69, resultando um Superávit Financeiro 
de R$ 1.015.744,51.  
 
 

7 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
 

7.1 Variações Aumentativas 
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 
 
 
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 
Representam as entradas relativas a juros arrecadados, bem como os rendimentos de 
depósitos bancários de recursos públicos aplicados em Instituições financeiras, num montante 
de R$ 22.068,14. 
 
Transferências e delegações recebidas 
Podem ser intra ou inter orçamentárias, com origem no Município, Estado ou União. São as 
transferências recebidas no exercício, podem ser legais ou voluntárias, no montante de R$ 
4.030.783,70.  
 
Valorização e Ganhos com ativos e desincorporação de passivos 
O Fundo Municipal de Saúde obteve R$ 10,15 em ganhos com incorporação de ativos, 
decorrentes do cancelamento de restos a Pagar.   
 
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 
Refletem as demais variações patrimoniais aumentativas não citadas acima, inclusive por 
redução das despesas com férias e décimo reconhecidas por competência, no montante de 
R$ 132.340,03 
 
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: R$ 4.185.202,02. 
 
 
7.2 Variações Diminutivas 
 
Pessoal e Encargos 
 
Representam a redução do patrimônio do Município pela assunção da despesa com pessoal, 
que de acordo com cada área de atuação, produzirá bens ou serviços à comunidade, como a 
mão de obra de enfermeiros, médicos, assistentes administrativos, agentes políticos entre 
outros, totalizou o montante de R$ 1.593.304,29 
 
Uso de Bens, Serviços e Consumo de capital fixo 
 



 

  

 

Produtos adquiridos como, material de limpeza, higiene, copa e cozinha, combustível, 
medicamentos entre outros produtos. Os serviços contratados pelo Município como seguros, 
energia elétrica, coleta de lixo e outros. Neste grupo também está contabilizado as variações 
patrimoniais diminutivas com depreciação de bens móveis e imóveis, no montante de R$ 
2.538.354,11 
 
 
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 
 
Representam as despesas liquidadas relativas a juros e encargos assumidos, como é o caso 
dos juros e encargos das operações de crédito contratadas, no valor de R$ 236,57. 
 
Transferências e delegações concedidas 
 
As transferências intragovernamentais são operações entre órgãos do mesmo Ente 
Federativo, como é o caso consorciado por um interesse em comum. Poderão haver outros 
tipos de transferências, ambas podendo ser legais ou voluntárias, no valor de R$ 936.363,16.   
 
 
Tributárias 
 
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria: R$ 3.259,31 
 
 
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: R$ 35.071.517,44 
 
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO:    R$     -886.315,42 
 
 

8 NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 

Tipo de Fluxo 2019 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 174.836,43 

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento -247.191,79 

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento  0,00 

Apuração do Fluxo de Caixa do Período 1.020.638,20 

 
 
Análise Horizontal do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 
 
O Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais compreende os ingressos e os desembolsos 
relacionados com a ação pública, sendo que no exercício de 2019 apresentou o montante 
positivo de R$ 174.836,43 
 
Análise Horizontal do Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 
 
O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento inclui os recursos relacionados à aquisição 
e à alienação de ativo não circulante.  
O Resultado do exercício foi de R$ -247.191,79 



 

  

 

Análise Horizontal do Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 
 
O Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento Inclui os recursos relacionados à captação 
de convênios, apresentando no exercício de 2019 o montante de R$ 0,00 
  
 
Apuração do Fluxo de Caixa do Período 
 
Ainda que tenha havido uma redução no fluxo de caixa de 6,62% em 2019 em relação a 2018, 
o resultado foi positivo no período tendo em vista que os ingressos de receita superaram as 
despesas em R$ 1.020.638,20. 
 
 

9 NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 
 
 
A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução 
(aumento ou redução) do patrimônio líquido da entidade durante um período. 
 
A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de 
sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da 
Federação. 
 
O Fundo Municipal de Saúde em 2019, demonstrou alteração do Patrimônio Líquido passando 
de R$ 1.853.835,15 em 2019, para R$ 967.315,42 em 2019. Essa redução refere-se a 
resultado do exercício no montante de R$ 886.315,42.  
 
 

9.2 Resultados Acumulados 
 
O resultado do exercício pode ser assim demonstrado: 
 

Variações Patrimoniais Diminutivas 5.071.517,44 

Variações Patrimoniais Aumentativas 4.185.202,02 

Total - 886.315,42 

Patrimônio Líquido Inicial   452.396,35 

Resultado do Exercício                                                    - 886.315,42 

 1.401.438,80 

Patrimônio Líquido Final 967.519,73 

 
 
 



 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de 
março de 1.964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme 
exigências do Tribunal de Contas de Santa Catarina, TCE/SC. 

 

Serra Alta, 21 de fevereiro de 2020.  
 
 
 
DARCI CERIZOLLI 
Prefeito Municipal 
 
 
 
CLAIR FÁTIMA ANDREIS 
Contadora CRC/SC 23.683/0-4 
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