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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício 2018
Unidade Gestora: 450091/45091 – Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da
Educação Superior em Santa Catarina
1. Contexto Operacional
O Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior em Santa
Catarina – FUMDES é um fundo de natureza contábil, vinculado à Secretaria de Estado da
Educação, criado por meio da Lei Complementar 407, de 25 de Janeiro de 2008, com finalidade de
proporcionar efetivas condições ao cumprimento do art. 171 da Constituição Estadual, tendo o
objetivo de fomentar o desenvolvimento e as potencialidades regionais.
O financiamento do FUMDES é realizado com base nos valores arrecadados de empresas
beneficiárias de incentivos financeiros ou fiscais concedidos no âmbito de programas estaduais. A
aplicação desses recursos é destinada para concessão de bolsas de pesquisa e extensão, bolsas
de estudo, e implantação ou ampliação de campi da UDESC no interior do Estado.
Seu número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ é o 09.076.036/0001-23,
possuindo sede na Rua Antônio Luz, 111 – 6º Andar - Centro, Florianópolis – SC.
2. Base de Preparação
As demonstrações contábeis do FUMDES são compostas pelo Balanço Orçamentário (BO);
Balanço Financeiro (BF); Balanço Patrimonial (BP); Demonstração das Variações Patrimoniais
(DVP); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e Notas Explicativas (NE). Essas demonstrações
e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2018, coincidindo, por disposição legal,
com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
As demonstrações contábeis encontram-se alinhadas com as orientações contidas na Parte V –
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público(MCASP), 7ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016; com a Lei Federal 4.320, de 17 de março de
1964, na qual estabelece as normas gerais de direito financeiro a ser observado pela União,
Estados, Municípios e Distrito Federal; com aa Lei de Responsabilidade Fiscal, na qual expressa
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; e também, as
disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas às Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16 e NBCs TSP quando aplicáveis).
3. Moeda Funcional
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo
do Estado. Todos os saldos foram arredondados para milhares de reais, exceto quando indicado de
outra forma.
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4. Resumo das Políticas Contábeis
a)

Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As aplicações financeiras
de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do
Balanço Patrimonial. Os rendimentos apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
b)

Créditos e Dívidas

Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor
original. Os direitos, as obrigações e os títulos de crédito prefixados são ajustados a valor presente.
As provisões são mensuradas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização dos
passivos. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.
c)

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. Para os
precatórios, a reclassificação do saldo do passivo não circulante para o passivo circulante foi
realizada de acordo com as regras da Emenda Constitucional nº99, de 14 de dezembro de 2017,que
estende o prazo para quitação dos precatórios pendentes até 31/12/2024.
Florianópolis SC, 22/02/2019
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