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INTRODUÇÃO

A Fundação Ezequiel Dias – FUNED apresenta as Notas Explica�vas às Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 e ao RCC do mês de
dezembro/2020, compara�vos ao exercício de 2019, quando aplicável.

As Notas Explica�vas foram elaboradas na forma de tabelas e textos explica�vos de cada demonstra�vo contábil, incluindo informações adicionais com
o obje�vo de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

Estão incluídos também a composição dos saldos contábeis das contas contábeis de maior relevância ou aqueles pendentes de regularização, que
compõem o patrimônio da Ins�tuição, servindo de apoio ao relatório de conformidade contábil referente a dezembro/2020, dando a devida clareza aos
atos e fatos contábeis.

 

INFORMAÇÕES GERAIS

Fundada em 1907, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) trabalha há mais de um século buscando soluções em saúde para o fortalecimento do SUS. Com
três áreas de atuação, é referência na pesquisa cien�fica a par�r de venenos de serpentes, aranhas, escorpiões e abelhas, sendo reconhecida como um
importante Ins�tuto de Ciência e Tecnologia do estado de Minas Gerais.

Com modernas unidades de produção de medicamentos e um dos maiores e mais bem equipados parques tecnológicos do Brasil, produz, com
exclusividade na América La�na, a Talidomida, medicamento usado no tratamento da hanseníase e com alto potencial para tratamento de outras
doenças, como o câncer. Mantém também a exclusividade no estado da produção de soros an�peçonhentos, an�tóxicos e an�virais, além de ser o único
laboratório público fornecedor da vacina contra meningite C para o Ministério da Saúde.

A Fundação Ezequiel Dias abriga ainda o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (Lacen-MG), composto por 42 laboratórios que
realizam análises e exames de úl�ma geração para as vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador.

Em Minas Gerais, a FUNED é o laboratório de referência para o diagnós�co de covid-19 pelo método de RT-PCR em tempo real, sendo responsável
também pela habilitação das universidades e laboratórios públicos para a realização dos exames pelo SUS.

A Funed mantém o compromisso de oferecer produtos e serviços de alta qualidade para a população, o que pode ser comprovado por sua cer�ficação
ISO 9001, que abrange todas as a�vidades desenvolvidas na ins�tuição. Além disso, tem sua competência técnica comprovada por meio da acreditação
de ensaios na ABNT, NBR, ISO/IEC 17025 e cer�ficação ONA.

Na estrutura governamental é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e age de forma integrada com as demais
ins�tuições que compõem o Sistema de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Fundação
Hemominas e Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP-MG).

A estrutura vigente da Fundação se encontra norma�zada pelo Decreto Estadual 47.910, de 07 de abril de 2020, que contém o estatuto da Fundação
Ezequiel Dias.

O sistema contábil u�lizado na FUNED para escrituração contábil é o Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, gerido pela Secretaria de
Estado de Fazenda. O SIAFI é integrado com os sistemas SIADI, Portal de Compras, SIGCON, SISOR, todos em u�lização pela ins�tuição.

O Estado de Minas Gerais está em fase de implantação de um novo sistema contábil integrado, denominado GRP Minas, que tem como obje�vo ser uma
solução sistêmica única, integrada e padronizada, composta por um conjunto de aplicações e serviços que possibilitem operacionalizar de forma
automa�zada, os processos corpora�vos da gestão pública do Estado de Minas Gerais, em subs�tuição e aprimoramento das soluções atualmente
adotadas. A equipe de Contabilidade da FUNED já par�cipou dos treinamentos ofertados pela SEF-MG e aguarda o início da fase de operação assis�da
em 2021.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público são compostas pelos demonstra�vos enumerados pela Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, e
pelos exigidos pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Abaixo serão apresentadas informações adicionais com o intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários dos demonstra�vos contábeis da
Fundação Ezequiel Dias.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, segundo o MCASP, demonstra as receitas e despesas orçamentárias previstas em confronto com as realizadas. A Lei
Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2020, Lei nº 23.579 de 15 de janeiro de 2020, contempla o orçamento de todos os órgãos e en�dades da
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Administração Pública do Estado de Minas Gerais, incluindo o da Fundação Ezequiel Dias.

Inicialmente o orçamento da FUNED para o exercício de 2020 era composto por quatro programas e nove ações de acordo com o Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG) 2020-2023. A par�r da necessidade de alocação correta das despesas relacionadas a Covid-19, foi incluída no orçamento
de 2020 a ação 1025 des�nada ao diagnós�co laboratorial de Covid-19.

Para elaboração dos programas e ações que integram o PPAG, assim como a revisão deste instrumento de planejamento, inclusive no que tange à
definição de indicadores e metas �sicas o Serviço de Orçamento trabalha em conjunto com a Unidade de Gestão Estratégica.

Em 2019 foi implantada a metodologia de orçamento base zero, metodologia alterna�va ao modelo incremental de elaboração do orçamento, que
analisa profundamente todos os recursos necessários à organização para operar conforme os padrões de qualidade e a�ngir os obje�vos estratégicos,
agrupando a despesa nas entregas que o órgão faz para a sociedade.

Fonte: Armazém SIAFI

A principal fonte de despesas da FUNED é o contrato de transferência de tecnologia e aquisição da vacina meningocócica C, adquirida em moeda
estrangeira. Com a alta do Euro durante todo o exercício de 2020, foi necessário suplementação de recursos na ação de produção de vacinas, soros e
outros produtos biológicos.

A despesa realizada, segundo a classificação funcional programá�ca, comparando-se os exercícios de 2020 com 2019, registrou um aumento de 45%,
conforme demonstrado na tabela a seguir:

Fonte: Armazém SIAFI

 

As mudanças de metodologia de elaboração do orçamento e de PPAG trouxeram algumas dificuldades para comparar a execução orçamentária dos
exercícios de 2019 e 2020, sendo uma das alterações mais impactantes a alocação das despesas da folha de pagamento nas ações finalís�cas da
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FUNED. Algumas ações orçamentárias de despesas da área meio da fundação deixaram de exis�r em 2020, sendo alocadas de acordo com o percentual
de execução em cada entrega finalís�ca, aumentando consideravelmente os valores alocados nas ações.

Em decorrência do aumento de pagamento de requisitórios de pequeno valor e precatórios em 2020, as despesas da ação de precatórios e sentenças
judiciais aumentaram em 296%.

O percentual de despesa empenhada em relação ao crédito autorizado em 2020, bem como o percentual de despesa liquidada e paga, encontra-se a
seguir:

 

A FUNED empenhou 98% do crédito autorizado em 2020 e vem demonstrando um amadurecimento de seus processos de execução de despesa durante
os úl�mos anos. A diferença entre o percentual de despesa empenhada e liquidada resulta principalmente das despesas relacionadas ao contrato de
aquisição da vacina meningocócica C, adquirida em moeda estrangeira. Só é possível efetuar a liquidação completa da despesa no momento do
fechamento do câmbio, onde se é possível conhecer o montante a ser pago em reais.

A comparação da execução dos exercícios de 2020 em relação ao exercício de 2019, por grupo de despesa, está descrita na tabela a seguir:

Do montante executado em 2020, foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados (RPNP) a importância de R$296.312.661,04. Essas inscrições
decorrem de despesas de serviços prestados em dezembro, insumos solicitados ainda em 2020 para entrega em 2021 e diferença de valor cambial da
vacina meningocócica C que não puderam passar pela fase de liquidação. Ressaltamos alguns valores de exercícios anteriores inscritos que se
encontram em apuração.

Também foram inscritos R$165.440.256,00 de Restos a Pagar Processados (RPP), cujos valores dependiam de liberação financeira da SEF MG para
pagamento.

Importante ressaltar que a comissão responsável pelo inventário financeiro na ins�tuição, de acordo com as exigência legais, realizou procedimentos
junto as áreas responsáveis pelos saldos dos empenhos, para que procedessem o cancelamentos de saldos insubsistentes no exercício de 2020.

 

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo o MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários,
conjugados com os saldos de caixa e equivalente de caixa do exercício anterior e com os que são transferidos para o início do exercício seguinte.

O montante de ingressos orçamentários do Balanço Financeiro da FUNED em 2020 foi de R$1.589.964.703,31 que correspondem a R$753.633.212,66 de
recursos diretamente arrecadados, R$1.408.785,67 de recursos recebidos para execução de convênios e carta acordo e R$834.922.704,98 de
transferências recebidas da Secretaria de Estado de Saúde de repasses intraorçamentários referente ao Decreto 46.422/2014.

No quadro abaixo, demonstramos as arrecadações de recursos nos úl�mos três anos, separadas por fonte de recurso.
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BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualita�va e quan�ta�vamente, a situação patrimonial da
en�dade pública por meio de contas representa�vas do patrimônio público, bem como os Atos Potenciais, registrados em contas de compensação.

Demonstraremos a seguir, as contas contábeis de maior relevância e aquelas que merecem destaque dentro do balanço patrimonial da FUNED.

1. A�vo

Caixa e Equivalentes de Caixa

Correspondem aos valores registrados em contas bancárias centralizadas pelo Tesouro Estadual e recursos de convênios em aplicações financeiras.

Dentro deste grupo de contas, vale destacar a conta contábil de recursos bloqueados referente aos bloqueios financeiros nas contas bancárias da
Fundação por não cumprimento de decisões judiciais dentro do prazo estabelecido. O valor total de recursos bloqueados em 31/12/2020 correspondia a
R$569.161,37.

A regularização da obrigação judicial está sendo ar�culada pelo Serviço de Contabilidade, a Procuradoria da Fundação, a Advocacia Geral do Estado de
Minas Gerais – AGE e procuradores que acompanham os processos judiciais para implantação de melhorias dos fluxos e prazos entre as ins�tuições.

Conta Descrição 31/12/2019 31/12/2020

1.1.1.1.1.02 Bancos Conta Movimento 11.011,13 42.330,00

1.1.1.1.1.09 Recursos Bloqueados 201.228,77 569.161,37

1.1.1.1.1.10 Aplicações Financeiras 3.919.518,80 1.355.655,67

Total - Caixa e Equivalentes de Caixa 4.131.758,70 1.967.147,04

Caixa e equivalentes de caixa intraorçamentário

Correspondem a valores escriturais principalmente relacionados às transferências intraorçamentárias efetuadas pelo Fundo Estadual de Saúde –
FES/MG de despesas de fonte 10, conforme dispõe o Decreto 46422/2014.

Conta Descrição 31/12/2019 31/12/2020

1.1.1.1.2.01 Caixa e Equivalentes de Caixa
- Intra 3.123.946.276,19 3.941.049.033,95

Clientes

CNPJ Nome  Ano da
apropriação 2019 2020

1.1.2.2 -  Clientes

00.394.544/0008-51 Ministério da Saúde 2002 346.734,47 346.734,47

00.394.544/0008-51 Ministério da Saúde 2004 411.269,45 411.269,45

00.394.544/0008-51 Ministério da Saúde 2005 967.142,74 967.142,74

00.394.544/0008-51 Ministério da Saúde 2006 755.306,20 755.306,20

00.394.544/0008-51 Ministério da Saúde 2007 353.872,96 353.872,96

00.394.544/0008-51 Ministério da Saúde 2008 1.358.885,67 1.358.885,67

00.394.544/0008-51 Ministério da Saúde 2009 1.371.467,67 1.371.467,67

00.394.544/0008-51 Ministério da Saúde 2010 330.485,80 330.485,80
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00.394.544/0008-51 Ministério da Saúde 2019 112.636.058,40 0,00

00.394.544/0008-51 Ministério da Saúde 2020 0,00 197.880.520,80

Total   118.531.223,36 203.775.685,76

Os registros existentes na conta Clientes compreendem os valores a receber de serviços prestados e ou fornecimento de medicamentos e vacinas
produzidos pela Fundação. Do saldo constante na conta, R$ 5.895.164,96 referem-se a descontos ocorridos em convênios firmados junto ao Ministério
da Saúde nos anos 2002 a 2010, cujo a recomposição vem sendo negociada junto ao Ministério da Saúde.

Outras responsabilidades

A conta contábil 1.1.3.4.1.88 denominada outras responsabilidades por danos ao patrimônio finalizou o exercício de 2020 com o saldo de R$418.455,64 e
sua composição está demonstrada no quadro abaixo.

CPF Ano Inscrição

067.015.206-42 2015 323,50    

844.664.216-68 2019 418.132,14

Total 418.455,64

 

O valor inscrito no CPF 067.015.206-42 no total de R$ 323,50 refere-se ao processo judicial 6033001-37.2015.8.13.0024. O referido processo con�nua
em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias.

A inscrição no CPF 844.664.216-68 refere-se a tomada de contas especial conforme Portaria Presidencial nº 17, de 11/02/2017.

Estoques

 

Os estoques da FUNED são compostos por itens de almoxarifado de material de consumo, medicamentos e produtos laboratoriais controlados através
do sistema SIAD – Sistema Integrado de Administração de Materiais.

O inventário dos itens de almoxarifado foi realizado pela Comissão de Inventário de Material de Consumo em conformidade com o Decreto Estadual
48.080 de 11 de novembro de 2020, sendo a apuração parcial com os saldos em 30/11/2020 e apuração final com os saldos em 31/12/2020. No relatório
final elaborado pela comissão foram apuradas diferenças com o saldo registrado em estoque conforme quadro abaixo.

Conta contábil Descrição  Saldo SIAD e
SIAFI

Saldo apurado pela
Comissão Dif. Apurada

1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 3.294.001,89 3.296.827,83 1.287,07

1.1.5.6.1.02 Medicamentos e Produtos
Laboratoriais 157.123.332,02 154.948.012,22 2.175.319,80

Total  160.417.333,91 158.244.840,05 2.176.606,87

Ocorreram ajustes na conta de material de consumo durante o período de ajuste no valor de R$4.113,01 não computados pela comissão de inventário.

As diferenças apuradas deverão ser objeto de análise e medidas administra�vas no âmbito da FUNED.

 

Imobilizado

Conta Descrição  Saldo SIAD e
SIAFI

Saldo apurado
pela Comissão Dif. Apurada   

1.2.3.1.1.01 Bens Móveis 102.521.311,33 102.110.712,18 410.599,15   

Os bens móveis da Funed compreendem os bens em uso, estocados, cedidos e os bens em cessão, inclusive imóveis. O controle é realizado no Sistema
Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD que está integrado com o Sistema de Administração Financeira – SIAFI.

Conforme o relatório conclusivo da comissão especial ins�tuída pela portaria FUNED nº 91/2020, para promover o inventário �sico e financeiro dos bens
pertencentes ao A�vo Permanente, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias, não foram localizados no acervo da Funed o quan�ta�vo de 204 bens próprios,
o que corresponde ao montante de R$410.599,15 que deverão ser objeto de apuração pelos setores responsáveis e por medidas administra�vas no
âmbito da fundação.
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Ressaltamos que no exercício 2019 ocorreu a reavaliação dos bens móveis em atendimento a Portaria STN nº 548/2015. O procedimento foi coordenado
e aplicado pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. Para reavaliação foi
aplicado o método custo de reposição, conforme tabela de Ross-Heidecke que considera a depreciação como função de um polinômio envolvendo a vida
ú�l / idade do equipamento e seu estado de conservação. A referida tabela foi adaptada para os estados de conservação hoje existentes no Decreto nº
45.242/2009.

Bens Imóveis

Conta Descrição  Saldo 2020

1.2.3.2.01 Bens Imóveis 12.442.671,21

Em relação aos bens imóveis, a conta contábil 1.2.3.2.1.01 possui um saldo de R$ 12.442.671,21, todavia esclarecemos que R$ 4.600.235,01 refere-se
às obras nºs.14 e 15 cujos Termos de Finalização ainda não foram apresentados pela área técnica responsável, o referido valor encontra-se registrado
na conta contábil no SIAFI número 1.4.2.01.88.02 - BENS IMOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO / INCORPORAÇÃO. Já foram tomadas as medidas
administra�vas junto às áreas técnicas para a devida regularização das contas.

 

2. Passivo

Os saldos registrados nas contas do Passivo foram verificados pela Comissão ins�tuída pela Portaria 89 de 01 de dezembro de 2020 para Levantamento
completo da dívida flutuante e fundada e de valores em tesouraria da FUNED com datas base de 30/11/2020 e 31/12/2020.

Pessoal e Encargos Sociais

Conta Descrição Saldo em
31/12/2020

2.1.1.1.1.01.01PESSOAL - ATIVO  R$ 5.250.131,60

2.1.1.1.1.01.02PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE
MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO  R$ 64.715,13

2.1.1.4.1.01.01ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO  R$ 618.733,31

2.1.1.4.1.01.02ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO /
SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA  R$ 13.118,45

Os valores constantes nas contas de pessoal e encargos sociais eram compostos pela folha de pagamento do mês de dezembro/2020 a ser paga em
janeiro/2021 e pelo reconhecimento contábil de bloqueios judiciais ocorridos nas contas bancárias da FUNED, pendentes de recebimento de
documentação para quitação financeira escritural.

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Conta
 

Descrição

Saldo em
31/12/2020

2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR R$ 165.257.772,17

Trata-se de despesas liquidadas em 2020 mas que serão pagas no exercício 2021, através da inscrição em restos a pagar processados.

Demais obrigações a curto prazo

Conta Descrição Saldo em 31/12/2020

2.1.8.8.1.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  R$ 477.244,68

2.1.8.8.1.02 PENSOES ALIMENTICIAS  R$ 20.000,10

2.1.8.8.1.03 CONTRIBUICOES/RETENCOES/ DESCONTOS
INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA  R$ 97.536,24

2.1.8.8.1.15 CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A
RECOLHER

 R$ 2.563,05
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2.1.8.8.1.16 CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO -
FUNFIP  R$ 283.214,58

2.1.8.8.1.88 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  R$ 279.088,77

 

Esse grupo do Passivo contempla o Imposto sobre a Renda Re�do na Fonte sobre a folha de pagamentos dos servidores a�vos, as contribuições dos
servidores ao Fundo Financeiro Previdenciário (FUNFIP) e recolhimento ao Ins�tuto Nacional de Seguridade Social (INSS) e Ins�tuto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG). Na Conta“Outros valores res�tuíveis” estão registradas as obrigações a serem pagas a associações e a
ins�tuições financeiras, por mo�vo de consignações em folha de pagamento dos servidores ou por retenções  em notas fiscais a pagar.

Inves�mentos

Conta Descrição Saldo em
31/12/2020

2.1.8.9.1.01 INVESTIMENTOS  R$ 126.890,67

Nesta conta estão registradas as despesas liquidadas a pagar rela�vas a aquisição de equipamentos.

 

Obrigações a Longo Prazo – Precatórios

Conta Descrição Saldo em
31/12/2020

2.2.8.9.1.01.05 SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS
POSTERIORES A LRF  R$ 5.936.334,70

Estão registrados nesta contas, os valores rela�vos aos precatórios inscritos a pagar.

 

 
 

Rosângela Ta�ana da Silva
CRC MG 100916/O-3

Documento assinado eletronicamente por Rosângela Ta�ana da Silva, Servidora, em 30/04/2021, às 07:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 27314402 e o código CRC 1F7BAF2B.

Referência: Processo nº 2260.01.0002801/2021-23 SEI nº 27314402
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