
NOTAS EXPLICATIVAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Fundação Oswaldo Cruz, dotada de personalidade  jurídica de direito público, vinculada ao 

Ministério da Saúde,  com  sede na  cidade do Rio de  Janeiro,  tem por  finalidade desenvolver 

atividades nos campos da saúde, da educação e do desenvolvimento científico e tecnológico. 

Tem por objetivos produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados 

para o fortalecimento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), que contribui para a 

melhoria  da  saúde  e  da  qualidade  de  vida  da  população  brasileira,  para  a  redução  das 

desigualdades sociais e para a dinâmica nacional de inovação, tendo a defesa do direito à saúde 

e da cidadania ampla como valores centrais.  

De acordo com o Anexo I, do Decreto 8.932, de 14 de dezembro de 2016, a Fiocruz "[...] tem por 

finalidade  desenvolver  atividades  no  campo  da  saúde,  da  educação  e  do  desenvolvimento 

científico e tecnológico, devendo, em especial: 

 I – Participar da formulação e da execução da Política Nacional de Saúde, e na área relacionada 

à saúde, da Política Nacional de Ciência e Tecnologia e da Política Nacional de Educação; 

II – Promover e realizar pesquisas básicas e aplicadas para a consecução das finalidades a que 

se refere o caput e propor critérios e mecanismos para o desenvolvimento das atividades de 

pesquisa e tecnologia para a saúde; 

III – Formar e capacitar recursos humanos para as áreas de saúde, ciência e tecnologia; 

IV  –  Desenvolver  tecnologias  de  produção,  produtos  e  processos  e  outras  tecnologias  de 

interesse para a saúde; 

V – Desenvolver atividades de referência para a vigilância e o controle da qualidade em saúde; 

VI  –  Fabricar  produtos  biológicos,  diagnósticos,  profiláticos,  prognósticos,  medicamentos, 

fármacos e outros produtos de interesse para a saúde;  

VII – Desenvolver atividades assistenciais de referência, em apoio ao Sistema Único de Saúde ‐ 

SUS, ao desenvolvimento científico e tecnológico, e aos projetos de pesquisa; 

VIII  – Desenvolver atividades de produção,  captação e armazenamento, análise e difusão da 

informação para a Saúde, Ciência e Tecnologia; 

IX  –  Desenvolver  atividades  de  produção,  captação  e  armazenamento,  análise  e  difusão  da 

informação para as áreas de saúde, ciência e tecnologia; 

X  ‐  Preservar,  valorizar  e  divulgar  o  patrimônio  histórico,  cultural  e  científico  da  FIOCRUZ  e 

contribuir para a preservação da memória das áreas de saúde e de ciências biomédicas; e 

XI  –  Promover  atividades  de  pesquisa,  ensino,  desenvolvimento  tecnológico  e  cooperação 

técnica voltadas para a conservação do meio ambiente e da biodiversidade. 

Os documentos que  formalizam a  criação, alteração e  funcionamento da Fundação Oswaldo 

Cruz são os seguintes: Decreto nº 66.624 de 22/05/1970; Decreto nº 77.481 de 23/04/1976, 

modificado pelos Decretos nº 84.775 de 09/06/1980 e nº 1.351 de 28/12/1994 e as Normas 

vigentes:  Decreto  nº  4.725  de  09/06/2003  –  Estatuto,  alterado  pelos  Decretos  nº  6.860  de 



27/05/2009, nº 7.171 de 06/05/2010 e nº 8932 de 14/12/2016; Lei n° 10.858 de 13/04/2004 e 

Decreto n° 5.090 de 20/05/2004, relativos ao Programa Farmácia Popular do Brasil. 

 

2. BASE PREPARATÓRIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis da Fundação Oswaldo Cruz são elaboradas a nível de consolidação 

de Órgão em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto‐Lei nº 200/1967, 

do  Decreto  nº  3.872/1986,  da  Lei  nº  10.180/2001  e  da  Lei  Complementar  nº  101/2000. 

Abrangem também o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual 

SIAFI.  

As  DCON  são  elaboradas  a  partir  das  informações  constantes  no  Sistema  Integrado  de 

Administração Financeira do Governo Federal  (SIAFI) e  tiveram como escopo as  informações 

consolidadas  das  17  Unidades  Gestoras  do  Órgão  onde  são  registrados  os  atos  e  fatos  de 

natureza orçamentária, financeira e patrimonial da instituição. 

O objetivo principal das DCON é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do 

patrimônio  público  da  Fiocruz  e  prestar  contas  da  gestão  econômico‐financeira  realizada 

durante o exercício de 2018. Nas DCON, os diversos usuários podem encontrar  informações 

sobre  a  posição  e  mutação  do  patrimônio  público,  o  desempenho  econômico‐financeiro,  a 

execução orçamentária e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico‐

financeira da instituição. 

Na elaboração das demonstrações contábeis são utilizados critérios de consolidação de  itens 

das demonstrações, que, respectivamente, compensam ou eliminam as transações realizadas 

entre as unidades gestoras e entre a Fiocruz e as entidades que compõem o OFSS, visto que 

essas formam o ente econômico denominado União. Essas operações são possíveis a partir da 

comparação de contas que possuem o subtítulo (5º nível da conta contábil) igual a 2 (“Intra”) 

das contas de natureza de informação patrimonial. 

A estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis têm como base a NBCT 16.6 e são 

compostas por: 

I. Balanço Patrimonial (BP); 

II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); 

III. Balanço Orçamentário (BO); 

IV. Balanço Financeiro (BF); 

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e 

VII. Notas Explicativas. 

Atento ao cenário brasileiro e à evolução da Contabilidade Pública, a Fiocruz  tem atuado de 

forma ativa em projetos e processos que são conduzidos pela Secretaria do Tesouro Nacional 

para atendimentos aos preceitos internacionais de Contabilidade Pública, o que tem permitido, 

de forma gradual, a adequada condução dos assuntos relacionados à Contabilidade Pública no 

âmbito  interno  da  instituição.  Nesse  sentido,  encontra‐se  na  busca  pelo  contínuo 



aprimoramento das atividades de Contabilidade, diante da obrigação de registrar e evidenciar o 

Patrimônio da instituição. 

 

 

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

A  seguir  são  apresentados  os  procedimentos  contábeis  adotados  pelo  órgão  que 

refletiram nas Demonstrações Contábeis, tendo como base de análise as premissas do 

Plano de Contas Aplicados ao Setor Público: 

(a) Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras: 

A moeda funcional é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda 

funcional, empregando‐se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. 

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa:  

Incluem os valores disponíveis em limite de saque na Conta Única do Governo Federal, demais 

depósitos  bancários  e  aplicações  de  liquidez  imediata  e  compreende  valores  em  moeda 

nacional. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são 

acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. 

(c) Créditos a curto prazo:  

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados a Clientes (Duplicatas/Faturas a 

Receber)  e  Demais  Créditos  de  curto  prazo  relacionados  à  Folha  de  Pagamento  de  Pessoal 

(Adiantamentos  Concedidos).  Os  valores  são  mensurados  e  avaliados  pelo  valor  original, 

acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. 

(d) Estoques:  

Compreendem  os  produtos  para  revenda,  sendo,  produtos  acabados,  em  elaboração, 

almoxarifado  (matérias  primas  e  materiais  de  consumo)  e  adiantamento  a  fornecedores 

(importações). Os estoques são avaliados pelo valor de aquisição ou produção. O método para 

mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a 

possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas 

ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de 

mercado. 

(e) Ativo realizável a longo prazo:  

Compreendem os direitos a receber a longo prazo principalmente com créditos não tributários. 

Os valores são avaliados e mensurados pelo valor original e, quando aplicável, são acrescidos 

das atualizações e correções monetárias, de acordo com as taxas especificadas no programa de 

débito do Tribunal de Contas da União. Para os créditos não tributários foram registrados os 

ajustes para perdas conforme orientações contidas na Macrofunção Siafi 02.03.42.  

(f) Imobilizado: 

 O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base 

no valor de aquisição ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, 

bem como à redução ao valor recuperável ou a reavaliação. Os bens móveis adquiridos antes 



de 2010 ainda não estão sujeitos a depreciação. Os gastos posteriores à aquisição ou produção 

são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e 

sejam  capazes  de  gerar  benefícios  econômicos  futuros.  Se  os  gastos  não  gerarem  tais 

benefícios,  eles  são  reconhecidos  diretamente  como  variações  patrimoniais  diminutivas  do 

período. O cálculo da depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet é apurado mensal e 

automaticamente  pelo  sistema  SPIUnet  sobre  o  valor  depreciável  da  acessão,  utilizando‐se, 

para  tanto,  o  Método  da  Parábola  de  Kuentzle,  conforme  Portaria  Conjunta  STN/SPU  nº 

03/2014 e Macro função Siafi 02.03.35. A vida útil será definida com base no laudo de avaliação 

específica ou, na sua ausência, por parâmetros predefinidos pela Secretaria de Patrimônio da 

União (SPU) segundo a natureza e as características dos bens imóveis.  

(g) Intangível: 

 Identificam os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da 

atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com base no 

valor  de  aquisição  ou  de  produção.  Esses  itens  ainda  não  estão  sujeitos  a  amortização  na 

totalidade dos bens  registrados.  Softwares, Marcas,  Licenças, Direitos e Patentes  Industriais 

carecem da formulação de critérios contábeis individuais sobre as normas gerais editadas pela 

STN  para  melhor  identificação,  evidenciação  e  amortização  desses  itens  no  Patrimônio  da 

instituição;  

(h) Passivos circulantes e não circulantes:  

As  obrigações  são  evidenciadas  por  valores  conhecidos  ou  calculáveis,  acrescidos,  quando 

aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a 

data das demonstrações contábeis. Compreendem, principalmente, as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e assistenciais de curto prazo com a folha de pagamento, Fornecedores/Contas 

a pagar e as provisões relativas à débitos previdenciários ajuizados.  

(i) Ativos e Passivos Contingentes: 

 Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. Quando 

relevantes, são registrados em contas de controle e evidenciados em notas explicativas. 

 

(j) Resultado Patrimonial:  

Oriundo  dos  registros  no  sistema  patrimonial,  a    apuração  do  resultado  patrimonial  ocorre 

quando  há  alterações    no  patrimônio  da  instituição,  resultantes  ou  não  da  execução 

orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. Resulta do confronto as Variações 

Patrimoniais  Aumentativas  (VPA)  e  as  Variações  Patrimoniais  Diminutivas  (VPD).    São 

reconhecidas nas classes 3 (VPD) e 4 (VPA) do plano de contas. Também fazem parte a classe 6 

(controle  da  execução  do  planejamento  e  orçamento)  para  as  variações  patrimoniais 

qualitativas.  

(k) Resultado Orçamentário: 

O  Balanço  Orçamentário  apresenta  as  receitas  e  despesas  previstas  em  confronto  com  as 

realizadas. O registro contábil da receita e despesa far‐se‐á de acordo com as especificações 

constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais. O superávit ou déficit orçamentário 

é apresentado diretamente no balanço orçamentário. 

(l) Resultado Financeiro: 



O  resultado  financeiro  representa  o  confronto  entre  os  ingressos  e  dispêndios, 

orçamentários e extra orçamentários que ocorreram durante o exercício e  alteraram as 

disponibilidades  do  órgão.  Deverão  ser  demonstrados  os  movimentos  ocorridos  nas 

receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza 

extra orçamentários. 

 

4. SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

RESULTADO PATRIMONIAL : 

No exercício financeiro de 2018 a Fiocruz apresentou o seguinte resultado patrimonial: 

R$ milhões 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2018 2017 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 9.286,75 8.242,80 

 ‐ Exploração e Venda de Bens e Serviços  7,23 9,67 

 ‐ Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 6,37 4,02 

 ‐ Transferências Delegadas Recebidas  9.124,80 8.143,43 

 ‐  Valorização  e  Ganhos  c/  Ativos  Desincorporação 
Passivos 

129,33 43,73 

 ‐ Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 19,02 41,95 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 8.906,63 9.978,54 

 ‐ Pessoal e Encargos 1.195,54 1.185,60 

 ‐ Benefícios Previdenciários e Assistenciais 260,80 237,20 

 ‐ Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.994,22 1.940,31 

 ‐ Transferências Delegadas Concedidas 3.631,22 3.228,40 

 ‐  Desvalorização  e  Perda  de  Ativos  e  Incorporação 
Passivos 

261,09 1.582,76 

 ‐ Tributárias  0,16 0,91 

 ‐ Custo Mercadorias, Produtos Venda Serviços Prestados 1.553,10 1.795,03 

‐ Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 10,50 8,33 

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 380,12 (1.735,74) 

Fonte: SIAFI 

R$ milhões 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS 2018 2017 

 

 

 

Nota: A Demonstração das Variações Patrimoniais Qualitativas não foram apresentados no demonstrativo gerado 

pelo SIAFI 

 

 

 

 

 



MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

R$ milhões 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2018 2017 

SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO  3.838,43 5.708,39

‐ Ajustes de Exercícios Anteriores  (119,29) (133,02)

‐ Constituição de Reserva de Reavaliação de Ativos 0,90 3,96

‐ Resultado do Exercício  377,35 (1.739,35)

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO  4.097,39 3.838,43

Fonte: SIAFI 

 

Em 2017 houve um déficit patrimonial de 1.739,35 milhões impactados, principalmente,  pelas 

transferências  e  delegações  intragovernamentais.  Em 2018  houve  um  superávit  patrimonial 

377,35 milhões decorrentes, principalmente,  da redução das perdas com alienação de bens, 

perdas involuntárias e redução com a reavaliação, redução e valor recuperável e ajustes para 

perdas. Como Variações Patrimoniais Aumentativas destacam‐se na instituição a Exploração de 

Bens,  Direitos  e  a  Prestação  de  Serviços,  as  Remunerações  dos  Depósitos  Bancários  e  das 

Aplicações Financeiras dos  recursos aplicados da Conta Única do Tesouro, as Transferências 

Intragovernamentais para atendimento aos programas/projetos governamentais  (Convênios, 

acordos,  TED)  e  os Ganhos  com  a  desincorporação  de  Passivos. Nas  Variações  Patrimoniais 

Diminutivas  destacam‐se  os  Gastos  com  Pessoal  e  encargos  sociais,  as  Transferências 

intragovernamentais,  Reavaliação,  redução  a  valor  recuperável  e  ajustes  para  perdas 

(desvalorização de  Imóvel de uso especial no Spiunet, Ajuste de perdas em Dívida Ativa não 

Tributária e Ajuste de perdas de Estoques, perdas com alienação), a Incorporação de Passivos 

(decorrentes,  principalmente,  pelo  reconhecimento  de  obrigações  em  atendimento  ao 

princípio contábil da Competência) e ao custo decorrente da produção e venda  de Fármacos e 

Imunobiológicos.  Com  relação  a  mutação  do  Patrimônio  Líquido  houve  um  acréscimo 

patrimonial de aproximadamente 6% no exercício. 

 

 

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

No exercício financeiro de 2018 a  Fiocruz apresentou o seguinte resultado orçamentário: 

                                                                                                      R$ milhões 

APURAÇÃO DE RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2018 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (1)  29,82 54,17

Receitas Correntes  29,73 53,95

  Receitas Patrimoniais 7,49 5,29

  Receitas Industriais  0,22 0,25

  Receitas de Serviços 5,60 7,89

  Outras Receitas Correntes  14,65 40,47

  Transferências Correntes  1,77 0,06

Receitas de Capital  0,09 0,21

  Alienação de Bens  0,09 0,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (2)   5.279,22 5.624,16 



 Despesas Correntes 5.011,10 5267,09

  Pessoal e Encargos Sociais  1.391,13 1.362,06 

  Outras Despesas Correntes  3.619,97 3.905,03 

 Despesas de Capital  268,13 357,07

   Investimentos  268,13 357,07

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (1) – (2) (5.249,40) (5.569,99) 

Transferências Financeiras Recebidas  8.975,89 8.036,24 

Transferências Financeiras Concedidas (3.610,49) (3.182,51) 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO AJUSTADO 116,00 (716,26) 

Fonte: SIAFI 

 

Em 2017 a Fiocruz apresentou um déficit orçamentário ajustado de 716,26 milhões. Em 2018   

o Balanço orçamentário também apresenta déficit na ordem de 5.249 milhões pelo confronto 

das  receitas  e  despesas  orçamentárias.  Para  a  cobertura  desse  déficit  houve  o  aporte  de 

transferências  financeiras  recebidas  e  nesse  ajuste  orçamentário  o  resultado  apurado 

apresentou  superávit  de  116  milhões.  O  déficit  orçamentário  ocorre  quando  as  receitas 

auferidas não são suficientes para o pagamento das despesas em cada exercício financeiro. As 

transferências  financeiras  são  necessárias  para  atingir    equilíbrio  financeiro  da  instituição. 

Portanto,  tal  repasse deverá ser efetuado por  interferência  financeira, o que não acarreta o 

registro de receitas e despesas orçamentárias  relativas aos  repasses. Em outras palavras, os 

recursos  repassados  para  a  cobertura  dessa  insuficiência  orçamentária,  são  contabilizados 

como interferências financeiras não sendo objeto evidenciação no balanço orçamentário. 

 

RESULTADO FINANCEIRO 

No exercício financeiro de 2018 a Fiocruz apresentou o seguinte resultado financeiro: 

                 R$ milhões 

APURAÇÃO DE RESULTADO FINANCEIRO 2018 2017 

Receitas Orçamentárias  29,82 54,17 

Transferências Financeiras Recebidas  8.975,89 8.036,24 

Recebimentos Extra orçamentários  1.069,47 1.271,57 

Soma dos Recebimentos (1)  10.075,18 9.361,98 

Despesas Orçamentárias  (5.279,22) (5.624,15) 

Transferências Financeiras Concedidas (3.610,49) (3.182,51) 

Desembolsos Extra orçamentários  (1.152,45) (633,38) 

Soma dos Desembolsos (2)  (10.042,16) 9.440,04 

Resultado Financeiro Exercício (1) – (2) 33,02 (78,06) 

 

APURAÇÃO DE RESULTADO FINANCEIRO 2018 2017 

Saldo de exercício seguinte  162,97 129,95 

(‐) Saldo do exercício anterior  129,95 208,01 

Resultado Financeiro Exercício   33,02 (78,06) 

Fonte: SIAFI 

Em  2018  a  Fiocruz  apresentou  um  resultado  positivo  em  relação  ao  exercício  de  2017.  A 

evolução financeira da instituição ocorreu em destaque pelo saldo positivo das  transferências 



financeiras e pela  redução da despesa orçamentária. Os  ingressos de natureza orçamentária 

apresentaram uma redução na ordem de  45% em relação ao exercício de 2017.  

 

 


