
Equipamentos de Informática  56.169,95 50.787,03
Equipamentos de Sonorização/Segurança 114.271,49 127.864,78
Equipamentos Médicos e Odontológicos 3.526,00 1.750,00
Aparelhos e Equip. p/ Esporte e Diversão 135.968,12 
Total do Imobilizado                               3.544.084,66           3.611.715,06     
No exercício de 2014, a Administração identificou os bens móveis de proprie-
dade da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que estão sob responsabilidade 
da Missão Sal da Terra.
Para esses bens, foi criado o grupo de Bens de Terceiros. Esse grupo tem 
a seguinte composição:
Bens Móveis    2020 2019
Móveis e Utensílios  902.655,15 207.695,64
Máquinas e Equipamentos  184.036,99 211.998,05
Eletrodomésticos  398.819,03 12.201,03
Equipamentos de Informática  932.066,37 170.340,93
Equipamentos de Sonorização/Segurança 58.521,83 11.763,00
Equipamentos Médicos / Odontológicos 2.893.329,10 100.390,20
Total de Bens de Terceiros  5.369.428,47 714.388,85                     
( a ) Os bens móveis e imóveis são apresentados a custo de aquisição e/ou 
construção. No Exercício de 2012 a Entidade atualizou esses bens a valores 
mais compatíveis, através do cálculo da depreciação acumulada, de acordo 
com a Legislação Fiscal, com base em taxas que contemplam a vida útil 
econômica dos bens.
Nota 5 - Isenções Previdenciárias Usufruídas
Em atendimento ao Item III (c) do Artigo 25, da Portaria MS nº 3.355 de 
04/11/2010, é demonstrado a seguir, o valor relativo aos benefícios fiscais 
usufruídos, como se devidos fossem, gozados durante o exercício de 2.020:
   INSS  Patronal -       R$ 21.577.252,23 
Nota 6 - Passivo Circulante - Obrigações Gerais
São registradas por valores históricos contraídos, vencíveis a Curto Prazo e 
atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente. 
Nota 7 - Parcelamentos
Os valores consolidados na data do balanço estão assim representados;
  Curto Prazo  Longo Prazo
Parcelamento RFB – IRRF 1.059.816,93  935.238,49
Parcelamento PIS FI / RFB 52.457,22  61.200,37
Parcelamento INSS / RFB 274.234,92  319.940,69
  1.386.509,07  1.316.379,55
Nota 8 - Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos 
Superávits Acumulados, das Doações e Subvenções recebidas para Inves-
timentos, diminuído dos Ajustes Patrimoniais, e acrescido do Superávit do 
Exercício.
Nota 9 – Aplicação dos Recursos
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, 
de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despe-
sas e Investimentos Patrimoniais.
Nota 10 – As Gratuidades estão registradas nas seguintes contas:
4.1.01 – Despesas com Pessoal;
4.1.02 – Despesas com Terceiros;
4.1.03 – Despesas com Encargos Sociais
4.1.04 – Despesas com Alimentação;
4.1.05 – Despesas com Administração;
4.1.06 – Despesas Médico Hospitalar;
4.1.07 – Despesas com Manutenção Geral;
4.1.08 – Despesas com Manutenção Predial;
4.1.09 – Despesas Operacionais;
4.1.10 – Despesas com Veículos e Transporte;
4.1.11 – Despesas Bancárias e Financeiras;
4.1.12 – Impostos e Taxas; e
4.1.13 – Despesas em Geral.
Nota 11 – Gratuidades Concedidas
No exercício de 2020, os valores das gratuidades concedidas, em atendi-
mento ao disposto no Art. 4º, Item II, da Lei nº 12.101 de 27/11/2009 , estão 
assim representados:
Código Descrição   2020
4.1.01 Despesas com Pessoal  86.136.243,89
4.1.02  Despesas com Terceiros  6.108.259,92
4.1.03 Despesas com Encargos Sociais 29.055.285,30
4.1.04 Despesas com Alimentação  1.013.337,26
4.1.05 Despesas com Administração 2.116.732,38
4.1.06 Despesas Médico Hospitalar  3.512.970,88
4.1.07 Despesas Manutenção Geral  1.155.783,87
4.1.08 Despesas Manutenção Predial 1.179.529,28

4.1.09 Despesas Pedagógicas  12.406,81
4.1.10 Despesas com Veículos e Transporte 216.764,47
4.1.11 Despesas Bancárias e Financeiras 892.467,64
4.1.12 Impostos e Taxas  51.996,90
4.1.13 Despesas em Geral  419.410,56
 Total   131.871.189,16
Nota 12 - Doações
No exercício de 2.020, a entidade recebeu doações em dinheiro e materiais 
no valor de R$ 188.243,90, as quais foram contabilizadas em: 
Receitas Próprias – Doações   R$ 141.322,64
Doações de Materiais e Prestação de Serviços R$ 89.544,70
Nota 13 - Contingências
Conforme Resolução CFC nº 1.180/09 que aprovou a Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC T 19.7 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes, as prováveis e possíveis perdas oriundas de processos tra-
balhistas e cíveis, na data de 31/12/2020, estão devidamente provisionadas.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs. Diretores da
MISSÃO SAL DA TERRA
Uberlândia - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da MISSÃO SAL DA TERRA, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2.020, e as res-
pectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, 
do valor adicionado e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da MISSÃO SAL DA TERRA em 31 de dezembro de 2.020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório do auditor
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório 
de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con-
tábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com respon-

sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-
tábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mante-
mos ceticismo profissional ao longo de auditoria. Além disso:
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada.
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria, 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstân-
cias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou cir-
cunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma 
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos apli-
cáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamen-
tos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independên-
cia, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
As Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2.019, que estão sendo 
apresentadas para efeitos comparativos, foram por nós auditadas, cujo pare-
cer sem modificação foi emitido em 22 de maio de 2.020.
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Taxas públicas e multas podem ser pagar com PicPay
 � AGÊNCIA BRASIL

O cidadão tem uma opção 
adicional para quitar taxas, 
contribuições e multas federais 
por meio do celular. Platafor-
ma digital de pagamento de 
serviços públicos federais, o 
PagTesouro passou a oferecer 
o uso da carteira digital PicPay 
na opção cartão de crédito.

O PagTesouro substitui 
a Guia de Recolhimento da 
União (GRU) e está em testes 
desde outubro de 2019. Desde 
março, a plataforma permite 
pagamentos com o Mercado 
Pago, carteira digital disponível 
no site Mercado Livre.

Desde novembro do ano 
passado, o PagTesouro permi-
te pagamentos por meio do Pix, 
sistema de pagamentos instan-
tâneos do Banco Central (BC).

Entre os órgãos que aderi-
ram ao PagTesouro, estão o 
Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (Inpi), o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a Secre-
taria de Pesca e Aquicultura, 
o Departamento da Polícia 
Rodoviária Federal (DPRF), a 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) e o Comando do 
Exército.

Nos últimos dois meses, 
sete órgãos aderiram à plata-
forma: Tribunal Regional Eleito-
ral da Bahia (TRE-BA), Fundo 
do Serviço Militar, Comando da 
Aeronáutica, Fundo do Exérci-
to, Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro), Fundação Alexandre 
Gusmão e Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro.

Desenvolvido em parceria 
com o Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro), o PagTesouro per-
mite o pagamento, por meio 
de débito instantâneo ou do 
cartão de crédito, de serviços 

como importação de produtos, 
certificação, registro de paten-
tes, venda de ingressos em 
parques nacionais, além das 
multas eleitorais, de trânsito, 
ambientais e inscrições de 
cursos e concursos. Todo o 
procedimento é digital, com a 
transação sendo compensada 
imediatamente.
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Serviço substitui a 
Guia de Recolhimento 
da União (GRU)
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