
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2019 

 

NOTA 1 - Contexto Operacional 

A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica do 

Poder Executivo, composto por 08 Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 

Fundos Especiais e o Poder Legislativo. 

 

NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos 

legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 

101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e 

demais disposições normativas vigentes. 

 

NOTA 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações 
complementares 

 
Receitas e Despesas 

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a 

Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas 

respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade 

com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O registro, no aspecto orçamentário, e 

obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como 

realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente 

arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de 

competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de 

seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram 

registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas 

(diminutivas). 

 

Ativo e Passivo 
 

                    Superávit financeiro: o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial é 

composto por diversos recursos vinculados, os quais serão utilizados em 

suplementações no orçamento de 2020. 

 



Disponível em caixa e Bancos 

 

Referente aos valores disponíveis em bancos no montante de R$19.923.822,02, 

estes refletem a realidade dos valores à disposição do Poder Executivo no montante 

de R$19.685.355,26. 

 Havia também o montante de R$183.887,59 de valores disponíveis em bancos 

do Poder Legislativo. 

E ainda referente ao RPPS o montante de R$54.579,17. 

Estes valores foram devidamente conciliados com os respectivos saldos 

bancários. 

Ressalvando que neste total não estão inclusos os valores pertencentes ao 

Fundo de Aposentadorias e Pensões dos servidores, o qual possuía aplicado em 

31.12.2019 o montante de R$43.698.123,09. 

 

Créditos a receber curto prazo  

 

 No grupo de créditos a receber a curto prazo temos a previsão de um total de 

R$3.890.485,69. Onde estão previstos os valores tributários a receber de 

R$191.814,86,  créditos de convênios R$1.924.709,29, financiamentos a receber no 

curto prazo R$51.583,27, dívida ativa tributária curto prazo R$950.230,90 e créditos 

a receber do Estado, onde consta cota parte ipva leia-se transferências para saúde 

do Estado, sendo que foi apurado o valor de R$772.147,37. 

 Além destes, temos os demais créditos a receber no montante de 

R$1.777.293,20, referente valores a receber de TDAs, créditos diversos, créditos do 

fass e diferido da Câmara. 

 

Estoques 

 Temos registrado o estoque do município na data de 31.12.2019, cujo montante 

era de R$1.568.465,37, sendo R$1.558.523,85 do município e R$9.941,52 da 

câmara. O município dispõe de quatro setores de distribuição e controle de estoque, 

o sistema de controle de estoque está interligado com todo sistema e a 

movimentação efetuada gera automaticamente lançamentos de entrada e saída na 

contabilidade, os quais são integrados no final de cada mês. A apuração do valor do 

estoque é realizada pelo sistema informatizado do almoxarifado, sendo a apuração 

efetuada através da média ponderada. Tínhamos no ano de 2019 setores de 

almoxarifado central localizado em prédio específico, Secretaria Municipal da Saúde, 



na Secretaria Municipal de Obras e Viação e um setor na Secretaria Municipal de 

Promoção Social. 

 Temos também o controle de prêmios de seguros a apropriar, onde temos 

registrado em 31.12.2019 um total de R$117.504,36. 

 

Dívida Ativa – Curtos e Longos Prazos. 

 

A segregação da dívida ativa em curto e longo prazos foi realizada mediante a 

metodologia mais simples de cálculo sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê que o 

montante a ser registrado em curto prazo seja estimado pela média anual de 

recebimentos efetivos dos últimos três exercícios. O longo prazo abriga o restante do 

estoque de créditos inscritos em dívida ativa.  

 

Longo prazo 

 Temos os créditos de longo prazo que totalizam R$183.377,65, sendo o 

montante de R$8.696,88 referente a credito educativo, R$104.245,84 referente a 

financiamento habitacional e R$70.434,93 referente contribuição melhoria. 

  Quanto a dívida ativa tributaria (IPTU, ISSQN, taxas e contribuição de melhoria) 

no longo prazo havia o montante de R$7.947.062,48 e a dívida ativa não tributária 

somava R$2.824.024,32, onde está incluso o financiamento de crédito educativo, 

financiamento habitacional, título executivo do TCE, multa ambiental e multas 

contratuais.  

Temos ainda o registro dos valores para ajuste de perdas dos créditos a receber, 

realizado com base nas médias de arrecadação dos últimos três anos, o que resultou 

num montante de R$7.440.908,41. 

Além destes valores temos um crédito a receber no valor de R$260.858,34 

referente a oscip e uma participação estimada em consórcios no valor de 

R$120.042,04. 

 

NOTA 4 – Ativo imobilizado e depreciação 

Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação 

das aquisições de equipamentos e materiais permanentes, ou seja, no momento 

do efetivo recebimento pelos responsáveis pelo setor de patrimônio do 

município. 

Os valores do balanço referentes a bens móveis são oriundos dos registros 

efetuados pelo setor de patrimônio do município, sendo que os bens foram 



conferidos e avaliados por este setor de patrimônio. Desta forma a 

contabilidade tem os valores devidamente atualizados de acordo com os 

registros efetuados pelo setor de patrimônio, estando totalmente informatizada 

a movimentação de bens móveis. Os bens móveis totalizam 18.017.476,59. 

Quanto aos bens imóveis, estes constam pelo valor de aquisição e/ou 

construção. Até o momento não houve o levantamento e reavaliação destes 

bens, fomos informados que já foram iniciados os trabalhos de levantamento 

dos bens imóveis existentes. Sendo que assim que o Setor de Patrimônio 

efetuar os registros atualizados os mesmos serão devidamente ajustados na 

contabilidade. Porém somente após este levantamento é que a contabilidade 

poderá efetuar os registros para ajustar o saldo da conta imóveis, sendo que 

até então temos registrado o montante R$15.742.849,83. 

Quanto aos bens de uso comum do povo, houve o registro do valor das ruas 

do município, que foram avaliadas pelo setor de engenharia e posteriormente 

registradas no setor de patrimônio. O valor das ruas foi estimado em 

R$28.527.668,04, considerando as ruas calçadas e pavimentadas do município 

e sistema esgoto e rede de água R$40.990,00 e praças R$253.251,03 

Quanto à depreciação esta passou a ser gerada e registrada na 

contabilidade e setor de patrimônio a partir da competência janeiro-13 e vem 

sendo registrada mensalmente, mediante geração da depreciação no sistema 

do setor de patrimônio desde o final de 2014, onde o sistema foi totalmente 

informatizado, o que permite a geração dos lançamentos na contabilidade a 

partir do sistema do patrimônio. Tendo um total registrado de depreciação de 

(R$15.658.296,57), referente ao registro dos bens móveis e ruas. 

Quanto as obras em andamento estão sendo registradas individualmente, 

visando facilitar a apuração dos custos para futuro registro no setor de 

patrimônio, onde temos registrado valor de R$15.802.952,86. 

O grupo do imobilizado somava um total de R$62.792.717,16 no 

encerramento do balanço. Estando pendente então de atualização de valores 

quanto aos bens imóveis. 

NOTA 5 – Passivo 

  No passivo circulante temos os seguintes registros: 

Descrição                               Valor registrado 

Consignações 281.605,31 

Cauções 107.456,47 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos as consignações cujos valores devem ser repassados a quem de direito; as 

cauções que referem-se a garantia de licitações, cujos valores serão devolvidos 

quando a obra estiver devidamente executada; receitas a classificar, que são 

depósitos cuja origem não foi identificada pelos setores de arrecadação/tributação do 

município. 

Em Restos a pagar processados do Poder Executivo e legislativo havia 

disponibilidade financeira para efetuar os pagamentos de todos os valores em aberto. 

Na conta Provisões estão previstas as despesas com férias e respectivos encargos 

sociais, valores estes gerados no departamento de pessoal do município, com base 

nos cadastros dos servidores municipais. 

 ‘ 

 

Receitas a classificar 167.870,63 

Restos a pagar processados (com nota) 1.484.860,65 

Provisão para férias 3.685.185,55 

Parcelamento Badesul e precatórios a pagar (P) 631.606,12 

Duodécimo a devolver 168.799,46 

TOTAL 6.527.384,19 


