PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS (SP)
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS BALANÇOS DE 2011
Nota 1 – Apresentação do município

HISTÓRICO *
Na margem esquerda do rio do Peixe, afluente do rio Jaú, desde meados
do século XIX, havia um pouso de tropeiros que demandavam os sertões do oeste
paulista ou de Mato Grosso, com o nome de Pousada do Dois Córregos.
Nesse local, entre os córregos Lageado e Fundo, José Alves Mira e
Mariano Lopes, proprietários da Fazenda Rio do Peixe, resolveram doar vinte alqueires
de terras para a formação do patrimônio.
No dia 4 de fevereiro de 1856, foi erguida capela em louvor ao Divino
Espirito Santo, a poucas centenas de metros do referido rio do Peixe.
Após o falecimento de José Alves Mira, sua viúva ratificou a escritura
original de doação, na qual os moradores se comprometiam a pagar uma contribuição
anual para construção de nova igreja, reconhecida canonicamente em 14 de dezembro
de 1866.
Gentílico: dois-correguense
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação Dois Córregos, pela lei provincial nº
28, de 28.03.1965, subordinado ao município de Brotas. Elevado à categoria de vila
com a denominação de Dois Córregos, pela lei provincial nº 43, de 16.04.1874,
desmembrado de Brotas. Constituído do distrito sede. Instalado em 07-01-1876.
Elevado à condição de cidade e sede municipal com a denominação de Dois Córregos,
pela lei municipal nº 114, de 10.10.1898. Pela lei estadual nº 621, de 21.06.1899, é
criado o distrito de Figueira e anexado ao município de Dois Córregos. Em divisão
administrativa do Brasil referente a ano de 1911, o município é constituído de 2 distritos:
Dois Córregos e Figueira.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31.12.1936 e
31.12.1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 14334, de 30.11.1944, o distrito de Figueira
passou a denominar-se Guarapuã.
O Município conta com uma população estimada pelo IBGE em 24.761
habitantes (censo 2010), e possui uma extensão territorial total de 632,973 km2.
Uma melhor caracterização do município pode ser analisada no quadro a
seguir:
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Descrição

Valor

População *
24.761
Área da unidade territorial *
632,973
Densidade demográfica (hab/Km2) – Censo 2010 *
39,12
Eleitorado (31.12.2011)
18.459
Matricula – Ensino Fundamental
3.837
Matricula – Ensino Infantil
887
Matricula – Ensino Médio
1.169
Matricula – Educação Especial
92
Unidades Escolares
18
Receitas Orçamentárias realizadas – Consolidado - 2011
47.861.444,38
Despesas Orçamentárias realizadas – Consolidado - 2011
47.788.390,68
Valor do FPM – Fundo Participação dos Municípios 2011
13.017.090,59
– 100%
Valor do ICMS –Imp.Circ. Merc. e Serviços 2011 – 100%
12.849.765,35
Domicílios particulares (Censo 2010) *
7.619
Gastos com Ensino 2011
26,19
Gastos com Saúde 2011
23,07
Gastos com Saúde 2011 por habitante
385,48
* Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Unidade
Pessoas
Km2
Habitantes
Eleitores
Matriculas
Matriculas
Matriculas
Matriculas
Escolas
Reais
Reais
Reais
Reais
Domicílios
%
%
Reais

A economia do município esta baseada na agricultura.
A cidade conta com diversos eventos turísticos anuais, como o carnaval,
festa das nações, que atraem visitantes de todo o estado.
Tem com principal indústria a Usina de álcool e Açúcar explorada pelo
grupo RAIZEM S.A.

Nota 2 – Contexto Organizacional
Na estrutura organizacional do município estão englobados os seguintes
órgãos públicos:
a) PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
b) CÂMARA MUNCIPAL DE DOIS CÓRREGOS
c) SAAEDOCO – SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE DOIS
CORREGOS
d) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
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A
Prefeitura Municipal contou em 2011, com 24 unidades
orçamentárias e a Câmara com 1 unidade, o Saaedoco com2 unidades e o Fundo
Municipal de Previdência Social com 1, assim representados:
Código
01

01.01
02

02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.13
02.14
02.15
02.16
02.17
02.18
02.19
02.20
02.22
02.23
02.24
02.25
02.26
03

03.01
03.02
04

04.21

Denominação
PODER LEGISLATIVO

Corpo Legislativo
PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito e Dependências
Fundo Social de Solidariedade
Assessoria Jurídica
Assessoria de Planejamento
Departamento de Finanças e Orçamento
Departamento de Administração
Departamento de Obras e Serviços Municipais
Departamento de Obras – Conservação de Estradas
Fundo Municipal de Ensino - Fundamental
Fundo Municipal de Ensino - Infantil
Fundo Municipal de Ensino - Especial
Setor de Alimentação Escolar
Departamento de Educação – Ensino Profissionalizante
Departamento de Educação – Ensino Médio e Superior
Departamento de Educação – Ensino Supletivo
Departamento de Cultura e Turismo
Departamento de Esportes e Lazer
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Assistência Social
Departamento de Meio Ambiente
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios
Departamento de Tributação, Cadastro e Fiscalização
Fundo Municipal da Educação Básica - FUNDEB
Fundo Municipal de Ensino – Diretoria de Educação
SAAEDOCO – SERV .AUTONOMO AGUA ESGOTO

Divisão de Administração e Finanças
Divisão Técnica e de Planejamento
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Fundo Municipal de Previdência

Nota 3 – Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados
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Os balanços públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil
realizada por meio dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de
compensação, em conformidade com a Lei 4.320/64.
Em todos os órgãos do município os registros contábeis do exercício de
2011 foram executados através de sistemas informatizados, todos eles fornecidos pela
empresa GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão de Serviços.
Procedimentos adotados na consolidação dos dados do município: A
consolidação das Unidades Gestoras Câmara Municipal e Serviço de Água e Esgoto do
Município de Dois Córregos- SAAEDOCO e o Fundo Municipal de Previdência Social foi
efetuada mensalmente, através de uma rotina interna do sistema, onde se exporta as
informações da Unidade Gestora descentralizada e importa essa movimentação na
Prefeitura Municipal, não havendo qualquer tipo de lançamento manual de ajustes.
Critérios de Depreciação: para o exercício de 2011 não foram realizadas
depreciações nos ativos das entidades envolvidas nesse balanço.
Critérios de Mensuração de Ativos: os Ativos estão avaliados pelo custo de
aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o balanço de 2011 critérios de
reavaliação a valor justo ou valor de mercado.
Nota 4. – Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário – Anexo 12.
4.1 – Aspectos Gerais.
a) O Balanço Orçamentário previsto no art.102 e anexo 12 da lei 4.320/64,
apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em
confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas,
respectivamente;
b) A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível
avaliar o grau de planejamento e o desempenho da arrecadação em
determinado período, a partir das diferenças;
c) Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível
analisar o comportamento da administração mediante autorização legislativa que
limitou os gastos e também a ação do gestor;
d) O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas,
bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do
resultado orçamentário: superávit (receita maior que a despesa) ou déficits
(despesas maior que as receitas).
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4.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.
a) As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são
caracterizadas conforme o art. 11 da lei 4.320/64 e seguem o regime contábil de
caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art.35
da lei 4.320/64);
b) As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda
original do ano de realização, expressos em reais;
c) As receitas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão
apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa)
constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores;
d) As receitas estão listadas no balanço pelos valores líquidos das deduções. As
deduções de receita atualmente previstas pela legislação são (Dedução para o
FUNDEB, Restituições diversas, Renúncia de Receita, Isenções, Descontos
Concedidos);
4.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.
a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa fixadas na lei
municipal nº 3.581/10, de 14/12/2010 (Lei de Orçamento Anual – LOA) e
alterações posteriores, seguem em regime contábil da competência, sendo
consideradas realizadas quando do seu empenho (art.35 da Lei 4.320/64);
b) As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda
original do ano de realização, expresso em reais.
c) As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão
apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa)
constante da Portaria STN/SOF n° 163/2001 e atualizações posteriores.
d) As despesas são listadas pelos seus valores empenhados no exercício.
4.4 – Análise do Resultado apurado
Resultado apurado constante do Balanço Orçamentário do Orgão Público
Prefeitura Municipal de Dois Córregos, (referido na letra a), Nota 2 – Contexto
Organizacional, destas Notas Explicativas:
a)

O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R$
44.755.000,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e cinqüenta e cinco mil
reais), que depois de alterada através de créditos adicionais abertos durante o
exercício, passou a ser de R$ 50.255.215,74 (cinquenta milhões, duzentos e
cinquenta e cinco mil, duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos).:
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b) O total da despesa, depois de alterado no período, foi de R$ 50.020.748,04
(cinquenta milhões, vinte mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatro
centavos), portanto, tendo finalizado o exercício com valores empenhados na
importância de R$ 43.922.814,58 (quarenta e três milhões, novecentos e vinte e
dois mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), somando-se
as “Transferências Financeiras Concedidas” no valor de R$ 1.152.185,20 (um
milhão, cento e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte
centavos), o total da despesa efetivamente realizada atingiu o valor de R$
45.074.999,78 (quarenta e cinco milhões, setenta e quatro mil, novecentos e
noventa e nove reais e setenta e oito centavos), proporcionando uma economia
de dotações no valor de R$ 4.945.748,26 (quatro milhões, novecentos e
quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis
centavos), em termos percentuais, 9,88%.
c) O total da receita prevista para o período (orçamento inicial) foi de R$
45.968.500,00 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e oito mil e
quinhentos reais), que atualizada durante o exercício, em razão de novas
previsões, atingiu o valor de R$ 50.255.215,74 (cinquenta milhões, duzentos e
cinquenta e cinco mil, duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos)
quando finalizado o exercício, os valores arrecadados atingiram a importância de
R$ 45.066.316,10 (quarenta e cinco milhões, sessenta e seis mil, trezentos e
dezesseis reais e dez centavos) que somados as “Transferências Financeiras
Recebidas” no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), a receita
arrecadada no exercício foi de R$ 45.109.316,10 (quarenta e cinco milhões,
cento e nove mil, trezentos e dezesseis reais e dez centavos), proporcionando
uma insuficiência de arrecadação no valor de R$ 5.145.899,64 (cinco milhões,
cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e
quatro centavos), em termos percentuais, 10,23%.
Natureza da Despesa

Valores
Previstos

Valores
Arrecadados

4.627.000,00

4.793.341,07

Receita de Contribuição

350.000,00

Receita Patrimonial
Receita de Serviços

Receita Tributária

Transferências correntes
Outras Receitas Correntes

$

%

293.540,67

166.341,07
56.459,33

3,59%
16,13%

115.304,00

308.986,88

193.682,88

167,97%

136.100,00

156.963,70

20.863,70

15,32%

35.532.696,00 35.701.220,04

168.524,04

0,48%

113.101,64
-

14,91%
-

758.400,00

871.501,64
-
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Alienação de Bens

260.000,00

Transferência de Capital
Transferências
Recebidas

100,00%
-

2.940.762,10

260.000,00
5.534.953,64

43.000,00

43.000,00

100,00%

50.255.215,74 45.109.316,10

5.145.899,64

- 10,23%

8.475.715,74

Financeiras

Totais

65,31%

-

d) O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2011, superávit orçamentário,
no valor de R$ 34.316,32 (trinta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e trinta
e dois centavos), representa 0,07%, confrontando-se as receitas arrecadadas com
as despesas executadas.
e) Fatos relevantes do Balanço Orçamentário:
e.1) Os valores previstos com Transferências de Capital não se concretizaram no
exercício devido, principalmente, a projetos provenientes de convênios com outras
esferas de governo que ainda estão em andamento, cujos recursos não foram
liberados.
e.2) O aumento da arrecadação durante o exercício, em relação à receita prevista
inicial, deu-se em razão de maior transferências, principalmente, do ICMS e do
FPM, e também do FUNDEB.
Nota 5. – Critérios contábeis adotados para o Balanço Financeiro – Anexo 13
5.1 – Aspectos Gerais.
a) Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei 4.320/64.
demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos
e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em
espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o
exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados
na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa
orçamentária;
b) A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que
interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este
deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período;
5.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.
a) As receitas orçamentárias possuem nesse balanço os mesmos critérios de
classificação adotados no Balanço Orçamentário.
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b) No Balanço Financeiro incluem-se no grupo de “Receitas Orçamentárias” as
“Transferências Financeiras Recebidas”. Essas transferências financeiras
representam os valores que transitaram entre os órgãos do referido ente.
5.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas ExtraOrçamentárias.
a) As contas listadas no grupo de receitas extra-orçamentárias são todas aquelas
cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.
Considera-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do
parágrafo único do artigo 103 da lei 4.320/64, compõe esse grupo para fazer
contrapartida aos valores empenhados na despesa.
b) A seguir, listamos o significado dos principais grupos contas apresentados no
grupo de receitas extra-orçamentárias:
a. Restos a Pagar Processados 2011 – Representam todos os valores
inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2011: são os valores
empenhados, liquidados e não pagos até o final do exercício.
b. Restos a Pagar Não Processados 2011 – Representam todos os valores
inscritos em restos a pagar não processados no final do exercício de
2011: são todos os valores empenhados, não liquidados e não pagos até
o final do exercício.
c. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER – Representa o somatório dos
valores a receber por créditos junto a Previdência Social Geral, oriundos
pelo pagamento em folha a empregados ou servidores, referentes a
Salário Família e Salário Maternidade . Poderão ser encontrados no plano
de contas no nível contábil 1.1.2.1.9.
d. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS – Representa o
somatório das transferências financeiras não vinculadas ao orçamento
recebidas de outros órgãos. Os valores poderão ser encontrados no plano
de contas no nível contábil 6.2.2.2.
e. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – Representa o somatório das
variações ativas decorrentes da baixa de obrigações com saldo financeiro,
independente de execução orçamentária. Os valores poderão ser
encontrados no plano de contas no nível contábil 6.2.3.3.
f. CONSIGNAÇÕES – Representa o somatório dos valores entregues em
confiança ou em consignações, geralmente retidas em folhas de
pagamento de empregados ou servidores e ou pagamentos referentes a
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compras de bens e serviços. Os valores poderão ser encontrados no
plano de contas no nível 2.1.1.1.
g. DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS – Representa o somatório dos
valores de recursos recebidos a título de diversos depósitos exigíveis a
curto prazo. Os valores poderão ser encontrados no plano de contas no
nível contábil 2.1.1.4.
h. RECEITAS PENDENTES – Representa o somatório dos valores das
receitas obtidas que não foram devidamente apropriadas. Os valores
poderão ser encontrados no plano de contas no nível contábil 2.1.4.1.
5.4 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.
a) As despesas orçamentárias são classificadas no balanço financeiro pelas
funcões de governo, classificação essa trazida pela lei 4.320/64.
b) No Balanço Financeiro incluem-se no grupo de “Despesas Orçamentárias” as
“Transferências Financeiras Concedidas”. Essas transferências financeiras
representam os valores que transitaram entre os órgãos do referido ente.
5.5. – Critérios
Orçamentárias.

de

Reconhecimento

e

Classificação

Despesas

Extra-

a) As contas listadas no grupo de despesas extra-orçamentárias são todas aquelas
cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro.
b) A seguir, listamos o significado dos principais grupos contas apresentados no
grupo de despesa extra-orçamentárias:
a. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER – Representa o somatório dos
valores a receber por créditos junto a Previdência Social Geral, oriundos
pelo pagamento em folha a empregados ou servidores, referentes a
Salário Família e Salário Maternidade . Poderão ser encontrados no plano
de contas no nível contábil 1.1.2.1.9.
b. RESTOS A PAGAR – Representam os pagamentos de restos a pagar de
exercícios anteriores realizados no exercício de 2011.
c. CONSIGNAÇÕES – Representa o somatório dos valores entregues em
confiança ou em consignações, geralmente retidas em folhas de
pagamento de empregados ou servidores e ou pagamentos referentes a
compras de bens e serviços. Os valores poderão ser encontrados no
plano de contas no nível 2.1.1.1.
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d. DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - Representa o somatório dos
valores de recursos recebidos a título de diversos depósitos exigíveis a
curto prazo. Os valores poderão ser encontrados no plano de contas no
nível contábil 2.1.1.4.
e. RECEITAS PENDENTES – Representa o somatório dos valores das
receitas obtidas que não foram devidamente apropriadas. Os valores
poderão ser encontrados no plano de contas no nível contábil 2.1.4.1.
5.6 – Análise do Resultado apurado.
a) A análise e a verificação do Balanço Financeiro tem como objetivo predominante
preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão
financeira.
b) Analisando-se os valores listados no balanço, chega-se a um superávit
financeiro na ordem de 1.651.975,09 (um milhão, seiscentos e cinquenta e
um mil, novecentos e setenta e cinco reais e nove centavos), ou seja, os
saldos finais no disponível superam os valores iniciais no disponível nesse valor.
Nota 6. – Critérios contábeis adotados para o Balanço Patrimonial – Anexo 14
6.1 – Aspectos Gerais.
a) O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 da Lei
4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
b) Pode-se usar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:
a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos
passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios
econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos
passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade
saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de
serviços.
c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de
deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir a afetar o
patrimônio.
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6.2 – Critérios contábeis de Mensuração dos Ativos.
a) Ativo Financeiro – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de
realização. Nos valores listados no grupo do Ativo Financeiro, nenhuma conta foi
atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores
originais.
b) Ativo Permanente – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo
de aquisição, sem correção monetária e sem dedução da depreciação, que não
foi adotada para o balanço de 2011.
c) Os valores listados nas contas de dívida ativa tributária (10.793.088,99) e os não
tributários (42.363,88) encontram-se atualizados, inclusive com multas e juros
até a data de balanço (31/12/2011), e estão assim compostos:
Tributários
I.P.T.U –Imposto Predial e Territorial Urbano......................R$: 1.593.841,84
I.S.S. –Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza......R$: 9.193.832,40
Outras Dívidas Ativas Tributárias........................................R$:
5.414,75
Não Tributários
Aluguél......................................................... .....................R$:
Multas por infração.............. .............................................R$

42.063,88
300,00

d) Os maiores devedores de I.S.S., são os Bancos, cujos créditos estão sendo
cobrados na Justiça.
e) Durante o exercício em foco foram incorporados ao patrimônio diversos bens
imóveis, tanto os provenientes de obras e instalações vinculadas à convênios,
como aqueles, provenientes de outros recursos.
6.3 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos.
a) Passivo Financeiro – O Passivo Financeiro está demonstrado ao custo de
aquisição ou realização.
b) Passivo Permanente – As obrigações do passivo permanente estão
demonstradas com valores atualizados até 31/12/2011. Trata-se de
obrigações a médio e longo prazo. Incluem-se neste grupo, as contas
contábeis: “Obrigações a Pagar”, que representa requisitórios e precatórios
que deverão ser pagos no exercício de 2012.
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6.4 – Análise do Balanço Patrimonial.
a) Comparativo do Balanço Patrimonial apurado em 2011, com o exercício anterior:
Balanço Patrimonial
ATIVO

Exercício anterior
2010
%

Exercício Atual
2011
%

2.200.618,94

8,80%

3.855.075,50

11,39%

ATIVO PERMANENTE

21.838.341,79

87,37%

25.474.957,57

75,27%

ATIVO REAL

24.038.960,73

96,17%

29.330.033,07

86,66%

955.115,19

3,83%

4.515.392,72

13,34%

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO COMPENSADO
TOTAL
PASSIVO
PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO PERMANENTE
PASSIVO REAL
ATIVO REAL LÍQUIDO –
ADMIN. DIRETA.
PASSIVO COMPENSADO
TOTAL

20.994.075,92 100,00%
2010
%

33.845.425,79 100.00%
2011
%

4.281.955,70

17,13%

5.699.766,96

16,84%

29.641,17

0,12%

665.831,40

1,97%

4.311.596,87

17,25%

6.365.598,36

18,81%

19.727.363,86

78,92%

22.964.434,71

67,85%

955.115,19

3,83%

4.515.392,72

13,34%

24.994.075,92 100,00%

33.845.425,79 100.00%

b) Demais análises das contas no Balanço Patrimonial:
•

O Ativo Real apresentou um acréscimo de 22,01% em relação ao exercício
anterior.

•

O ativo financeiro apresentou em relação ao exercício anterior, uma variação de
75,20%

•

A conta de restos a pagar processados (liquidados) em relação ao passivo
financeiro representa 57,13%

•

A conta de restos a pagar não processados em relação ao passivo financeiro
representa 35,44%
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•

O passivo permanente, no tocante a OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO
PRAZO, em relação ao exercício anterior, apresentou crescimento de
2.617,65%, principalmente em virtude de parcelamento de débitos com a
Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo, relativo a
devolução de importâncias gastas indevidamente com os recursos do transporte
de alunos no exercício financeiro de 2004, saldo em 31.12.2011 R$ 283.829,97
(duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e
sete centavos) e parcelamento como SAAEDOCO, saldo em 31.12.2011
R$308.393,80 (trezentos e oito mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta
centavos).

•

Ainda no Passivo Permanente encontramos OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO,
que em relação ao exercício anterior, apresentou crescimento ou redução de
861,04%, obrigações essas com Precatórios e Requisitórios Judiciais.

Nota 7. – Critérios contábeis adotados para a Demonstração das Variações
Patrimoniais – Anexo 15
7.1. –Aspectos Gerais
a. A demonstração das Variações Patrimoniais está previsto no art.l04 da
Lei nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:
“A
Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações
verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro,
resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o
resultado patrimonial do exercício.”
b. As Variações Ativas de 2011 estão assim compostas:

VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes da execução orçamentária
Mutações Patrimoniais
Independente da Execução Orçamentária
SUB
TOTAL

45.066.316,10

78,32%

1.252.740,65

2,18%

11.220.561,43

19,50%

57.539.618,18

100,00%
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c. As Variações Passivas de 2011 estão assim compostas:

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes da execução orçamentária
Mutações Patrimoniais
Independente da Execução Orçamentária
SUB TOTAL

45.074.999,78

83,01%

638.124,10

1,17%

8.589.423,45

15,82%

54.302.547,33

100,00%

d. O resultado econômico apurado no exercício foi um SUPERAVIT
PATRIMONIAL no valor de R$ 3.237.070,85 (três milhões, duzentos
e trinta e sete mil, setenta reais e oitenta e cinco centavos), que
elevou o Saldo Patrimonial de R$ 19.727.363,86 (dezenove milhões,
setecentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e
oitenta e seis centavos) para R$ 22.964.434,71 (vinte e dois
milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta
e quatro reais e setenta e um centavos).
e. Foram registradas no período cancelamentos de restos a pagar no
valor de R$ 202.328,98 (duzentos e dois mil, trezentos e vinte e oito
reais e noventa e oito centavos)
f. Não houve furtos ou roubos de bens do imobilizado no exercício de
2011.
g. Foi realizado registros de cancelamentos de divida ativa no valor de
R$26.443,40 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais
e quarenta centavos).

Dois Córregos, 30 de março de 2012

LUIS ANTONIO NAIS
Prefeito Municipal
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