R.P.P.S. – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL)
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS BALANÇOS DE 2011

Nota 1 – Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados
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.
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.
Critérios de Depreciação: para o exercício de 2011 não foram realizadas
depreciações nos ativos da entidade envolvida 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 2. – Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário – Anexo 12.
2.1 – 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
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resultado orçamentário: superávit (receita maior que a despesa) ou déficits
(despesas maior que as receitas).
2.2 – 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,
Renúncia de Receita, Isenções, Descontos Concedidos);
2.3 – 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.
2.4 – Análise do Resultado apurado
Resultado apurado constante do Balanço Orçamentário
a) O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R$ 465.000,00
(quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), que depois de alterada através de
crédito adicional aberto por conta de anulação permaneceu com o mesmo valor.
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b) O total da despesa, depois de alterado no período, foi de R$ 465.000,00
(quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), portanto, tendo finalizado o exercício
com valores empenhados na importância de R$ 403.660,36 (quatrocentos e três
mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), proporcionando uma
economia de dotações no valor de R$ 61.339,64 (sessenta e um mil, trezentos e
trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), em termos percentuais,
9,51%.
c) O total da receita prevista para o período (orçamento inicial) foi de R$ 465.000,00
(quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), que atualizada durante o exercício,
permaneceu com o mesmo valor. Quando finalizado o exercício, os valores
arrecadados atingiram a importância de R$ 421.503,97 (quatrocentos e vinte e
um mil, quinhentos e três reais e noventa e sete centavos), proporcionando
uma insuficiência de arrecadação no valor de R$ 43.496,03 (quarenta e três mil,
quatrocentos e noventa e seis reais e três centavos), em termos percentuais,
9,35%.
Natureza da Despesa

Receita de Contribuição

Valores
Previstos

Valores
Arrecadados

$

%

5.500,00

7.214,47

1.714,47

31.18%

Receita Patrimonial

14.000,00

27.675,34

13.675,34

97,68%

Receita Intra-Rec.Contribuições
Transferências
Financeiras
Recebidas (Cobertura Deficit)

12.000,00

14.428,96

2.428,96

20,24%

433.500,00

372.185,20

- 61.314,80

- 16,46%

Totais

465.000,00

421.503,97

43.496,03

- 9,35%

d) O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2011, superávit orçamentário,
no valor de R$ 17.843,61 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e três reais e
sessenta e um centavos), representa 4,23%, confrontando-se as receitas
arrecadadas com as despesas executadas.
e) Fatos relevantes do Balanço Orçamentário:
e.1) Os valores previstos como Transferências Financeiras Recebidas, refere-se a
repasse da Prefeitura para cobertura de déficit, conforme determina Lei Municipal.
e.2) As despesas foram efetuadas, totalmente, para pagamento de aposentadorias
aos inativos e pensionistas.
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Nota 3. – Critérios contábeis adotados para o Balanço Financeiro – Anexo 13
3.1 – 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;
3.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias e
Intra-Orçamentárias.
a) As receitas orçamentárias e intra-orçamentária possuem nesse balanço os
mesmos critérios de classificação adotados no Balanço Orçamentário.
3.3 – 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. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS – Representa o
somatório das transferências financeiras não vinculadas ao orçamento
recebidas da Prefeitura Municipal de Dois Córregos. Os valores poderão
ser encontrados no plano de contas no nível contábil 6.2.2.2.
c. CONSIGNAÇÕES – Representa o somatório dos valores entregues em
confiança ou em consignações, geralmente retidas em folhas de
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pagamento dos inativos e pensionistas. Os valores poderão ser
encontrados no plano de contas no nível 2.1.1.1.
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.
3.4 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.
a) As despesas orçamentárias são classificadas no balanço financeiro por nível de
elemento, classificação essa trazida pela lei 4.320/64.
3.5. – 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. CONSIGNAÇÕES – Representa o somatório dos valores entregues em
confiança ou em consignações, geralmente retidas em folhas de
pagamento dos inativos e pensionistas. Os valores poderão ser
encontrados no plano de contas no nível 2.1.1.1.
b. 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.
3.6 – 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 R$ 48.598,15 (quarenta e oito mil, quinhentos e
noventa e oito reais e quinze centavos), ou seja, os saldos finais no disponível
superam os valores iniciais no disponível nesse valor.
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Nota 4. – Critérios contábeis adotados para o Balanço Patrimonial – Anexo 14
4.1 – 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.
4.2 – 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.
4.3 – 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, sem correção monetária e sem dedução da depreciação, que
não foi adotada para o balanço de 2011
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4.4 – Análise do Balanço Patrimonial.
a) Comparativo do Balanço Patrimonial apurado em 2011, com o exercício anterior:
Balanço Patrimonial
ATIVO
ATIVO FINANCEIRO

Exercício anterior
2010
%
184.609,08 100,00%

ATIVO PERMANENTE

-0-

ATIVO COMPENSADO

-0-

TOTAL
PASSIVO
PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO PERMANENTE
ATIVO REAL LÍQUIDO
PASSIVO COMPENSADO
TOTAL

Exercício Atual
2011
%

-

184.609,08 100,00%
2010
%
1.206,05

0.65%

-0183.403,03

99,35%

-0-

-

184.609,08 100,00%

233.207,23 100.00%
-0-

-

-0-

-

233.207,23 100.00%
2011
%
31.960,59

13,70%

-0-

-

201.246,64

86,30%

--0-

-

233.207,23 100.00%

b) Demais análises das contas no Balanço Patrimonial:
•

O Ativo Real apresentou um acréscimo de
anterior.

•

O ativo financeiro apresentou em relação ao exercício anterior, uma variação de
26,32%

•
•

9,72% em relação ao exercício

A conta de restos a pagar processados (liquidados) em relação ao passivo
financeiro representa 95,76%
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Nota 5. – Critérios contábeis adotados para a Demonstração das Variações
Patrimoniais – Anexo 15
5.1. –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 e intra

49.318,77
-0-

Mutações Patrimoniais
Indep.Exec.Orçamentária – Transfs.recebidas
TOTAL

11,70%
-

372.185,20

88,30%

421.503,97

100,00%

c. As Variações Passivas de 2011 estão assim compostas:

VARIAÇÕES PASSIVAS
403.660,36

Resultantes da execução orçamentária

-0-

Mutações Patrimoniais
Independente da Execução Orçamentária
Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)
TOTAL

-0-

95,77%
-

17.843,61

4,23%

421.503,97

100,00%
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d. O resultado econômico apurado no exercício foi um SUPERAVIT
PATRIMONIAL no valor de R$ 17.843,61 (dezessete mil, oitocentos
e quarenta e três reais e sessenta e um centavos),que elevou o
Saldo Patrimonial de R$ 183.403,03 (cento e oitenta e três mil,
quatrocentos e três reais e três centavos) para R$ 201.246,64
(duzentos e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e
quatro centavos).
e. Não houve furtos ou roubos de bens no exercício de 2011.

Dois Córregos, 30 de março de 2012

LUIS ANTONIO NAIS
Prefeito Municipal

CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES
Tec.Cont.CRC 1SP148.804/O-0

