SAAEDOCO-SERV.AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE
DOIS CÓRREGOS (SP)
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS BALANÇOS DE 2011
Nota 1 – Apresentação do autarquia

O SAAEDOCO – SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE DOIS
CÓRREGOS, órgão de administração indireta, foi criado pela Lei Municipal nº 2.388, de30 de
junho de 1998.
Na autarquia estão cadastradas 9.046 ligações de água, assim como o serviço de
afastamento do esgoto.
Neste exercício de 2011 foi concluída a construção de emissários e da ETEEstação de Tratamento de Esgoto, em parceria como Governo do Estado de São Paulo.

Nota 2 – Contexto Organizacional
O Saaedoco contou em 2011, com 2 unidades orçamentárias, assim representados:
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03.01
03.02

SAAEDOCO – SERV .AUTONOMO AGUA ESGOTO

Divisão de Administração e Finanças
Divisão Técnica e de Planejamento

Nota 3 – 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.
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.
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Procedimentos adotados na consolidação dos dados do município: A
consolidação da Unidade foi efetuada mensalmente, através de uma rotina interna do
sistema, onde se exporta as informações da Unidade Gestora descentralizada para a
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).
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;
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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: 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 da autarquia:
a)

O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R$ 2.560.000,00
(dois milhões, quinhentos e sessenta mil reais), que depois de alterada através
de créditos adicionais abertos durante o exercício, passou a ser de R$ 2.960.000,00
(dois milhões, novecentos e sessenta mil reais)

b) O total da despesa, depois de alterado no período, foi de R$ 2.960.000,00 (dois
milhões, novecentos e sessenta mil reais), portanto, tendo finalizado o exercício
com valores empenhados na importância de R$ 2.733.291,23 (dois milhões,
setecentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três
centavos), proporcionando uma economia de dotações no valor de R$ 226.708,77
(duzentos e vinte e seis mil, setecentos e oito reais e setenta e sete centavos),
em termos percentuais, 7,65%.
c) O total da receita prevista para o período (orçamento inicial) foi de R$ 2.560.000,00
(dois milhões, quinhentos e sessenta mil reais), que atualizada durante o
exercício, em razão de novas previsões e superávit financeiro existente no exercício
anterior, atingiu o valor de R$ 2.960.000,00 (dois milhões, novecentos e
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sessenta mil reais) quando finalizado o exercício, os valores arrecadados
atingiram a importância de R$ 2.745.809,51 (dois milhões, setecentos e quarenta
e cinco mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e um centavos,
proporcionando uma insuficiência de arrecadação no valor de R$ 214.190,49
(duzentos e quatorze mil, cento e noventa reais e quarenta e nove centavos,
que foi coberta com recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO verificado no dia
31.12.2010.
d) O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2011, superávit orçamentário,
no valor de R$ 12.518,28 (doze mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e oito
centavos), representa 0,46%, confrontando-se as receitas arrecadadas com as
despesas executadas.
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.
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.
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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. 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.
e. 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.
5.4 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.
a) As despesas orçamentárias são classificadas no balanço financeiro pelas
categorias econômicas classificação essa trazida pela lei 4.320/64.
b)
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:
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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.
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.
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 R$ 122.764,53 (cento e vinte e dois mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e cinquenta e três 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:
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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.
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 (1.873.316,19 (hum milhão,
oitocentos e setenta e três mil, trezentos e dezesseis reais e dezenove
centavos) encontram-se atualizados, inclusive com multas e juros até a data de
balanço (31/12/2011.
d)

Durante o exercício em foco foram incorporados ao patrimônio diversos bens,
tanto os provenientes de aquisição de equipamentos de material permanente e de
obras e instalações.

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 até 31/12/2011. Verifica-se que a autarquia nada devia
naquela data, relativo a divida de médio e longo prazo.
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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
%

295.145,80

11,02%

417.993,25

11,06%

ATIVO PERMANENTE

2.377.524,98

88,98%

3.110.799,49

82,34%

ATIVO REAL

2.672.670,78 100,00%

3.528.792,74

93,40%

249.971,96

6,60%

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO COMPENSADO

0

0

2.672.670,78 100,00%

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

3.778.764,70 100,00%
2011

38.895,88

1,43%

149.225,05

3,94%

0

0

0

0

38.895,88

1,43%

149.225,05

3,94%

2.633.774,90

98,57%

3.379.567,69

89,45%

0

0

249.971,96

6,61%

2.672.670,78 100,00%

3.778.764,70 100.00%

b) Demais análises das contas no Balanço Patrimonial:
•

O Ativo Real apresentou um acréscimo de 32,04% em relação ao exercício
anterior.

•

O ativo financeiro apresentou em relação ao exercício anterior, uma variação de
41,64%

•

A conta de restos a pagar processados (liquidados) em relação ao passivo
financeiro representa 89,48%
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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

2.745.809,51

68,11%

7.370,00

0,18%

1.278.243,88

31,71%

4.031.423,39

100,00%

c. As Variações Passivas de 2011 estão assim compostas:

VARIAÇÕES PASSIVAS
2.733.291,23

83,19%

Mutações Patrimoniais

208.610,12

6,35%

Independente da Execução Orçamentária

343.729,25

10,46%

3.285.630,60

100,00%

Resultantes da execução orçamentária

SUB TOTAL

d. O resultado econômico apurado no exercício foi um SUPERAVIT
PATRIMONIAL no valor de R$ 745.792,79 (setecentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e nove
centavos), que elevou o Saldo Patrimonial de R$2.633.774,90 (dois
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milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e
quatro reais e noventa centavos) para R$ 3.379.567,69 (três
milhões, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e
sete reais e sessenta e nove centavos).
e. Não houve furtos ou roubos de bens do imobilizado no exercício de
2011.
f. Foi realizado registros de cancelamentos de divida ativa no valor de
R$ 70.752,35 (setenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e
trinta e cinco centavos)

Dois Córregos, 30 de março de 2012

ADEMIR CELESTINO PERETI
Superintendente

ALFREDO SORIANI FILHO
Tec.Cont. 1SP105.439/O-6

