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NOTA EXPLICATIVA 

 
BALANÇO PATRIMONIAL 

 
 

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 

quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas 

representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em 

contas de compensação. 

 

 

 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

 

A provisão para perda da dívida ativa foi elaborada considerando a média dos 

últimos cinco anos entre o valor total da dívida ativa e o recebimento por exercício.  

 

O cálculo efetuado apresentou um aumento no ajuste de perda para a dívida ativa, 

o que demonstra que, apesar do Município ter políticas voltadas ao incentivo no recebimento 

de dívida ativa e campanhas para redução da inadimplência, o volume não arrecadado ainda 

persiste em percentuais acima de 80%. 

 

O cálculo para atualização do valor de ajuste de perda da dívida ativa foi elaborado 

da seguinte forma: 

 

MÉDIA DE 2014 A 2018 R$ 

VALOR MÉDIO DÍVIDA ATIVA ATÉ 2018 223.248,54                      

VALOR MEDIO RECEBIDO ATÉ 2018 27.837,44                        

% REALIZADO ATÉ 2018 12,47%

% AJUSTE DE PERDA A REGISTRAR NO RESULTADO EXERC 87,53%

VALOR DA DÍVIDA ATIVA EM 31/12/2018 (b) 306.536,81                      

VALOR TOTAL DO AJUSTE DE PERDA ATÉ 2018 (c) = b * a 268.313,94                      

AJUSTE PARA PERDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR (d) 160.605,71                      

 = VALOR A COMPLEMENTAR DO AJUSTE (VPD) (e) = d-c 107.708,23                      
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 ATIVO IMOBILIZADO 

 

Os bens móveis e imóveis da prefeitura municipal adquiridos/construídos durante o 

exercício são imobilizados pelo seu valor de aquisição e depreciados utilizando o método linear. 

A vida útil e a taxa de depreciação tomam por base a tabela da Receita Federal.  

O Fundo Municipal de Saúde, obteve desconcentração administrativo neste 

exercício (2018). Com isso, todos os bens móveis adquiridos foram incorporados no Ativo Não 

Circulante e depreciado sob o método linear, não havendo incorporação de bens imóveis no 

período. 

 

 

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

 

O passivo não circulante figura um saldo de R$ 99.516,41, sendo exclusivamente oriundo de 

parcelamento relativo à Contribuição ao PASEP.  

 

 

 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Despesa de Exercícios Anteriores 

 

Durante o execício de 2018, foram efetuados levantamentos e análises tanto no ativo quanto no 

passivo da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, com o objetivo de confirmar a 

fidedignidade dos direitos e obrigações ali representados. 

 

No ativo circulante, foi averiguado que as contas registrando os direitos relativos à Salário 

Família e Salário Maternidade apresentavam saldos não condizentes com a realidade. Foi 

efetuado levantamento detalhado e verificado que, no caso do Salário Família as diferenças 

advém, principalmente, dos exercício se 2009 a 2013 sendo inclusive dificultoso a identificação e 
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confronto de informações naqueles execícios, o que nos levou a trabalhar com os dados 

contabilizados em 2018 e 2017 para identificar qual o real saldo que deveria figurar ao final do 

atual exerício. Neste contexto também apresenta-se o direito relativo ao Salário Maternidade, 

cujos saldos foram acumulando em exercícios distantes e carregados até a presente data. Sendo 

assim, e acreditando que a informação não sendo corrigida implicaria acarretar um ativo não 

condizente com a relidade, e consequentemente afetando diversos outros dados como 

superávit financeiro, foi contabilizado uma baixa da diferença nos direitos no Salário Família de 

R$ 6.293,35 e Salário Maternidade de R$ 14.597,89, em contrapartida com o Patrimônio Líquido 

- Ajuste de Exercícios Anteriores. Ainda no Ativo Circulante, foi também efetuado baixa de R$ 

0,34 do saldo apresentado na conta contábil 1138199 - Outros créditos a Receber e Valores a 

Curto Prazo, tal baixa foi da mesma forma em contrapartida com o patrimônio líquido efetuada 

por identificar que advém de exercíios anteriores e se tratar de valor irrisório. 

 

Seguindo a mesma análise efetuada nos direitos registrados no Ativo Circulante, as obrigações 

oriundas de consignações com saldo no Passivo Circulante foram analisadas em exercícios 

anteriores e no atual, objetivando identificar discrepâncias entre os saldos ao final do 

exexercício de 2018 com a real obrigação a curto prazo desta Unidade Gestora. 

 

Após analisar o histórico das consignações, foi identificado que os valores foram retidos dos 

servidores, de forma extra orçamentária em vários exercícios anteriores, e em algum momento 

foram repassadas à instituição de direito orçamentáriamente. Abaixo segue informações das 

contas contábeis e os respectivos valores ajustados: 

 

CONTA CONTÁBIL VALOR AJUSTADO 

218810115001 - Consignações Caixa Economica Federal R$ 20.916,78 

218810115004 - Consignação SICOOB R$ 2.245,86 

218810115003 - Consignações Banco Rural R$ 1.021,12 

218810113001 - SISPMC PMGL R$ 5.441,16 

218810115002 - Consignações BANESTES R$ 16.551,89 

218810114001  - Seguro de Vida PMGL R$ 3.392,91 
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218810112002 - INSS Serviços de Terceiros R$ 9.193,71 

TOTAL R$ 58.763,43 

 

 

Vale ressaltar que todos os lançamentos efetuados em contrapartida com o patrimônio líquido 

foram para correção de informações do ativo e passivo circulante acarretadas ao longo de vários 

anos, e que vinham demonstrando direitos e obrigações inexistentes e imcompatíveis com a 

realidade atual do Município. 

 

 

AJUSTE DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

Debitos Créditos Saldo 

237110300001 – Ajustes de 
Exercícios Anteriores 

20.891,58 - 20.891,58 

237110300999 – Ajustes de 
Exercícios Anteriores 

- 58.763,43 37.871,85 

 

 

 

 

 SUPERÁVIT FINANCEIRO 

 

Anexo ao Balanço Patrimonial, pode-se verificar as informações do Ativo Financeiro e Passivo 

financeiro, que totalizaram R$ 6.846.390,35 e R$ 1.426.283,12 respectivamente, resultando em 

um superávit financeiro na ordem de R$ 5.420.107,23, cuja distribuição por fontes de recursos 

permite detalhar as fontes que poderão ser objeto de suplementação no exercício de 2018. 

 

 


