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Anexos Xll, Xlll, XIV e XV da Lei n°4.320/64, Fluxo deCaixa
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

(DCASP) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em 31 de dezembro de
2018.

l.INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Choró apresenta as Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2018, comparativas ao exercício 2017,

quando aplicável.

As Notas Explicativas, consideradas parte integrante das Demonstrações

Contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais àquelas apresentadas nos

quadros das Demonstrações Contábeis, com o intuito de facilitar a compreensão do texto

aos diversos usuários. As Notas foram redigidas em linguagem clara e objetiva, com o

fito de proporcionar fácil entendimento, corroborando o processo de transparência na
gestão pública.

Cabe destacar que a Administração Pública brasileira através da Secretaria do
Tesouo Nacional (STN), órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, vem

editando nomativos manuais e instruções de procedimentos contábeis, em consonância
com as Nomas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Deste modo, o patrimônio das entidades

públicas passará a ser registrado de foma completa, abrangendo todos os Ativos e
Passivos, em confomidade com o princi'pio da competência, subsidiando, assim, melhor

tomada de decisão por parte de todos os usuários da infomação contábil,

Os Balanços estão apresentados de foma consolidada, confome art. 4° da
lnstrução Nomativa TCE/CE n° 02/2013, refletindo a movimentação da Execução do

Município de Choró, incluindo as infomações orçamentárias, fmanceiras e patrimorial
do Poder Legislativo Municipal.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são

compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei n° 4.320/64 e pelos exigidos pela
NBCT 16.6. As Demonstrações Contábeis obrigatórias paia o exercício de 2018 são as
seguintes:
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a.

Balanço orçamentário

b.

Balanço Financeiro

c.

Balanço patrimonial

d.

Demonstrações das variações patrimoniais

e.

Demonstração do Fluxo de caixa

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLITICAS CONTABEIS

Os principais nomativos e legislação utilizados paia embasar o processo de

reconhecimento, mensuação/avaliação, registro e evidenciação do patrimônio da
Prefeitura Municipal de Choró encontram-se listados a seguir:

•

Nomas Brasileiras de contabilidade Aplicadas ao

Setor Público (NBC TSP), editadas pelo CFC, que dispõem sobre

aspectos contábeis específicos da gestão govemamental;
•

Lei n. 4.320, de l7/03/1964, que estatui as nomas

gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da Urião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
•

Lei complementai. n.101, de 04/05/2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF), que estabelece as nomas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
•

Portaria STN n. 634, de 19/11/2013, que dispõe

sobre as regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos
contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação

das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, sob a mesma base conceitual;

•

Portaria

lnteministerial

10/12/2015, que aprova a Parte

STN/SOF

n.

1,

de

I - Procedimentos Contábeis

Orçamentários (PCO) da 6a Edição do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP);
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•

Portaria sTN n. 700, de l0/12/2015, que aprova as

Partes 11 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), 111 -

Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), IV -Plano de Contas

Aplicado ao Setor Público (PCASP) e V - Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público (DCASP) da 6a edição do Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
•

sobre

Portaria STN n. 548, de 24/09/2015, que dispõe

prazos-limite

patrimoniais

de

adoção

dos

procedimentos

contábeis

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à

consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;
•

Instrução Nomativa n° 02/2013 de 23/12/2013 do

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que dispõe

sobre a Prestação de Contas de Govemo - PCG e dá outras
providências.

3. BALANÇ0 0RÇAMENTARI0
0 Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em
conffonto com as realizadas. Em sua estrutura, evidencia as receitas e as despesas
orçamentárias por categoria econômica, confiontando o orçamento inicial e as suas
alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período. Tem sido

elaborado de acordo com a estrutura definida na Parte V do MCASP.

Fontes de Financiamertm
A anecadação de receitas pela Prefeitura Municipal de Choró se referem
as Receitas Correntes e de Capital, tais como:

Impostos de competência municipa], tais como: IPTU - Imposto Predial

e Território Urbano, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (incidente na fonte
sobre os rendimentos pagos a qualquer título por ela, suas autarquias e pelas fimdações
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que instituírem e mantiverem), ITBI - Imposto sobre Transação lnter vivos de Bens

lmóveis e ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza;
Taxas, tais como: a concessão de licenças e alvarás; habite-se; licença de

vendedores ambulantes; coleta de lixo; taxas de cemitério, etc, confome Código
Tributário do Município;

Receitas Patrimoniais, que a prefeitura arrecada através da administração
e gerenciamento do seu patrimônio mobiliário, imobiliário e financeiro, tais como:

rendimentos de aplicação financeira e aluguéis;

Tmnsferências Correntes recebidos pela prefeitura de outms esferas de
govemo, como união e estado, podendo ser obrigatórias, isto é, por determinação
constitucional (FPM, ICMS, IPVA, FUNDEB, etc) ou voluntárias, isto é, pela livre

vontade do repassador (convênios);

Outras Receitas, arrecadadas pela prefeitura e não classificáveis nos grupos
anteriores, tais como: multas ejuos de mora, indenizações e restituições, receita da dívida
ativa

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de govemo,
instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a

fomação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do
mesmo.
Os registros de classificação da receita orçamentárias são efetuados

por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no

momento de sua efetiva anecadação, obedecendo ao regime de caixa.
Os registros de classificação da despesa orçamentárias são efetuados por

meio de rotinas específicas no sistema infomiatizado, sendo registradas no momento
de seu empenho, obedecendo ao regime de competência.

Res ultado da execução Orçamentária

A LOA para o exercício de 2018 do Município de Choró foi aprovado
através da Lei Municipal n° 494 de 26 de dezembro de 2017, que estimou a receita e
fixou as despesas no montante de R$ 34.123.179,25 no qul foi previsto RS
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32.939.387,46 de receitas correntes e R$ 2.412.837,78 de receitas de capital. No tocante
as despesas, fixou-se R$ 28.603.113,24 de despesas correntes e R$ 4.631.691,48 de

despesas de capital e a reserva de contingência do RPPS o montante de R$ 887.674,53.

Autorizou-se na Lei Orçamentária Anual o percentual de 70% para abertura de créditos
suplementares ao orçamento vigente.

Conftontando os montantes previstos na LOA e a execução orçamentária
da receita e despesa no exercício de 2018, podemos verificar um déficit orçamentário

no exercício e insuficiência de arrecadação, confome evidenciado nos quadros
abaixo:

EVIDÊNCIACÃO DO DÉFICIT ORCAMENTÁRIO
Receitas Realizadas

R$ 31.638.768,84

Despesas Empenhadas ........................... R$ 32.797.260,21

Déricit Orçamentário ............................ RS 1.158.49137

Constatou-se um déficit orçamentário no exercício no montante de R$
1.158.491,37, confome conta no Balanço Orçamentário.

EVIDÊNCIACÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ARRECADACÃO
Receitas Realizadas

R$ 31.638.768,84

Receitas Previstas

R$ 34.123.179,25

Insuficiência de Arrecadação ............................ R$ 2.484.410,41

Constatou-se uma insuficiência de arrecadação do exercício no montante
de R$ 2.484.410,41 confome conta no Balanço Orçamentário.

No tocante a execução orçamentária destacamos os valores inscritos

em restos a pagar no exercício corrente tendo em vista que o montante da despesa
empenhada foi de R$ 32.797.260,21 a despesa paga de R$ 30.001.611,81 e as despesas

liquidadas somaram R$ 32.694.180,69.
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PAGAR

R$ 2.692.568,88

NAO

R$ 103.079,52

OCESSADOS

Crédiios Adicionais

Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2018 pela

entidade foram em sua totalidade suplementares e especial, visando à readequação

das despesas e dotações previamente fixadas, e complementando dotações não
existentes totalizando RS 18.799.768,45 conespondendo a 55,09%, valor que se

encontra dentro do limite de Suplementação autorizado na Lei n° 494/2017 que

autori2a a abertura de créditos suplementares até 70% do orçamento vigente. Segue
abaixo o resumo da abertura de créditos suplementares no exercício de 2018.

CRÉDITOSADICIONAIS

Créditos

Valor do Crédito

R$ 18.799.768,45

Suplementares
Créditos Especiai s

TipodeFonte

g8.&*;;:

Anulação de

Dotação
R$ 33.000,00

Anulação deDotação

No que diz respeito o lnciso 1 do § 5° do art. 5° da l.N. n° 02/20|3,

acrescentado pela l.N. n° 02/2015, cobra o detalhamento das movimentações
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intraorçamentárias em Nota Explicativa, com o fito de evidenciar as Transferências

lntragovemamentais o montante arrecadado foi de R$ 242.019,06.
Quanto ao lnciso 11 do § 5° do art. 5° da l.N. n° 02/2013, acrescentado pela

l.N. n° 02/2015, não houve abertura de crédito adicional com fonte referente ao

Superávit Financeiro. No que diz respeito o lnciso IV, alínea "c", da supracitada

lnstrução Nomativa, infomo que não houve a Alienação de Ativos.

3. BALANÇO FINANCEIRO

0 Balanço Finamceiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem

como os recebimentos e os pagamentos de nature2a e)" orçamentária, conjugados com
os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o
exercício seguinte. É um quadro com duas seções : os lngressos (Receitas

Orçamentárias

e Recebimentos

Extra orçamentários) e Dispêndios

(Despesa

Orçainentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do
saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie

para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Foi elaborado de acordo com a

estrutura definida no MCASP.

Transferências Financeims Recebidas refletem as movimentações de
recursos fmanceiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem

ser orçamentárias ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à
execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se

relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos
aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados,

são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

Tmnsferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de
recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem

ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das
Transferências Financeiras Recebidas.
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Recebimentos Extra orçamentários são evidenciados os ingressos não

previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão
administrativa ou sentença judicial, estando evidenciado no Balanço Financeiro o

montante de R$ 3.259.868,80 referente a inscrições de restos a pagar processados e não
processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extra

orçamentários.

Pagamentos Extra orçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não
precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, está evidenciado no
Balanço Financeiro o montante de R$ 5.645.159,93 referente a inscrições de restos a

pagar processados e não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros

recebimentos extra orçamentários.

E possível verificar que o saldo em caixa e equivalente de caixa que passa
para o exercício seguinte ®osição em 31/12/2018) apresentou o montante de R$
5.691.242,63.

4. BALANÇO PATRIMONIAL

0 Balmço Patrimonial, confome o MCASP, é a Demonstração Contábil
que evidência, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade
pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os Atos

Potenciais, registrados em contas de compensação (natureza de infomação de
controle). Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não

circulante, confome critérios estabelecidos. Tem sido elaborado de acordo com a

estnmira definida no MCASP.
A seguir, serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no

Balanço Patrimorial.

4.1 Ativo Circulante
4.1.1 Caixa e Equiva]ente de Caixa
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As disponibilidades de caixa e equivalente de caixa da Prefeitura Municipal

de Choró são compostas por valores registrados conta corrente bancária em observância
ao art. 164, § 3°, da Constituição da República, nas quais todas as disporibilidades de
caixa do município são mantidas em instituições financeiras oficiais. As disponibilidades

são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda
estrangeira pela ausência de transações em outras moedas. As aplicações financeiras de
regate automático foram atualizadas pelos rendimentos até 31/12/2018.

-.,

3l„2n018

3

€?-í;

`'#-,

1.1.1.1.1.06.01.00.00

Bamcos Conta Movimento -RPPS

R$ 3.562.126,06 R$ 5.162.186,63

1.1.1.1.1.19.00.00.00

Bancos Conta Movimento -DemaisContas

R$ 2.129.116,57

R$ 1.264.197,72

R$ 5.691.242,63

R$ 6.426.384,35

TOTAL

As diferenças entre o saldo contábil e os extratos bancários estão evidenciadas

nas conciliações bancárias acostadas na Prestação de Contas de Govemo - PCG do
exercício de 2018.

4.1 Ativo Circulante

4.1.2 Créditos a Curto Prazo

Os saldos inscritos nesse grupo do Ativo referem-se a créditos diversos
realizáveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Dentre os valores
registrados destacamos as inscrições no exercício de 2018 dos valores a receber de Dívida

Ativa Tributária e Não Tributária especificados na declaração anexa na PCG confome
inciso XIV da lnstrução Normativa n° 02/2013 abaixo discriminadas:
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1.1.2.6.1.01.00.00.00

Dívida

nãoTributária

R$ 622.288,47

R$ 61 l .216,6l

1.1.3 .2.3 .06.00.00.00

Contribuição ao RGPS aCompensar

R$212.949,14

R$ 212.949,14

1.1.3 .5 .1.99.00.00.00

Outros

R$ 40.265,77

R$

1.1.3 .8.1.06.00.00.00

Valores em TrânsitoRealizáveisaCurtoPrazo

RS 160.570,53

R$ 115.804,55

1.1.3.8.1.08.00.00.00

Créditos a receber porreembolsodeSalárioFamília

R$

R$

434,85

1.1.3.8.2.06.00.00.00

Valores em TrânsitoRealizáveisaCurtoPrazo

RS

R$

10.254,08

1.1.3.8.2.08.00.00.00

Créditos a Receber porReembolsodeSalárioFamíliaPago

R$ 42.767,37

R$ 34.057,91

1.1.3 .8.2.09.00.00.00

Créditos a Receber porReembolsodeSalárioMatemidade

R$

R$

7.017,51

1.1.3 .8.2.31.00.00.00

Créditos a Receber deParcelamentos

R$ 976.984,09

R$

0,00

1.1.3 .8.3 .08.00.00.00

Créditos a Receber porReembolsodeSalárioFamília

R$

RS 14.324,43

1.1.3.8.3.09.00.00.00

Créditos a Receber porReembolsodeSalárioMatemidade

RS

DepósitosRestituíveiseValoresVinculados

434,85

1.145,22

10.189,17

11.268,82

15.443,26 R$

77,91

13.215,33
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Destaca-se os créditos a receber por reembolso de Salário Família

e Salário Maternidade serão reembolsados no ato do recolhimento das Obrigações

Patronais Previdenciárias junto ao RPPS e RGPS a vencer. Os Valores de Créditos a

Receber de Parcelamentos estão registrados no lnstituto de Previdência do Município,

pois foi realizado o parcelamento da dívida junto ao mesmo, confome temo de
parcelamento, bem como feito o cancelamento do Registro anterior no Balanço para
reinscrição em separado por Parcelamento.

Os demais valores registrados como Créditos a Curto Prazo como

também o saldo das contas de Salário Família e Salário Matemidade provenientes do
exercício de 2016 são deconentes de registros anteriores ao exercício de 2018, ou seja,

deconentes de exercícios anteriores. A atual administração está tomando medidas

cabíveis para identificação e análise das infomações contábeis para posteriores tomadas
de decisões e a correta evidenciação dos saldos patrimoniais.

4.1 Ativo Circulante
4.1.3 Estoques

Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis
no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de
liquidação das respectivas despesas de material de consumo.
0 inventário dos itens de almoxarifado foi realizado no dia 31/12/2018 por

servidor responsável pelo controle dos referidos itens, obedecendo ao princípio da

segregação de fimções. Não fomm identificadas divergências entre o saldo inventariado
e o saldo contábil. A referida conta obteve o saldo de R$ 41.400,01 dividindo-se entre
as seguintes contas:

Unidade Gestora
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Fundo Municipal de Previdência
Secretaria de Saúde

Saldo em 31/12#018
R$ 14.867,12

R$ 7.164,90
RS 19.367,99
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4.2 Ativo não Circulante
4.2.1 Imobilizado

Registrando os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da

entidade ou exercidos com essa finalidade, o referido grupo obteve a seguinte
movimentação no exercício de 2018:
-`:'{À `''`t 3|n2"|S
lü.-

.V_,``f,,~T

1,`1

;
"?,ljJ:;

Imobilizado

R$ 13.889.000,00

tffiã.`,t+`.,"
=?J,:?,-`,#t,:,`:

`

RS 12.978.176,00

No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis, tem-se a

infomar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens
pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação. Com
isso todos os bens móveis e imóveis adquiridos, forain devidamente registrados pelos

lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original,
incorporando um total de R$ 910.824,00, referentes ao exercício de 2018.

Cumpre ressaltar que não se processou a depreciação, reavaliação,
redução ao valor recuperável tendo em vista os prazos estipulados através da
Portaria STN n° 548/2015 que estabeleceu novos prazos para o plano de implantação
dos procedimentos contábeis patrimoniais.

Sob esse prisma, o processo para implantação das normas é complexo e
moroso tendo o Município que estabelecer etapas paulatinamente visando atingir um
controle eficiente e eficaz. As medidas necessária a correta mensuração e

evidenciação do Ativo lmobilizado, já foram devidamente tomadas, pois foi
instituído a Comissão de Avaliação e Reavaliação de Bens Patrimoniais através da
Portaria n° 480/2018 e dado início o inventário de bens móveis e imóveis, bem como

os procedimentos devido para correta evidenciação dos ativos do Município de
Choró.
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4.3 Passivo Circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses

da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas
que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou

esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para
negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejain valores de

terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel
depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

4.3 Passívo Circu]ante

4.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto

Prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto

Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como

beneficios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, refomas,
pensões e encargos a pagar, beneficios assistenciais, nesse grupo contábil podemos

evidenciar as principais obrigações a curto prazo.

Os saldos das contas Salários, Remunerações e Beneficios evidência o
montante de R$ 1.056.906,83 referente a obrigações oriundas do exercício de 2017 sendo

a principal obrigação deste grupo de contas, vale ressaltar também os débitos parcelados

a curto prazo referente a obrigações previdenciárias junto ao RPPS no montante de R$
2.848.271,24 e de R$ 2.309.285,58 junto ao RGPS, confome declarações e Oficios,

emitido pela Receita Federal do Brasil e lnstituto de Previdência, tratando sobre

infomações sobre saldos devedor de parcelamento de débitos previdenciários.
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43 Passivo Circulante
4.3.2 Fomecedores e contas a pagar a curto prazo

Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações
junto a fomecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas
atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do

fomecimento de utilidades e da prestação de serviços com vencimento no curto prazo. Os
saldos evidenciados neste grupo de passivo consiste basicamente na conta de Demais
Fomecedores A Pagar no montante de RS 1.431.671,68.

43 Passivo Circulante
4.3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade

junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo
com vencimento no curto prazo. Este grupo de passivo esta evidenciado no Balanço
Patrimonial no montante de R$ 2.430.508,18, tendo suas principais contas Retenções -

Empréstimos e Financiamentos, Retenções - Entidades Representativas de Classes,
RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens e Contribuições ao RGPS, vale
ressaltar que neste montante existe valores relevante oriundos de saldos de balanço do
exercício de 2017 e inerente a gestões anteriores.

4.4 Passivo não Circulante
Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses

da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas
que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

43.4 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo

Prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo

Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como
beneficios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas,
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pensões e encargos a pagar, beneficios assistenciais, inclusive os precatórios deconentes

dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. Estão registrados neste grupo de

contas do passivo os debito de parcelamento contratados referente a obrigações
previdenciárias a longo prazo junto ao RPPS e RGPS no montante de R$ 11.767.816,36

confome segue abaixo:

fi=:=¥ TERMO DE PARCE

;'; '`',--,,u

`Ü> Vmr-m

Contribuições Previdenciárias - RPPS

R$

6.242.632,43

Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado

R$

5.346.118,66

Contribuições Sociais Débitos Parcelados Pasep

RS

179.065,27

4.4 Patrimônio Líquido

0 Patrimônio Líquido - PL reflete, em temos monetários, a situação
patrimonial líquida da Prefeitura Municipal, ou seja, representa a diferença entre o
"Ativo Real" e o "Passivo Real". Ao longo do exercício, ocorreu uma diminuição no
patrimônio da entidade na ordem de R$ 517.945,70 decorrente do confionto positivo

entre

variações

ativas

e

passivas.

apuado

na Demonstração

das Variações

Patimoniais.
Destaca-se que o valor do resultado do Exercício está devidamente devidamente

registrado em confomidade com o resultado demonstrado nas Demonstrações das
Variações Patrimoniais.

5. Demonstrações das Variações Patrimoniais - DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP,
evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da
execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Tal resultado é
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apurado pela subtração das Variações Patrimoniais Aumentativas pelas Variações
Patrimoniai s Diminutivas.

Variações Patrimoniais Quantilativas Aumentativas ............. „.. R$ 61.9 79.081,25

Impostos. Tc"as e Contribuicões de Melhoria: Cornipieemde `oda. piesta:çbo

pecuniária compulsória, em moeda ou cüo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.

Exploracão e Venda de Bens. Servicos e Direitos : C;cJ"preemde as variaições

patrimoniais auféridas com a venda de bens, serviços e direitos. que resultem em
aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incLuindo-se a venda
bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
Co»mfbricões.. compreende as contribuições sociais iluminação pública.

Variacões Pairimoniais Aumeniaiivas Financeiras: Riepreserih o som&`ório

das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras.
Transfierências e Delegacões Recebidas: Corrip.eeride o so"zTúrio àas

variações patrimoniais aumentativas com transférências intragovernamentais.
Mtiorizcíoõo e GaJÍÃas com Á/[.vos:

Compreende a variação patrimonial

aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com desincorporação de passivos.
Outras Variacões Patrimoniais Aumentativas: Compieemóe o soma,.ório

das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

Variações Patrimoniais Quantitativas DiminutivcLs .................. R$ 62.497.026,9 5

Pcssoa/ c Ewarí?os.. além dos registros das despesas executadas com a remuneração do
pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro

pqrimonial das obrigações com provisão de 13° salário e férias. e seus respectivos

eiicargos

patronais,

que

são

registrados

mensalmente

mediante

informações

mcaminhadas pelo setor de pessoal,
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Uso de Bens. Servicos e Consumo de CaDital Fixo: Riepresenta o somaitório das

variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público,
exceto despesa com pessoal e encargos. Compreende: diárias, material de consumo,

dipreciação,amortizaçãoetc.
Varia ões

Patrimoniais

Diminutivas

Financeiras:

Compreende

as

variações

patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos,
descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
Trans_íeierências e Delegacões Concedidas: Corripreeridem o som3itório das variações

patrimoniais diminutivas com transférências intragovemamentais (câmara municipal),
instituições privadas sem fins lucrativos.
Desvcr/oi.Ízcrcõo e Perdc7s dé Á/jvos.. Compreendem a variação patrimonial diminutiva

com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com
alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.
77.;b./Íárías..

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao

pagamento de despesa com o PASEP.
Outras Variacões Patrimoniais Diminutivas: Compreeride o sorriai`ório das variações
patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Resultado Parimonial do Período ........ „...~ .... ~.~ ................... RS (517.94 5 ,70)

0

resultado patrimonial

apuado no exercício entre as variações

aumentativas e diminutivas apresentaram um Déficit Patrimonial no valor de R$
517.945,70 devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade.

5. Demonstração do F]uxo de Caixa - DFC

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa

e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos
seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de

investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à
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diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício

de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutua definida no MCASP.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade,

bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas
as referidas deduções. As receitas extra orçamentárias estão incluídas no item Outros
ingressos operacionais.

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no
exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. 0 saldo de

Outras Transferências Concedidas representa o valor pago a título de subvenções sociais
as entidades do terceiro setor do município. As despesas extra orçainentárias estão
incluídas no item Outros desembolsos operacionais,

FILixo de Caixa das Atiyidades de lr.vestimento

Compreendem

as

despesas

referentes

à

aquisição

de

ativos

não

circulantes, tais como as Obras e lnstalações realizadas, Aquisição de Equipamentos

e Material pemanente e a Aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Flnanciamento

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital
recebidas pela entidade dos govemos estadual e federal, bem como o desembolso de

despesascomamortizaçãodadívidadeparcelamentosjáelencadosmsnotasdobalanço
patrimonial.
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Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Catxa

0 resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de
financiamento apresentou saldo negativo na ordem de R$ 748.134,10 conespondente à

diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício

de referência.

Flm de Caixa
Fluxo de Caixa das Aíividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de lnvesíimentos

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Geracão Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

RS -111.555,10

RS -l .148.294,74
R$ 51 l .715,74

RS -748.134,10

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS

0 presente relatório buscou retratar com clare2a e objetividade as

infomações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do
período de janeiro a dezembro de 2018, buscando o máximo de transparência aos

usuários das infomações e na análise da Prestação de Contas de Govemo perante ao
Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de fiscalização.

Choró, 31 de Dezembro de 2018.

Assessoria Contábil - CRC-CE n° 907/0-2
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