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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAI - CONTEXTO OPERACIONAL

0 Município de Altaneira é órgão da administração direta que integra as seguintes unidades
gestoras:
Prefeitura Municipal de Altaneira;
Câmara Municipal de Altaneira;
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Assistência Social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais
que regulam o assunto, em especial a Lei Federal n° 4.320/64, Lei Complementar n°
101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8* edição, as
Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo
método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial,
orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à
administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei
Federal 4.320/64.

Nos Critérios de Depreciação os Bens são devidamente tombados pelo setor responsável e
são depreciados com taxas correspondentes à vida útil de cada bem que compõe o
património da entidade. Já nos Critérios de Mensuração de Ativos os bens são avaliados pelo
custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o Balanço atual, critérios de
reavaliação a valor justo ou valor de mercado.

NOTA 4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no
orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas,
respectivamente. A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem
como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado
orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits
(despesas maiores do que as receitas).
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RECEITA ORCAMENTÁRIA
O total de receitas previstas para o exercício foi de R$ 24.403.317,00 (vinte e quatro milhões,
quatrocentos e três mil, trezentos e dezessete reais), enquanto o valor total arrecadado
atingiu a importância de RS 23.074.346,49 (vinte e três milhões, setenta e quatro mil,
trezentos e quarenta e seis reais, quarenta e nove centavos), apresentando um déficit de
arrecadação de R$ 1.328.970,51 ( um milhão, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e
setenta reais, cinquenta e um centavos), evidenciando que o total arrecadado representa o
percentual de 94,55% da receita prevista.

DESPESA ORCAMENTÁRIA
O total das despesas fixadas para o exercício foi de R$ 24.403.317,00 (vinte e quatro
milhões, quatrocentos e três mil, trezentos e dezessete reais), com a atualização de dotação
ficou em R$ 26.162.197,00 (vinte e seis milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e noventa
e sete reais). Com a execução das despesas, os valores empenhados atingiram a importância
de RS 23.178.676,65 (vinte e três milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e
seis reais, sessenta e cinco centavos), tendo o seguinte desdobramento, evidenciando,
inclusive, a abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2018:

(+) Valor Orçado 24.403.317,00
(+) Créditos Suplementares 9.753.247,68
(+) Créditos Especiais 0,03
(+) Créditos Extraordiná rios 0,00

Superávit 1.758.879,97
OExcesso de Arrecadação 0,00

Operações de Crédito 0,00
(- ) Anulações 7.994.367,71
(=) T O T A L 26.162.197,00

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR
Foram cancelados restos a pagar não processados de exercícios anteriores, mais
especificamente oriundos do exercício de 2017, no montante de R$ 17.015,49 (dezessete
mil, quinze reais, quarenta e nove centavos), devido sua não utilização.

Houve ainda, cancelamento de restos a pagar processados, no montante de R$ 195.083,59
(cento e noventa e cinco mil, oitenta e três reais, cinquenta e nove centavos), anulados pelo
motivo de prescrição, em virtude de serem oriundos dos exercícios de 2010, 2011 e 2012,
conforme Decreto Municipal de Cancelamento de Restos a Pagar ne 014/2018 de 30 de
novembro de 2018, embasado pelo Código Civil Brasileiro - Lei Federal n 2 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, que em seu Art. 206, § 52, diz que "prescreve em cinco anos a pretensão de
cobrança de dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular".
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NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com o art. 103 da Lei Federal n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as
receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de
natureza extra orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício
anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

Diante dos n úmeros abaixo, nota-se um resultado positivo, uma vez que se mostra com
saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores
estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade:

(+) Saldo do Exercício Anterior 7.889.965,41
(+) Receita Orçamentária 23.074.346,49
(+) Transferências Recebidas 7.511.157,29
(+) Recebimentos Extraorçamentários 4.411.815,54
( -) Despesa Orçamentária 23.178.676,65
( -) Transferências Concedidas 7.511.157,29
( -) Pagamentos Extraorçamentários 4.436.605,01
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte 7.760.845,78

NOTA 6 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da
entidade pública, por meio de contas representativas do património público, além das
contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o património.

ATIVO CIRCULANTE
O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como:
bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco
insignificante de valor, que estão à disposição da administração. Também é composto por
valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser
liquidados até o fim do exercício seguinte.

Ao final do exercício o Município de Altaneira, apresenta o valor de RS 9.157.458,83 (nove
milhões, cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, oitenta e três
centavos) no ativo circulante, distribu ído nas seguintes contas:

<=> Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de RS 7.760.845,78 (sete milhões, setecentos e
sessenta mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, setenta e oito centavos).

=> Créditos a Curto Prazo no valor de RS 1.387.062,06 (um milhão, trezentos e oitenta e
sete mil, sessenta e dois reais e seis centavos).
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=> Estoques no valor de RS 9.279,95 (nove mil, duzentos e setenta e nove reais, noventa
e cinco centavos), relativos aos saldos constantes em almoxarifado ao final do
exercício de 2018.

ATIVO NÃO CIRCULANTE
O Ativo Não Circulante é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja,
somente poderão ser valores líquidos após o término do exercício seguinte.

O Município de Altaneira, apresenta um Ativo não Circulante no valor de RS 21.332.406,18
(vinte e um milhões, trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e seis reais e dezoito
centavos), nas seguintes contas:

Créditos a Longo Prazo no valor de RS 1.391.758,12 ( um milhão, trezentos e noventa
e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).

=> Imobilizado no total de R$ 19.940.648,06 (dezenove milhões, novecentos e quarenta
mil, seiscentos e quarenta e oito reais e seis centavos), distribu ído em Bens Móveis e
Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados
com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem.

PASSIVO CIRCULANTE
O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. O
município de Altaneira, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de RS
4.934.368,55 (quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito
reais, cinquenta e cinco centavos), distribuído nas contas a seguir:

Obrigações trabalhistas, prev. e assistenciais a pagar a curto prazo 3.135.568,72
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 1.591.411,14
Obrigações fiscais a curto prazo 6.396,27
Demais obrigações a curto prazo 200.992,42
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 4.934.368,55

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte. O Município
de Altaneira, finda o exercício com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R$
5.683.737,94 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais,
noventa e cinco centavos), referente a Parcelamento do INSS.

Património Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus
passivos. Ao final do período o Município de Altaneira, apresenta um Património Liquido no
valor de R$ 19.871.758,52 (dezenove milhões, oitocentos e setenta e um mil, setecentos e
cinquenta e oito reais, cinquenta e dois centavos) assim constituído:
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I Superávit do Exercício 2.248.741,98
I Superávit de Exercícios Anteriores 17.623.016,54

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 19.871.758,52

NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal n° 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações
Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações
qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são
decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o património
líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que
alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o património liquido.

O resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais
Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Ao final do exercício de
2018, o Município de Altaneira apresentou um resultado patrimonial positivo no montante
de R$ 2.248.741,98 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e
um reais, noventa e oito centavos).

NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa
classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de
acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de
consumo de caixa durante o período das Demonstrações Contábeis.

Ao final do exercício de 2018, o Município de Altaneira teve uma geração líquida de caixa e
equivalente de caixa negativa no valor de R$ 129.119,63 (cento e vinte e nove mil, cento e
dezenove reais, sessenta e três centavos), conforme abaixo:

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA -129.119,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 7.889.965,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final 7.760.845,78

Altaneira-Ce,em 31de dezembro de 2018.
FRANCISCODARIpfMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNJ£ÍÍPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC 9.302/0-?
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