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NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO 1.0 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO FINANCEIRO: 1.1 - ASPECTOS GERAIS: O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 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 proveniente 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. 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. 1.2 - CRITÉRIOS DE
RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas
de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos ?Ingressos? como ?Recebimentos
Extra Orçamentários?, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. 1.3 - CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS: As contas listadas como Recebimentos Extra Orçamentários são todas aquelas cujos valores
transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não
pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos
Extra Orçamentários: 1.4 - Restos a pagar (Inscritos no Período) ? Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2019, processados ou não processados a pagar; 1.5 - Receita Extra - Orçamentárias ? Representam os ingressos de recursos que se constituem
obrigações, relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc. 1.6 - CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS: As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra orçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram
negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como: 1.7 - Restos a pagar (Pagamentos no Período) ? Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício
de 2019; 1.8 - Despesas Extra Orçamentárias ? Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções etc. 1.9 - ANÁLISE DO RESULTADO APURADO: A análise e a verificação do Balanço Financeiro
têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2019 e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar no saldo final disponível em
bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2019. JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA THIAGO BARBOSA DA SILVA Prefeito Municipal Contador
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NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1.0 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: 1.1- ASPECTOS GERAIS: O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as
despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas
executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. 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 despesa) ou déficit (despesa maior que a receita). 1.2- CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são
caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64). As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de
realização, expresso em reais. As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da
receita orçamentária. 1.3- CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: As despesas orçamentárias seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo
consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais. As despesas
estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício. 1.4- ANÁLISE DO RESULTADO APURADO: O total das despesas fixadas para o período (orçamento original da Prefeitura Municipal de Extremoz/RN, foi de R$ 121.455.586,00 (cento e vinte um milhões, quatrocentos e
cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais). De forma que os valores empenhados foi de R$ 84.523.226,74 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), obtendo assim um superávit orçamentário valor de R$
36.932.359,26 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), que representa uma economia de 30,41% do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu. O total das receitas previstas para o período (orçamento original da
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN, foi de R$ 121.455.586,00 (cento e vinte um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais). A arrecadação da receita foi da importância de R$ 91.474.790,17 (noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos
e noventa reais e dezessete centavos), contando com um déficit de arrecadação de R$ 4.011.687,34 (quatro milhões, onze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), o que representa 24,68% da receita prevista atualizada. JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA THIAGO
BARBOSA DA SILVA Prefeito Municipal Contador

3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL 1.0 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO PATRIMONIAL: 1.1 - ASPECTOS GERAIS: O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município de Extremoz/RN, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial: 1.2 - 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. 1.3 - PASSIVO ? são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se
esperam que resultem para à entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. 1.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO ? é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. 1.5 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ? compreendem os
atos que possam vir a afetar o patrimônio. 1.6 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS DE MENSURAÇÃO DOS ATIVOS: Os ativos estão segregados em ?circulante? e ?não circulante?, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando
satisfazem a um dos seguintes critérios: a) Estão disponíveis para realização imediata; b) Têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés
orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os ativos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles: a) ATIVO FINANCEIRO ? O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o
ativo financeiro, nenhuma 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 2019. Durante o exercício de 2019 foram incorporados ao patrimônio bens móveis e imóveis, ao patrimônio geral do Município de Extremoz/RN. Estão evidenciados nas Contas de Governo relação dos elementos que compõem o Ativo Permanente, evidenciando as imobilizações,
incorporações, baixas e alienações. 1.7 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS DE MENSURAÇÃO DOS PASSIVOS: Os passivos estão segregados em ?circulante? e ?não circulante?, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos classificados como circulantes correspondem a
valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes. Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os passivos em dois grandes grupos, em função da sua
dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles: a) - PASSIVO FINANCEIRO ? O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar e aos depósitos e consignações, ou seja, à Dívida Flutuante da
entidade. b) - PASSIVO PERMANENTE ? O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, portanto, inscrita de dívida fundada. 1.8 - ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL: O Ativo total do Município apresentado no exercício de 2019, compõe dos
bens móveis e imóveis ao balanço patrimonial da entidade. Dívida Ativa e a inscrição dos bens de uso comum a conta Bens Imóveis, conforme MCASP os Bens Móveis são classificados em: a) Bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros; b) Bens dominiais: compreendem os bens que
constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Compreende ainda, não dispondo a lei em contrário, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado,
como apartamentos, armazéns, casas, glebas, terrenos, lojas, bens destinados a reforma agrária, bens imóveis a alienar dentre outros; b) Bens de uso comum do povo: podem ser entendidos como os de domínio público, construídos ou não por pessoas jurídicas de direito público; e) Demais bens
imóveis: compreendem os demais bens imóveis não classificados anteriormente. A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios
econômicos fluirão para União e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência. A exceção se refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.
As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos para a União, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A exceção se refere às despesas oriundas da
restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o
resultado é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA THIAGO BARBOSA DA SILVA Prefeito Municipal Contador
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 1.0 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará
o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. 1.1 - VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) quando aumentam o patrimônio líquido (receita sob o enfoque patrimonial). A DVP é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício
financeiro. Além evidencia o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. 1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) quando diminuem o patrimônio líquido (despesa sob o enfoque patrimonial). Compreende o
acréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento de passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido. 1.3 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros. JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
THIAGO BARBOSA DA SILVA Prefeito Municipal Contador
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NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMOSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 1 - Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a
doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 2 - Destaca-se que, uma vez enquadrada
no conceito de Dívida Consolidada, uma obrigação financeira não perderá essa característica com o simples decurso do tempo. O montante da DC será reduzido somente quando houver o pagamento dessas obrigações. O empenho, a liquidação ou a inscrição de uma dívida em restos a pagar
também não interferem na variação do montante da dívida consolidada de um ente. 3 - Outro ponto a se observar é a diferença entre o conceito fiscal de dívida e o conceito de exigibilidade utilizado pela Ciência Contábil. Este último independe de questões de cunho orçamentário e segrega as dívidas
de determinada entidade entre dívidas de curto prazo (passivo circulante) ou de longo prazo (passivo não-circulante), para possibilitar uma análise da capacidade de solvência da entidade. Nesse sentido, parte da Dívida Consolidada ou Fundada (conceito fiscal), deve ser contabilmente classificada
como dívida de longo prazo e parte classificada como dívida de curto prazo. 4 - Ainda nessa seara, o conceito de dívida pública consolidada ou fundada escrito no art. 29, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal difere da classificação patrimonial da dívida adotada pelo art. 98 da Lei nº 4.320/64. Apesar de
a Lei nº 4.320/64 também usar o termo dívida fundada e a LRF tratar como sinônimas as expressões dívida pública consolidada ou fundada, entende-se que o conceito apresentado na LRF é mais amplo que o inscrito Lei nº 4.320/64. A LRF conferiu maior abrangência à definição do que integra a
dívida pública consolidada ou fundada para os seus fins, buscando dar transparência à natureza e ao volume do endividamento dos entes públicos. Nesse sentido, caso o conceito previsto na Lei nº 4320/64 seja utilizado em alguma publicação, deve-se ressaltar esse fato e a diferença em relação ao
conceito da LRF. 5 - Em resumo, a Dívida Consolidada ou Fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas.
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA THIAGO BARBOSA DA SILVA Prefeito Municipal Contador
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NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMOSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 1 - A dívida flutuante abrange as obrigações de curto prazo (inferior a 12 meses) apresentadas no grupo Passivo Financeiro, integrante do Balanço Patrimonial. Segundo a Lei 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a
pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. 2 - Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia



31 de dezembro de cada exercício financeiro. As despesas empenhadas, não pagas até o dia 31 de dezembro, não canceladas pelo processo de análise e depuração e, que atendam aos requisitos previstos em legislação específica, devem ser inscritas em Restos a Pagar, pois se referem a encargos
incorridos no próprio exercício. Podem-se distinguir dois tipos de Restos a Pagar: os Processados e os Não Processados. 3 - Cabe ressaltar também que a classificação como dívida flutuante definida pela Lei 4.320/64, relacionada a aspectos de contabilidade orçamentária, não se confunde com a
classificação feita com a finalidade de controle de endividamento trazida pela LRF. É possível, portanto, que um determinado passivo seja classificado como dívida flutuante para os fins previstos na Lei 4.320/64 e, ao mesmo tempo, seja classificado como Dívida Consolidada para os fins da LRF. JOAZ
OLIVEIRA MENDES DA SILVA THIAGO BARBOSA DA SILVA Prefeito Municipal Contador
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NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 1 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará: a) as fontes de geração dos fluxos de entrada
de caixa; b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. 2 - A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e
Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela
conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por: a) Quadro Principal b) Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e) Quadro de Juros e Encargos da Dívida
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA THIAGO BARBOSA DA SILVA Prefeito Municipal Contador


