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Notas Explicativas 
 

Encerramento de Exercício 2015 
 
 

Para facilitar a análise e interpretação da prestação de contas do exercício de 
2015, apresentamos as seguintes notas explicativas: 
 
Nota 1 – Balanço Orçamentário – Receita 
 
Foi Previsto em Receita Corrente para arrecadar o valor de R$ 26.447.408,28 
desde valor foi arrecadado R$ 24.202.963,87 apresentando um déficit 
orçamentário Corrente de R$ 2.244.444,41. 
 
Foi previsto em Receita de Capital para arrecadar o valor de R$ 3.060.800,00 
deste valor foi arrecadado R$ 604.950,81 gerando um déficit orçamentário de 
Capital no valor de R$ 2.455.849,19. 
 
Nota 2 – Balanço Orçamentário – Despesa 
 
Apresenta-se um valor empenhado corrente de R$ 21.990.348,45, um valor 
liquidado corrente em R$ 21.780.698,45 e um valor pago corrente em R$ 
20.465.538,51.  
 
Apresenta-se um valor empenhado capital de R$ 858.564,34, uma valor 
liquidado capital em R$ 545.107,24 e um valor pago capital em R$ 497.816,31. 
 
Nota 3 – Balanço Orçamentário – Restos a Pagar não processados 
 
Foram cancelados de restos a pagar um valor de 46.454,03 conforme decretos 
abaixo relacionados : 
 
Decreto nº 4492 de 13 de outubro de 2015 
Decreto nº 4422 de 20 de junho de 2015 
Decreto nº 4382 de 20 de abril de 2015 
Decreto nº 4348 de 12 de fevereiro de 2015 
 
 
 
Nota 4 – Balanço Orçamentário – Restos a Pagar Processados 
 
Foram cancelados de restos a pagar um valor de  16.648,20 conforme decreto 
abaixo relacionado:  
 
Decreto nº 4505 de 27 de novembro de 2015. 
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Nota 5 – Balanço Financeiro – Consolidado 
 
Representa valores da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e RPPS – 
Regime Próprio de Previdência Social, onde apresenta os ingressos, ou seja, 
receita orçamentária e extra-orçamentária e saldos de disponibilidades do 
exercício anterior contra as despesas orçamentárias e extra-orçamentária e 
disponibilidades para o exercício seguinte.  
 
 
 
Nota 6 – Balanço Financeiro – Consolidado 
 
As fontes ordinárias representam disponibilidades próprias e as fontes 
vinculadas são disponibilidades de convênios e verbas com direcionamento 
determinado por normas federais, estaduais ou municipais. 
 
 
Nota 7 – Balanço Patrimonial – Ativo 
 
O setor de patrimônio ainda passa por ajustes patrimoniais, ou seja, 
levantamentos de existência de bens patrimoniais com ajuste financeiro em 
relação a valorização de cada bem para aplicação de vida útil e depreciação 
mensal, conforme determina o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Publico e Portaria STN 548 de setembro de 2015.  
 
Nota 8 – Balanço Patrimonial – Passivo 
 
Os valores das obrigações à curto prazo e a longo prazo encontram –se 
reconhecidos conforme determina a portaria 548, com exceção das 
movimentações extra orçamento que encontram-se sobre ajuste patrimonial no 
setor contábil. 
 
Nota 9 – Balanço Patrimonial – Superávit e Déficit Financeiro por Fonte 
 
A apuração do superávit financeiro (sinal positivo) no final do balanço 
patrimonial é necessária para que se possa utilizá-las no exercício seguinte, ou 
seja, em 2016 para a abertura de crédito adicional com recursos de superávit 
financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, conforme 
determina o artigo 43 da lei 4.320 de 17 de março de 1964.  
 
Nota 10 – Demonstração de Fluxos de Caixa – Consolidado 2105 
 
Balanço emitido e elaborado automaticamente pelo sistema informatizado 
utilizado pela prefeitura municipal. 
 
Nota 11 – Variações Patrimoniais  
 
As variações patrimoniais foram elaboradas com registros da VPA – Variação 
Patrimonial Aumentativa e VPD – Variação Patrimonial Diminutiva ocorrida 
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durante o exercício de 2015, tais como: Receitas recebidas e Despesas 
realizadas, incorporações e baixas de bens patrimoniais, baixas de restos a 
pagar, ajuste parcial de bens patrimoniais. 
 
Nota 12 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal 
 
Apresenta gastos com pessoal do Poder Legislativo e Executivo conforme 
determina a Lei Complementar 101/00, com apresentação da Receita Corrente 
Liquida e da despesa orçamentária por categoria econômica.  
 
Nota 13 – Demonstrativo de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de 
Saúde 
 
Demonstração para verificação e atendimento do artigo 198 da Constituição 
Federal.  
 
Nota 14 – Demonstrativo de Aplicação no Ensino 
 
Demonstração para verificação e atendimento do artigo 212 da Constituição 
Federal.  
 
Nota 15 – Demonstrativo do FUNDEB 
 
Demonstração para verificação e atendimento da lei 11.494 referente a 
execução do FUNDEB durante o exercício de 2015 bem como apresentação 
do Conselho.  
 
Nota 16 – Considerações Finais 
 
Muitos dos relatórios ainda encontram-se em adaptação na administração 
municipal em relação a mudança do sistema informatizado usado por esta 
prefeitura em meados do mês de junho de 2015.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Humberto Fernandes Maciel 
Prefeito Municipal 


