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Notas Explicativas 

 
Encerramento de Exercício 2019 

 
1) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Apresenta-se o Balanço Orçamentário – Isolado – Prefeitura Municipal de 
Monte Belo, referente ao exercício de 2019 -  Receita/Despesa 
Orçamentária por categoria econômica. Na receita estão demonstrados 
valores de Previsão Inicial e Previsão Atualizada  para o exercício de 2019. 
É apresentado também o valor arrecadado no ano em confronto com a 
previsão, o qual se verifica uma arrecadação anual no valor de R$ 
33.254.640,56.  Sendo o valor orçado para a Receita isolada – Prefeitura 
Municipal em R$ 39.248.450,00 verifica-se até dezembro de 2019 um déficit 
de arrecadação geral (todas as fontes de recursos) em R$ 5.993.809,44. Ao 
comparar a receita arrecadada e a despesa empenhada verificamos a 
demonstração do resultado orçamentário no valor de R$ 2.525.936,75 
inscrito na conta superávit orçamentário, o qual se justifica em razão da 
despesa empenhada estar contabilizada a menor em relação ao valor da 
receita, ou seja, no valor de R$ 30.728.703,81. Nos anexos ao balanço 
orçamentário é demonstrado primeiramente no primeiro anexo os valores 
da execução dos restos a pagar não processados com saldo total de R$ 
595.815,65, ainda no segundo anexo os valores da execução dos Restos a 
Pagar Processados e Restos a Pagar não processados Liquidados  com 
saldo no final de 2019 de R$ 0,00 sendo que os R$ 14.143,40 apresentado 
em 31 de dezembro de 2018 foram cancelados durante o exercício de 
2019, conforme demonstrado no anexo especifico. Algumas notas 
explicativas referente a execução orçamentária foram elaboradas durante o 
exercício de 2019 e estão arquivadas junto ao setor contábil. 
 

2)  Balanço Financeiro 

O Balanço Financeiro demonstra os valores de ingressos (receita 
orçamentária e extra orçamentária) e valores de dispêndios (despesas 
orçamentária e extra orçamento) em confronto com saldo de disponibilidade 
do exercício anterior, vindo de 2018 e saldo atual no termino de 2019 em 
disponibilidade financeira. O layout  apresentado é em conformidade com o 
proposto no item 05.03.02 do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado 
ao Setor Público. O Saldo financeiro demonstrado no balanço financeiro 
encontra-se conciliados pelo departamento de Tesouraria da Prefeitura 
Municipal. As receitas e despesas orçamentárias, bem como os saldos em 
disponibilidades financeiras em 2018/2019 são demonstradas no balanço 
totalizando valores nas fontes de recursos financeiras, conforme 
normatizado no paragrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101/00 e 
Instrução Normativa número 15/2011 do TCEMG e alterações. 
Demonstram-se também neste balanço as transferências concedidas 
recebidas ao RPPS e ao Poder Legislativo. 
 

3) Balanço Patrimonial 
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O Balanço Patrimonial está demonstrado em Ativo (bens e direitos) e 
Passivo (obrigações). No ativo consta o Ativo Circulante onde apresenta 
valores em caixa e equivalentes, ou seja, valores em caixa e bancos em 
31/12 de 2018 e 2019, bem como créditos a curtos prazos e estoques a 
serem usados em curto prazo e Ativo não circulante demonstrado os 
valores encontrados em bens patrimoniais e suas depreciações (resultado 
das contabilizadas mensais), saldo de créditos a longo prazo. No Passivo é 
demonstrado o Passivo Circulante representado pelas dividas em curto 
prazo, ou seja,  em restos a pagar e consignações e Passivo não Circulante 
referente a parcelamentos de divida. No patrimônio líquido total é 
demonstrado o saldo patrimonial, o qual apresenta um resultado patrimonial 
de R$ 3.620.356,97 ( resultado da subtração entre o resultado acumulado 
de 2018 o qual apresenta um valor de R$ 17.955.225,12 e resultado 
acumulado de 2019 o qual apresenta um valor de R$ 21.575.582,09. O 
valor apresentado é um superávit patrimonial, uma que, o resultado 
acumulado em 2019 é maior que o resultado acumulado em 2018. Este 
resultado confere com o Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Junto a 
este Balanço Patrimonial é apresentado o anexo I onde se demonstra por 
fonte de recurso o calculo do superávit financeiro a ser utilizado para a 
abertura de créditos adicionais no exercício de 2020. 
 

4) Demonstrações das Variações Patrimoniais 

Nas demonstrações das Variações Patrimoniais é apresentada as  
variações aumentativas e diminutivas no patrimônio e também as variações 
qualitativas (aquelas que não influenciam no resultado patrimonial). Nas 
variações aumentativas é apresentado valores de ingressos (receita) e 
outras variações. Nas variações diminutivas é apresentado os valores de 
dispêndios (despesa) e  outras variações. O resultado patrimonial de R$ 
3.620.356,97 ( resultado da subtração entre o resultado acumulado de 2018 
o qual apresenta um valor de R$ 17.955.225,12 e resultado acumulado de 
2019 o qual apresenta um valor de R$ 21.575.582,09. O valor apresentado 
é um superávit patrimonial, uma que, o resultado acumulado em 2019 é 
maior que o resultado acumulado em 2018. Este resultado confere com o 
Balanço Patrimonial. 
  

5) Fluxo de Caixa 

O fluxo de caixa apresentado é pelo Método Direto, conforme definido no 
item 05.06.02 do MCASP. Os ingressos correspondem a receita  corrente 
arrecadada já os desembolsos correspondem a despesas orçamentárias 
pagas referente a atividades operacionais. O caixa e equivalentes 
demonstrado ao final do relatório de fluxo de caixa representa o valor de 
disponibilidade no encerramento do balanço em 31/12/2019.  

Monte Belo, 26 de março de 2020. 
 
 

VALDEVINO DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA 
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