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NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2017

De acordo com MCASP (7a edição) o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalha
adas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão
atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as
despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação
inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas
liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 1 — DA RECEITA ORÇAMENTARIA
O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com
as realizadas no decorrer do exercício financeiro.
1.1 — Da Receita
De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação
comportou-se da seguinte forma.
Categoria econômica
Receita Corrente
Receita de Capital
Receita Intra-Orçam.
Dedução do FUNDEB

Total Geral

Receita Prevista
88.411,300,00
11.414.300,00
3.291.000,00
-6.888.100,00

96.228.800,00

Receita realizada
103.100.821,14
562.447,78
932.754,33___
-6.535.533,60

Diferença -1+

98.060.489;64 ....

-1.831.689,64

NOTA 2— DA DESPESA ORÇAMENTARIA
2.2 — Da Despesa
A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte

quadro.
Diferença -1+
Despesa realizada
73.807.282,27
Despesa Corrente
83.787.431,00
5.136.378,52
Despesa de Capital
9.031.000,00
-13.874.770,21
Total Geral
100.940.295,95
108.505.643,01
Obs: o valor da despesa realizada refere-se ao valor empenhado durante este período
Categoria econômica Despesa Prevista
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Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um Deficit no
valor de R$ 13.874.770,21 (treze milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta reais
e vinte e um centavos).

É a nota explicativa.

Amontada - Ceara, 31 de dezembro de 2017.
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NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2017

De acordo com MCASP (? a edição) o Balanço Financeiro evidencia a movimentação
financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:
(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada ei ou
destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou
destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 01 - DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os
recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das
disponibilidades proveniente do exercício anterior e o exercício atual.
Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus
dados essa peça apresenta-se a seguinte forma:

DESPESA

RECEITA
Receita Orçamentária
Restos a Pagar
Receita Extra-Orçamentaria
Transferencias Recebidas
Saldo Flnan.do Exerc.anterlor
Total da Receita

98.060.489,64
6.427.937,18
11.940.242,80
2.630.753,22
47.123.664,64
166.183.087,48

Despesa Orçamentária
Restos a Pagar Pagos
Despesa Extra-Orçamentaria
Transferências Concedidas
Saldo_Jnanceiro atual
Total da Despesa

É a nota explicativa.
Amontada - Ceara, 31 de dezembro de 2017
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100.940.295,95
2.808.922,50
22586.19604
2.630.753,22
37.216.919,77
166.183.087,48
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NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2017

De acordo com MCASP (7a edição) o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que
evidencia, quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por maio de contas
representativas do patrimônio, além das contas de compensação, conforme as seguintes
definições:
(a) 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.
(b) Passivo - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos
pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de
gerar benefícios econômicos ou potenciais de serviços;
(c) Patrimônio Liquido - é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos
todos seus passivos;
(d) Contas de Compensação - compreende os atos que possam vir ou não a afetar o
patrimônio;
NOTA 01 - DO ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas
representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que
formam o ATIVO. Do outro lado evidência a posição das contas representativas de compromissos
assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio liquido
da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.
O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que
demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é
denominada de Saldo Patrimonial, conforme quando a seguir demonstrado:
ATIVO
Ativo Circulante (A)
Caixa e Equivalente de Caixa
Crédito a Curto Prazo
Responsabilidade Financeira
Estoques
Ativo não Circulante (B)
Imobilizado atualizado
Bens Móveis
Bens Imóveis
Outros Creditos
(-) depreciação
Total do Ativo (A+B)

PASSIVO
5O,3.153,5O
37.216.91997
37269
10.341.86104
389.350,35
171.895.067,55
9.110.355,85
58.746.930,48
......• 4.589.575,76
222.878.221,05

Ivo Circulante (A)
Fom.Curto Prazo(R.Apagar)

23.888.644,43
23.888.644,43

Outras Obrigações (B)
Demais Obrigações

5.418.285,59
5.418.285.59

Patrimonio Liquido (C)

38.454.748,81

Total do Passivo (A+B+c)

67.761.678,83
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Conclui-se que no encerramento deste período, que houve um patrimônio liquido no valor de R$
155.116.542,22 (cento e cinquenta e cinco milhões, cento e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e
dois reais e vinte e dois centavos)
Nota 2 - Ativo: Circulante e não Circulante.
Ativo circulante:

- Crédito a curto prazo: registrou o valor de R$ 7.977.447,03 referente aos seguintes direitos:

Especificações dos Créditos
Banco
Créditos a Curto Prazo é:

- Pagamento Antecipados
- Responsabilidade financeira
- Contas Pendentes Devedoras
- Dívida Ativa Tributária
(=) TOTAL DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO
Estoque (Almoxarifado)

Valor (R$)

37.216.919,77
3.424.372,69
10.341.861,04
4.589.575,76
99.058.855,11
117.414.664,60
389.350,35

Ativo Não Circulante:

- Imobilizado
Especificações dos Créditos

Valor (R$)

Bens Móveis
Bens Imóveis

9.110.355,85
58.746.930,48

Total Imobilizado

67.857.286,33

Nota 3 - Passivo: Circulante e Não Circulante.
Passivo Circulante:
- Fornecedores, Obrigações Fiscais a curto prazo, Provisões a curto prazo
Especificações
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar:
(+) Consignações
(+) Restos a Pagar
(+) Divida Fundada Interna

TOTAL DA CONTA

Patrimonio Liquido

- Ativo menos o Passivo:

Valor (R$)
5.418.285,59
23.888.644,43
38.454.748,81

67.761.678,83
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Valor (R$)
222.878.221 05
67.761.678,83
+155.116.542,22

Especificações
Ativo
Passivo
ATIVO REAL LIQUIDO

É a nota explicativa.
Amontada
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Ceara, 31 de dezembro de 2017.
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NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2017

De acordo com MCASP (7a edição) a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:
A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no
patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado
patrimoniaí do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações
quantitativas e qualitativas.
As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou
diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no
setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio
líquido.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais
quantitativas aumentativas e diminutivas.

Nota 1 - Variações Patrimoniais Aumentativas
A demonstração das variações patrimoniais registra a variações aumentativas, onde no
exercício de 2017 comportou da seguinte forma:

Variações Patrimoniais Aumentativas:
Imposto, taxas e contribuições
Contribuições
Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Transferências e delegações recebidas
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Outras variações patrimoniais aumentativas
Total das Variações patrimoniais Aumentativas

3.493.555,98
2.745.584,10
6.356.328,07
92.000.555,10
8.776.982,96
1.672.823,88
108.510.296,48

Desta forma totalizamos um valor das variações patrimoniais aumentativas no valor de R$
108.510.296,48(centro e oito milhões, quinhentos e dez mil, duzentos e noventa e seis reais e
quarenta e oito centavos).
Nota 2 - Variações Patrimoniais Diminutivas
A demonstração das variações patrimoniais registra a variações diminutivas, onde no exercício
de 2017 ocorreu da seguinte forma.

-
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Variações Patrimoniais Diminutivas:
Pessoal e Encargos
Outras Despesas Correntes
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Total das Variacões Datrimon iais Aumentativas

58.003.475,30
33.589.825,45
9.346.995,20
6.181.060,48
107.121.356,43

Nota 3 - Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas

Variações Patrimoniais Aumentativas Diminutivas:

Total do Resultado Patrimonial-Deficit

1.388.940.05

A demonstração das variações patrimoniais registra a variações aumentativas e as variações
diminutivas, onde no exercício de 2017 ocorreu um resultado patrimonial do período negativo de R$
1.388.940,05 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e cinco
centavos). -

É a nota explicativa.

Amontada - Ceara, 31 de dezembro de 2017.
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NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2017

De acordo com MCASP (7a edição) A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de
contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e
controle financeiro dos orgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação
contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa,
bem como suas necessidades de liquidez.

Nota 1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS
Apurando os Ingressos das atividades operacionais do exercício de 2017 apresenta o valor de
ingresso menos e valor de desembolso que representa o fluxo de caixa líquido do município,
conforme abaixo:

(a) Total do Ingresso:
Representa toda a receita arrecadada e as transferências concedidas e
outros ingressos operacionais
(b) Total do desembolso:
Representa toda a despesa feita e transferências concedidas
Fluxo de Caixa (a-b)

97.498.789,15

107.967.342,28
-10.468.553,13

Nota 2— FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
A apuração do fluxo de caixa das atividades de investimentos é representado pelo ingresso de
investimento menos o desembolso de investimento.
(a) Ingresso
() Desembolso
Total (a-b)

562.447,78
562.447,78

Com isso o fluxo de caixa de investimento registra um caixa líquido no valor de R$
3.382.161,54.
Nota 3— FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO-OPERAÇÃO DE CREDITOS
Os Ingressos no valor de R$ 0,00 que corresponde à receita de capital arrecadado em 2017

(a) Ingresso

0,00
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Desembolso
Total (a-b

Nota 4—APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO
A geração do fluxo de caixa e equivalente de caixa do período resultou na seguinte forma:
Geração líquida de caixa que corresponde: é o resultado dos três
fluxo deverá corresponde a diferença entre os saldos iniciais
equivalente a caixa
-9.906.105,35
Caixa e equivalente de Caixa Inicial Saldo final (2016)
47.123.664,64
Caixa e equivalente de Caixa Final Saldo final (2017)
37.216.919,77
-

-

É a nota explicativa.
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