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DESCRIMINAÇÃO

D I S P E N D I O S

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - 
Balanço FINANCEIR0 [PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2019]

26/03/2020

I N G R E S S O S
DESCRIMINAÇÃO 2019 2018 2019 2018

756.782,561.078.525,03Despesa Orçamentaria (VI)88.282.406,19 72.507.131,30Receita Orçamentaria (I)

   Ordinaria36.477.713,70   Ordinaria

756.782,561.078.525,03   Vinculada51.804.692,49 72.507.131,30   Vinculada

      Recursos vinculados à Educação      Recursos vinculados à Educação

      Recursos vinculados à Saúde      Recursos vinculados à Saúde

1.078.525,03      Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS51.804.692,49      Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS

      Recursos vinculados à Seguridade Social      Recursos vinculados à Seguridade Social

756.782,56      Outras destinações de recursos72.507.131,30      Outras destinações de recursos

(-) Deduções da Receita Orçametária

     Ordinaria

     Vinculada

Transferencias Financeiras Concedidas (VII)Transferencias Financeiras Recebidas (II)

Para execução orçamentáriaPara execução orçamentária

  Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes  Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes

  Empresa M. de Trânsito e Transpotre - EMTT  Empresa M. de Trânsito e Transpotre - EMTT

  Empresa M. Desenv. do Jab. Guararapes - EMDEJA  Empresa M. Desenv. do Jab. Guararapes - EMDEJA

  Empresa de Urbanização do Jaboatão - URJ  Empresa de Urbanização do Jaboatão - URJ

  Fundo Municipal de Saúde - FMS  Fundo Municipal de Saúde - FMS

  Fundo M. de Assistência Social - FMAS  Fundo M. de Assistência Social - FMAS

  Fundo M. da Criança e do Adolescente - FMCA  Fundo M. da Criança e do Adolescente - FMCA

  Companhia de Abastecimento Público  Companhia de Abastecimento Público

  Jaboatãoprev  Jaboatãoprev

  Empresa M. de Energia e Iluminação Pública  Empresa M. de Energia e Iluminação Pública

Independente da execução orçamentáriaIndependente da execução orçamentária

Para cobertura de déficit financeiro do RPPSPara cobertura de déficit financeiro do RPPS

 Jaboatãoprev Jaboatãoprev

1.059.952.192,34171.599,56Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)173.506,98 1.059.946.487,38Recebimentos Extraorçamentarios (III)

10.104,02Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias10.104,02Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias

17.338,5826.841,94Obrigações Fiscais a Curto Prazo28.239,09 18.263,35Obrigações Fiscais a Curto Prazo

1.059.934.853,76134.653,60Demais Obrigações a Curto Prazo135.163,87 1.059.928.224,03Demais Obrigações a Curto Prazo

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

1 / 2(DEF_1) PSAL - Sistema de Contabilidade



DESCRIMINAÇÃO

D I S P E N D I O S

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - 
Balanço FINANCEIR0 [PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2019]

26/03/2020

I N G R E S S O S
DESCRIMINAÇÃO 2019 2018 2019 2018

Pagamentos de Restos a Pagar ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Processados

Demais Créditos e Valores a Curto PrazoDemais Créditos e Valores a Curto Prazo

Outras Perdas InvoluntáriasOutros Recebimentos Extraorçamentários

Ajustes de Exercícios Anteriores

217.120.844,17304.326.632,75Saldo para Proximo Exercicio (IX)217.120.844,17 145.376.200,39Saldo em Espécie do Exercicio Anterior (IV)

712,551.174,95Caixa e equivalentes de caixa712,55 507,77Caixa e equivalentes de caixa

217.120.131,62304.325.457,80Investimentos e aplicações temporárias217.120.131,62 145.375.692,62Investimentos e aplicações temporárias

Depósitos restituíveis e valores vinculadosDepósitos restituíveis e valores vinculados

Outros rendimentosOutros rendimentos

1.277.829.819,07305.576.757,34T O T A L (X) = (VI + VII + VIII + IX)305.576.757,34 1.277.829.819,07T O T A L (V) = (I + II + III + IV)

JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, Dezembro de 2019

LUCILEIDE FERREIRA LOPES

PRESIDENTE CONTADORA

CRC Nº 029774/O


JULIANA SILVA DA CRUZ
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Prestação de Contas do Instituto de Previdência de Servidores Públicos do Município de 
Jaboatão dos Guararapes 

Exercício 2019 
 

FUNDO CAPITALIZADO 
 

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 – MCASP) 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 
(Conforme Resolução TC N° 67, de 04 de dezembro de 2019, Anexos XIX e XX) 
 
I. INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
a.  Nome do órgão ou entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jaboatão dos 

Guararapes 

b.  Natureza jurídica: Autarquia Municipal / CNPJ: 04.811.561/0001-21 

c.  Domicílio da entidade: Rua: Coronel Waldemar Basgal, nº 576 – Piedade, CEP: 54.310-285. 

d.  Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do município de Jaboatão dos Guararapes tem natureza jurídica Autarquia Municipal e possui como atividade 
principal a Seguridade Social sendo responsável pela manutenção das seguridades dos Servidores Públicos Municipais. 
A natureza de suas operações deriva da arrecadação do FUNPREV que é o descontado do salário do servidor na 
alíquota de 14%. 
 
e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Esta 
demonstração contábil foi elaborada de acordo com a estrutura definida na Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN 
n° 877, de 18 de dezembro de 2018, pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e pela Portaria 
Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP) - 8ª Edição. Os registros contábeis estão em conformidade com as regras estabelecidas nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas 
pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE. 

f. Abrangência da demonstração contábil: Esta demonstração contábil abrange a Administração Indireta – Instituto 
Públicos do Município de Jaboatão dos Guararapes. 
 
g. Dados adicionais: 
 
g.1 Período da demonstração contábil: 01/01/2019 a 31/12/2019 
 
g.2 Dados do gestor (Autarquia): Lucileide Ferreira Lopes. Período da gestão: 01/01/2019 a 31/12/2020. 
 
g.3 Dados da contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive notas 
explicativas:  Juliana Silva da Cruz – CRC PE-029774/O-0 – E-mail: juliana.jaboataoprev@gmail..com.br. 
 
g.4 Nome do Software de Contabilidade utilizado no Município: Primo Sistemas Aplicativos Ltda – Sistema Psal. 
 
g.5 Endereço eletrônico do Portal de Transparência: https:// https://jaboataoprev.jaboatao.pe.gov.br/ 
 
 
 
II. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS: 
 
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis 
da entidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos no sistema patrimonial foram realizados pelo 
métodos das partidas dobradas em atendimento ao artigo 86 da Lei 4320/64. A estrutura das demonstrações contábeis 
obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª edição da STN que está em consonância com a Lei 4320/64 
e demais exigências vigentes no ano de 2019. A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em 
moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. 
 
a. Bases de mensuração utilizadas: O Balanço Financeiro foi elaborado sobre o regime de caixa. 
 



b. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve novas normas ou mudanças nas políticas contábeis 
que acarrete em alterações significativas nos demonstrativos. 
 
c. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis:  
 
i. Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. 
 
ii. Constituição de provisões:  
 
iii. Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas 
além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária. 
 
iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou 
entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades. 
 
III. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo. 
 
b. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo. 
 
c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o 
direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão 
do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade. 
 
d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:  
 
IV. NOTAS EXPLICATIVAS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS 
 
a. Será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, 
baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários. 
 
Balanço Financeiro (BF) 
 A Lei 4320/64 prevê a elaboração do Balanço Financeiro que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem 
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que 
se transferem para o exercício seguinte. Ele demonstrará a receita orçamentária arrecadada e a despesa orçamentária 
executada (por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas), os recebimentos e os 
pagamentos extraorçamentários, as transferências financeiras recebidas e concedidas e o saldo em espécie do 
exercício anterior para o exercício seguinte.  
 
Nota 1) Receita Orçamentária: Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio. São 
apresentadas pelos seus totais brutos, divididas em receita ordinária e receita vinculada. 
 
Nota 2) Receita Ordinária: A receita ordinária é aquela que no ano de 2019 obteve valor total de R$ 88.282.406,19. Se 
comparado com o exercício anterior que foi de R$ 72.507.131,30 houve uma evolução de 21,76. 
 
Nota 3) Receita Vinculada: É a receita arrecadada com destinação específica estabelecida na legislação vigente. As 
receitas vinculadas em 2019 tiveram um acréscimo de 1,77% somando o total de R$ 35.536.381,30. A destinação dos 
recursos vinculados se deu da seguinte maneira, conforme os quadros a seguir: 
 
 

 
 
 
Nota 4) Deduções da Receita Orçamentária: As deduções são decréscimos financeiros do valor total de um grupo 
específico. As deduções orçamentárias em 2019 
 
Nota 5) Transferências Financeiras Recebidas:  Não houve transferências financeiras recebidas. 
 



Nota 6) Recebimentos Extraorçamentários: Compreende os ingressos não previstos no orçamento e totalizaram R$ 
R$ 173.506,98, composto pelos valores de obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, e demais obrigações e créditos 
a curto prazo. Destaca-se nesse grupo a inscrição de restos a pagar, conforme a nota seguinte. 
 
Nota 7) Inscrição em Restos Pagar: Não Houve inscrição de Restos Pagar., conforme elencado na Demonstração da 
Dívida Flutuante. 
 
Nota 8) Saldo em Espécie do Ano Anterior: O valor disponível em caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2019 foi 
de R$ 304.326.632,76. Todo valor está disponível em conta corrente e contas de aplicação financeira. 
 
Nota 9) Despesas Orçamentárias: As despesas orçamentárias são aquelas que dependem de autorização legislativa 
para ser executada e depende do crédito orçamentário. No ano de 2019 as despesas empenhadas somaram R$ 
1.078.525,03. Se comparado com o exercício anterior que foi R$ 756.782,56 houve um aumento nas despesas em 
42,51%. As despesas orçamentárias se dividem em ordinária e vinculada. 
 
Nota 10) Despesas Ordinárias: São os gastos que não houve.  
 
Nota 11) Despesas Vinculadas: São as despesas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com a sua 
origem. Foram de R$ 1.078.525,03 vinculados para financiamento de despesas com Previdência. 
 
Nota 12) Transferências Financeiras Concedidas: Não houve repasse financeiros. 
 
Nota 13) Pagamentos Extraorçamentários: Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao 
processo de execução orçamentária. Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 171.599,56, composto de 
obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, e demais obrigações e créditos a curto prazo. Destaca-se nesse grupo o 
pagamento de restos a pagar conforme nota seguinte. 
 
Nota 14) Restos a Pagar - Pagamentos: Não foram contraído pagamento com restos a pagar, conforme elencado na 
Demonstração da Dívida Flutuante. 
 
Nota 8) Saldo para o Exercício Seguinte: O valor dos saldos para o exercício seguinte somou R$ 304.326.632,75. Em 
comparação com o exercício anterior, que foi de R$ 217.120.844,17, houve um aumento no saldo em 40,16%. 
 
Nota 8)) Resultado financeiro do exercício: Refere-se a diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte 
(R$ 304.326.632,75) e o saldo em espécie do exercício anterior (R$ 217.120.844,17), obtendo o resultado de R$ - 
87205.788,58. 
 
 
 
V. TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVAM USO DE CAIXA: 
 

Saldo em 31/12/2018 Saldo em 31/12/2019 
217.120.131,62 304.325.457,80 
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DESCRIMINAÇÃO

D I S P E N D I O S

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNI
Balanço FINANCEIR0 [PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2019]

23/03/2020

I N G R E S S O S
DESCRIMINAÇÃO 2019 2018 2019 2018

127.245.805,79137.784.797,96Despesa Orçamentaria (VI)57.468.920,93 59.736.827,77Receita Orçamentaria (I)

81.627.098,70   Ordinaria   Ordinaria

127.245.805,7956.157.699,26   Vinculada57.468.920,93 59.736.827,77   Vinculada

      Recursos vinculados à Educação      Recursos vinculados à Educação

      Recursos vinculados à Saúde      Recursos vinculados à Saúde

56.157.699,26      Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS57.468.920,93      Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS

      Recursos vinculados à Seguridade Social      Recursos vinculados à Seguridade Social

127.245.805,79      Outras destinações de recursos59.736.827,77      Outras destinações de recursos

(-) Deduções da Receita Orçametária

     Ordinaria

     Vinculada

Transferencias Financeiras Concedidas (VII)81.625.449,21 62.606.207,68Transferencias Financeiras Recebidas (II)

Para execução orçamentáriaPara execução orçamentária

  Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes  Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes

  Empresa M. de Trânsito e Transpotre - EMTT  Empresa M. de Trânsito e Transpotre - EMTT

  Empresa M. Desenv. do Jab. Guararapes - EMDEJA  Empresa M. Desenv. do Jab. Guararapes - EMDEJA

  Empresa de Urbanização do Jaboatão - URJ  Empresa de Urbanização do Jaboatão - URJ

  Fundo Municipal de Saúde - FMS  Fundo Municipal de Saúde - FMS

  Fundo M. de Assistência Social - FMAS  Fundo M. de Assistência Social - FMAS

  Fundo M. da Criança e do Adolescente - FMCA  Fundo M. da Criança e do Adolescente - FMCA

  Companhia de Abastecimento Público  Companhia de Abastecimento Público

  Jaboatãoprev  Jaboatãoprev

  Empresa M. de Energia e Iluminação Pública  Empresa M. de Energia e Iluminação Pública

Independente da execução orçamentáriaIndependente da execução orçamentária

Para cobertura de déficit financeiro do RPPSPara cobertura de déficit financeiro do RPPS

 Jaboatãoprev81.625.449,21 62.606.207,68 Jaboatãoprev

393.983.352,8428.899.129,95Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)29.358.709,11 392.824.122,38Recebimentos Extraorçamentarios (III)

170.662,781.032.874,21Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias1.418.371,33 205.861,52Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias

7.186.050,278.157.697,08Obrigações Fiscais a Curto Prazo8.234.823,49 7.302.064,05Obrigações Fiscais a Curto Prazo

386.609.129,1119.690.914,59Demais Obrigações a Curto Prazo19.690.914,59 385.297.394,81Demais Obrigações a Curto Prazo

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

1 / 2(DEF_1) PSAL - Sistema de Contabilidade



DESCRIMINAÇÃO

D I S P E N D I O S

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNI
Balanço FINANCEIR0 [PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2019]

23/03/2020

I N G R E S S O S
DESCRIMINAÇÃO 2019 2018 2019 2018

17.510,6817.644,07Pagamentos de Restos a Pagar Processados14.599,70 17.644,07Inscrição de Restos a Pagar Processados

Demais Créditos e Valores a Curto PrazoDemais Créditos e Valores a Curto Prazo

Outras Perdas Involuntárias1.157,93Outros Recebimentos Extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários

1.984.124,623.753.275,96Saldo para Proximo Exercicio (IX)1.984.124,62 8.046.125,42Saldo em Espécie do Exercicio Anterior (IV)

12.893,3917.157,26Caixa e equivalentes de caixa12.893,39 58.909,76Caixa e equivalentes de caixa

1.971.231,233.736.118,70Investimentos e aplicações temporárias1.971.231,23 7.987.215,66Investimentos e aplicações temporárias

Depósitos restituíveis e valores vinculadosDepósitos restituíveis e valores vinculados

Outros rendimentosOutros rendimentos

523.213.283,25170.437.203,87T O T A L (X) = (VI + VII + VIII + IX)170.437.203,87 523.213.283,25T O T A L (V) = (I + II + III + IV)

JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, Dezembro de 2019

LUCILEIDE FERREIRA LOPES

PRESIDENTE CONTADORA

CRC Nº 029774/O


JULIANA SILVA DA CRUZ
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Prestação de Contas do Instituto de Previdência de Servidores Públicos do Município de 
Jaboatão dos Guararapes 

Exercício 2019 
 

FUNDO FINANCEIRO 
 

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 – MCASP) 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 
(Conforme Resolução TC N° 67, de 04 de dezembro de 2019, Anexos XIX e XX) 
 
I. INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
a.  Nome do órgão ou entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jaboatão dos 

Guararapes 

b.  Natureza jurídica: Autarquia Municipal / CNPJ: 04.811.561/0001-21 

c.  Domicílio da entidade: Rua: Coronel Waldemar Basgal, nº 576 – Piedade, CEP: 54.310-285. 

d.  Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do município de Jaboatão dos Guararapes tem natureza jurídica Autarquia Municipal e possui como atividade 
principal a Seguridade Social sendo responsável pela manutenção das seguridades dos Servidores Públicos Municipais. 
A natureza de suas operações deriva da arrecadação do FUNPREV que é o descontado do salário do servidor na 
alíquota de 14%. 
 
e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Esta 
demonstração contábil foi elaborada de acordo com a estrutura definida na Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN 
n° 877, de 18 de dezembro de 2018, pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e pela Portaria 
Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP) - 8ª Edição. Os registros contábeis estão em conformidade com as regras estabelecidas nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas 
pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE. 

f. Abrangência da demonstração contábil: Esta demonstração contábil abrange a Administração Indireta – Instituto 
Públicos do Município de Jaboatão dos Guararapes. 
 
g. Dados adicionais: 
 
g.1 Período da demonstração contábil: 01/01/2019 a 31/12/2019 
 
g.2 Dados do gestor (Autarquia): Lucileide Ferreira Lopes. Período da gestão: 01/01/2019 a 31/12/2020. 
 
g.3 Dados da contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive notas 
explicativas:  Juliana Silva da Cruz – CRC PE-029774/O-0 – E-mail: juliana.jaboataoprev@gmail..com.br. 
 
g.4 Nome do Software de Contabilidade utilizado no Município: Primo Sistemas Aplicativos Ltda – Sistema Psal. 
 
g.5 Endereço eletrônico do Portal de Transparência: https:// https://jaboataoprev.jaboatao.pe.gov.br/ 
 
 
 
II. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS: 
 
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis 
da entidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos no sistema patrimonial foram realizados pelo 
métodos das partidas dobradas em atendimento ao artigo 86 da Lei 4320/64. A estrutura das demonstrações contábeis 
obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª edição da STN que está em consonância com a Lei 4320/64 
e demais exigências vigentes no ano de 2019. A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em 
moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. 
 
a. Bases de mensuração utilizadas: O Balanço Financeiro foi elaborado sobre o regime de caixa. 
 



b. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve novas normas ou mudanças nas políticas contábeis 
que acarrete em alterações significativas nos demonstrativos. 
 
c. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis:  
 
i. Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. 
 
ii. Constituição de provisões:  
 
iii. Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas 
além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária. 
 
iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou 
entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades. 
 
III. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo. 
 
b. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo. 
 
c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o 
direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão 
do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade. 
 
d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:  
 
IV. NOTAS EXPLICATIVAS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS 
 
a. Será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, 
baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários. 
 
Balanço Financeiro (BF) 
 A Lei 4320/64 prevê a elaboração do Balanço Financeiro que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem 
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que 
se transferem para o exercício seguinte. Ele demonstrará a receita orçamentária arrecadada e a despesa orçamentária 
executada (por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas), os recebimentos e os 
pagamentos extraorçamentários, as transferências financeiras recebidas e concedidas e o saldo em espécie do 
exercício anterior para o exercício seguinte.  
 
Nota 1) Receita Orçamentária: Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio. São 
apresentadas pelos seus totais brutos, divididas em receita ordinária e receita vinculada. 
 
Nota 2) Receita Ordinária: A receita ordinária é aquela que no ano de 2019 obteve valor total de R$ 57.468.920,93. Se 
comparado com o exercício anterior que foi de R$ 59.736.827,77 houve uma perda de 3,95%. 
 
Nota 3) Receita Vinculada: É a receita arrecadada com destinação específica estabelecida na legislação vigente. As 
receitas vinculadas em 2019 tiveram um decréscimo de 1,13% somando o total de R$ 30.464.196,25. 
 
 
 
 
Nota 4) Deduções da Receita Orçamentária: As deduções são decréscimos financeiros do valor total de um grupo 
específico. As deduções orçamentárias em 2019 
 
Nota 5) Transferências Financeiras Recebidas:  O valor recebido das Transferência Financeira Recebidas no valor 
de R$ 81.625.449, 2 este valor repasse do APORTE . 
 
Nota 6) Recebimentos Extraorçamentários: Compreende os ingressos não previstos no orçamento e totalizaram R$ 
R$ 29.358.709,11, composto pelos valores de obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, e demais obrigações e 
créditos a curto prazo. Destaca-se nesse grupo a inscrição de restos a pagar, conforme a nota seguinte. 
 
Nota 7) Inscrição em Restos Pagar:  Houve inscrição de Restos Pagar Processado no valor de R$ 14.599,70, conforme 
elencado na Demonstração da Dívida Flutuante. 
 



Nota 8) Saldo em Espécie do Ano Anterior: O valor disponível em caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2019 foi 
de R$ 3.753.275,96. Todo valor está disponível em conta corrente e contas de aplicação financeira. 
 
Nota 9) Despesas Orçamentárias: As despesas orçamentárias são aquelas que dependem de autorização legislativa 
para ser executada e depende do crédito orçamentário. No ano de 2019 as despesas empenhadas somaram R$ 
137.784.797,96. Se comparado com o exercício anterior que foi R$ 127.245.805,79 houve um aumento nas despesas 
em 8,28%. As despesas orçamentárias se dividem em ordinária e vinculada. 
 
Nota 10) Despesas Ordinárias: São os gastos que não houve.  
 
Nota 11) Despesas Vinculadas: São as despesas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com a sua 
origem. Foram de R$ 56.157.699,26 vinculados para financiamento de despesas com Previdência. 
 
Nota 12) Transferências Financeiras Concedidas: Não houve repasse financeiros. 
 
Nota 13) Pagamentos Extraorçamentários: Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao 
processo de execução orçamentária. Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 28.899.129,95, composto de 
obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, e demais obrigações e créditos a curto prazo. Destaca-se nesse grupo o 
pagamento de restos a pagar conforme nota seguinte. 
 
Nota 14) Restos a Pagar - Pagamentos: Foram contraído pagamento com restos a pagar no valor de R$ 17.644,07, 
conforme elencado na Demonstração da Dívida Flutuante. 
 
Nota 8) Saldo para o Exercício Seguinte: O valor dos saldos para o exercício seguinte somou R$ 3.753.275,96. Em 
comparação com o exercício anterior, que foi de R$ 1.984.124,62, houve um aumento no saldo em 89,16%. 
 
Nota 8)) Resultado financeiro do exercício: Refere-se a diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte 
(R$ 3.753.275,96) e o saldo em espécie do exercício anterior (R$ 1.984.124,62), obtendo o resultado de R$ 
1.769.151,34. 
 
 
 
V. TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVAM USO DE CAIXA: 
 

Saldo em 31/12/2018 Saldo em 31/12/2019 
1.984.124,62 3.753.275,96 

 
 
 
 


