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@ic NOTAS EXPLICATIVAS @fc

Balanço Orçamentário

31/12/2015 O balanço Orçamentário apresente no tocante as receitas realizadas de um défict de R$: 68. 404, 96, em relação a receita prevista 

e

receitas realizada. Vimos que as receitas de trasnfêrencias Intergovernamentais e Receitas de Capital, houve um déficit de

arrecadação, as demais receitas houve superávit. Quando da Elaboração da LOA, estimamos um crescimento da receita com índice

da inflação de 6, 5%, mas com a execução do orçamento, houve nas transfêrencias correntes um déficit de arrecadação de R$: 

380.

405, 91, os maiores déficits aconteceram no FPM e ICMS. Em questão as receitas de capital, o que ocorreu foi que uma operação de

crédito interna contratual prevista não se realizou no valor de R$: 250. 000, 00 e os convênios previstos com o Estado no valor de 

R$:

200. 000, 00 também não ocorreu. Quanto da despesa, houve um despesas prevista inicial de R$: 12. 899. 570, 00 atualizada para

R$: 14. 574. 345, 59, houve uma suplementação no valor de R$: 1. 674. 775, 59, deste valor, R$: 1. 462. 407, 59 foram de superávit

financeiro apurados no encerramento do balanço patrimonial em 31/12/2014, R$: 212. 368, 00 foram utilizados de excesso de

arrecadação, o total de suplementação atingiu o montante de R$: 3. 311. 499, 96, que corresponde a 25, 67% do total autorizado 

pela

Lei Municipal nº 1. 078/2014 que é de 50% da despesas estimada, destes 25, 67%, 11, 34% é de superávit financeiro, 1, 65% é de

excesso arrecadação nas fontes que teve superávit e 12, 69% foram de Redução de dotações orcamentárias. Do valor das 

dotações

atualizadas no total de R$: 14. 574. 345, 59, destes foram empenhados R$: 13. 569. 426, 03, liquidados R$: 12. 724. 654, 16 e 

pagos

R$: 12. 248. 346, 90.

Balanço Financeiro

31/12/2015 Com relação ao Balanço Financeiro, verificamos que as receitas que as receitas arrecadas e despesas empenhadas conferem com 

o

balanço orçamentário. As transferências Financeiras recebidas e concedidas, conferem com os valores apurados, os 

recebimentos das

receitas extra orçamentários, conferem com os valores apurados em cada extra detalhadas no balanço. Os Restos a Pagar foram

devidamente inscritos para o exercício e os pagamentos estão de acordo com os valores apurados. Sendo assim, apura-se um 

saldo

em espécie para o exercício seguinte no montante de R$: 2. 327. 424. 75, que gerou um déficit em relação ao exercício anterior de

R$: 318. 268, 66, com isso vimos que as receitas arrecadadas no exercício não foram suficientes para a realização das despesas

executadas.

Balanço Patrimonial

31/12/2015 No Balanço Patrimonial, foram devidamente conferidos os saldos do ativo e do passivo, ativo financeiro os valores conferem 

bancos,

almoxarifado, divida ativa, sobre o inventário geral do patrimônio, foram levantados e reavaliados pela comissão de patrimônio, 

ficando

definido uma data de corte de ajuste no sistema para o exercício de 2016. Quanto a Dívida Ativa, foram feitos acertos no exercício 

de

2015, com valores apurados conforme extrato do setor tributário para fechamento do exercício. No passivo, foram conferidos os 

saldos

do passivo financeiro e permanente, passivo financeiro confere com a dívida fundada interna, dívida flutuante e devedores 

diversos,

passivo permanente, corresponde aos convênios firmados com a união e estados, lançadados em 2015 que passaram com saldos 

para

execução em 2016. Atos Potenciais, ativos e passivos, foram conferidos os saldos de convênios e contratos restando resíduos 

para

exercício seguinte.

Patrimonial

31/12/2015 ACERTOS NA DIVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2015. VALORES APURADOS CONFORME EXTRATO DO SETOR TRIBUTARIO

PARA FECHAMENTO DO EXERCICIO.

Variações Patrimonias
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Variações Patrimonias

31/12/2015 Analisando o balancete das Variações Patrimoniais, os resultados obtidos nas ações aumentativas em relação ao exercício 

anterior,

obtivemos uma diminuição dos resultados em relação a cada ação, nas variações patrimoniais diminutivas foi preciso efetuar cortes 

nas

despesas, pelas questões da diminuição da realização das receitas. Mesmo assim, houve um déficit de R$: 353. 766, 51, em 

relação

do resultado patrimonial entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva. Quanto as ações e outras variações patrimoniais

qualitativas, os saldos conferem com os demonstrados que são Restos a Pagar, amortização dos saldos de operações de créditos,

incorporação de passivo que os saldos de convênios para 2016 e a desincorporação de ativo que foi a alienação de veículos dos

bens móveis do patrimônio municipal.

Fluxo de Caixa

31/12/2015 Quanto ao fluxo de caixa, verificamos que com as movimentações dos créditos recebidos e das despesas pagas, chegamos a um

déficit no exercício de R$: 318. 268, 66, em relação a 2014. Mas com saldos vindo dos exercícios anteriores ainda sim tivemos um

saldo de disponibilidades financeiras de R$: 2. 327. 424, 75, menos o passivo financeiro de R$: 1. 539. 574, 47, ainda temos um 

saldo

disponível de R$: 787. 850, 28.
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