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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA PM/2016

31/12/2016       Em relação a receita orçada x arrecadada tivemos um superávit de R$: 1.344.389,47 dos quais foram utilizados por 

suplementação as dotações deficitárias no montante de R$: 602.544,11, sendo assim, desse excesso de arrecadação, tivemos um 

líquido de R$: 741.845,36, que corresponde a um crescimento das receitas orçadas da ordem de 5,48%.

     Com relação a execução das despesas, temos a seguinte situação, do total das despesas orçadas x despesas executadas 

temos:

despesa Orçada R$: 13.533.430,00 mais suplementação de R$: 1.422.432,43 deste foram por superávit financeiro de R$: 

819.888,32 e excesso de arrecadação de R$: 602.544,11, sendo: fonte 190: 212.350,00, fonte 100: 22.762,41, fonte 101: 

65.641,30, fonte 102: 9.486,56, fonte 116: 14.000,00, fonte 117: 113.140,00, fonte 118: 21.850,00, fonte 124: 76.000,00, fonte 144: 

5.000,00, fonte 150: 24.049,00, fonte 151: 15.101,11, fonte 155: 15.346,00 e fonte 156: 7.818,00, desse total suplementado, foram 

empenhados R$: 717.059,86, que corresponde a um total de 50,41% do total acrescido no orçado.

    Quanto aos créditos suplementares foram totalizados em R$: 3.307.181,26, que corresponde a 24,44% das despesas 

orçadas.Deste total, r$: 819.888,32 é de superávit financeiro, R$: 612.544,11 de excesso arrecadação e mais R$: 1.884.748,83 de 

redução orçamentária, dos 24,44% de suplementação, corresponde o seguinte: 6,06% de superávit financeiro, 4,45% do excesso 

de arrecadação e 13,93% de redução das dotações que pela contenção das despesas foram utilizados os saldos dessas para 

suplementação das dotações de despesas de caráter continuado com insufiência de saldos.

     Conforme anexo I-Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados é o seguinte, no ano de 2016 liquidou  R$: 

798.262,35 e pagou R$: 796.708,15 e foram feitos por decreto cancelamento dos RP no valor de R$:142.681,41, restando um saldo 

de R$: 1.538,40 de fornecedores que não entregaram ou executaram o produto ou serviço, mas não foi efetuado o cancelamento 

pelo compromisso da entrega.

      Conforme anexo II- Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados, resta um saldo a pagar de R$: 14.034,60, de 

fornecedores que aguardam regularização perante a fazenda pública.

NOTA 3 - Balanço Orçamentário

31/12/2016    Com relação ao Balanço Financeiro, verificamos 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, vale ressaltar qto da devolução de 

saldos da câmara no ano de 2015, foi repassado a menor para a prefeitura de R$: 1,04 e o mesmo foi devolvido dentro do exercício 

de 2016,conforme demonstrado em pagamentos extraorçamentários na conta DIFERENÇA DE DEVOLUÇÃO.  

  O exercício encerrou com um valor total de R$: 518.927,95, sendo que deste montane está incluso um restos a pagar da Câmara 

na ordem de R$: 7.560,00.

  Na apuração final do saldo financeiro vimos que em relação a 2015 houve uma diminuição tanto nos caixas equivalentes R$: 

74.891,23 e no caixa uma redução de R$: 618,94.

NOTA 4 - Balanço Financeiro

30/04/2016 A DEPRECIAÇÃO FOI EXECUTADA SOMENTE DOS BENS MÓVEIS, COM DATA DE CORTE A PARTIR DE 31/03/2016, SENDO A 

DEPRECIAÇÃO A PARTIR DE 01/04/2016.

NOTA 5 - Balanço Patrimonial

31/12/2016    Foram analisados os dados e todos estão de acordos com os informados, quanto ao anexo 1 do Balanço Patrimonial, onde os 

saldos financeiros demontram negativos o que temos a dizer é o seguinte, quanto a fonte 102 se o saldo da fonte 100 está positivo 

elas se compenssam no nosso entendimento ,pois a fonte 102 é resultado na arrecadação da fonte 100, pois elas se conversam, 

quanto aos saldos negativos das fontes 200,202 e 224, é porque quando do término do exercício tantos os saldos financeiros 

menos as despesas orçamentárias e extraorçamentárias a pagar, se tornariam fonte de recursos de exercícios anteriores e 

analisando os saldos vindos de 31/12/2015 nas fonte 100,102 e 124 vimos que não fica negativo os saldos finais, pois se 

consideramos estes, estaria com saldo positvo no referido anexo I.

   Em relação ao ativo circulante tivemos um déficit financeiro da ordem de R$: 74.891,23 e nos estoques um déficit de R$: 95.405,87 

em comparação com o exercício anterior, já no ativo não circulante por conta dos ingressos dos bens móveis e imóveis adquiridos 

no exercício mais as reavaliações e depreciações, tivemos um crescimento no patrimônio líquido com relação ao passivo financeiro, 

onde houve uma diminuição no valor apurado entre o exercício atual e o anterior. No passivo permanente tivemos um aumento em 

virtude dos saldos dos convênios a executar e o contrato de operações de crédito interna, ocorrendo um superávit financeirto de 

R$: 1.557.861,30 no exercício em comparação com o exercício anterior, que teve superávit financeiro  de R$: 771.949,78, pois 

houve um resgate do passivo financeiro mesmo com a crise econômica, havendo assim uma preocupação com a responsabilidade 

fiscal.

NOTA 6 - Balanço Patrimonial

31/03/2016 DATA DE CORTE PARA AJUSTE PATRIMONIAL 31/03/2016 CONFORME COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

VALORES CONTÁBEIS DE ACORDO COM RELATÓRIO GERENCIAL EMITIDO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E ENCAMINHADO AO 

SETOR CONTÁBIL, EM CONSONÂNCIA COM OS DECRETOS MUNICIPAL 1.273 07/08/2015 E 1.308 22/12/2015.

NOTA 7 - Patrimonial
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31/03/2016 DATA DE CORTE PARA AJUSTE PATRIMONIAL 31/03/2016 CONFORME COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

VALORES CONTÁBEIS DE ACORDO COM RELATÓRIO GERENCIAL EMITIDO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E ENCAMINHADO AO 

SETOR CONTÁBIL, EM CONSONÂNCIA COM OS DECRETOS MUNICIPAL 1.273 07/08/2015 E 1.308 22/12/2015.

NOTA 8 - Patrimonial

31/12/2016    Nas variações Patrimoniais Aumentativas tivemos nos impostos um crescimento da ordem de 22,12%, já nas taxas tivemos um 

decréscimo de 41,57%, o motivo é que houve uma diminuição na cobrança da taxa dos serviços cadastrais e outras taxas pela 

prestação de serviços, por exigencia da Legislação em vigor. Tivemos um ganho de 100% nas cobranças das contribuições de 

melhorias, nas rendas de aplicações financeiras dos recursos disponíveis tivemos um ganho em relação ao ano de 2015 de 

20,61%, já com os juros e encargos houve um rendimento a menor de 43,24%. Nas transferências e delegações recebidas tivemos 

um aumento de repasse de 16,27%, destes tendo o FPM um aumento em relação a 2015 de 18,01%, sendo que deste aumento os 

recursos da repatriação representou 10%. Nos repasses do estados, tivemos um aumento em relação ao exercício anterior de 

12,62%, destes o ICMS cresceu 14,38%, o IPVA 20,34%, o IPI decresceu 23,85%, o CIDE cresceu 176,61%, transferência do fundo 

a funde de saúde do estado decresceu em 10,79%, as transferências do FEAS decresceu 50% e as transferências do FUNDEB em 

relação a 2015 cresceu 12,05%, no resultado final vimos que tivemos um crescimento em relação ao exercício de 2015, mas 

quando analisamos as variações patrimoniais diminutivas, vimos que também houve um crescimento relevante, gerando com isso 

um déficit, mas o crescimento das variações diminutivas é em virtude também da diminuição das arrecadações, aumento dos bens e 

serviços, mesmo com a contenção das despesas ainda houve o déficit em relação as aumentativas.

   Nas variações Qualitativas, tivemos um aumento das incorporações do ativo em relação ao exercício anterior, quanto ao passivo 

nas desincorporações tivemos a amortização do contrato de operação de crédito e o pagamento dos juros do referido contrato 

mais uma anulação de precatórios de fornecedor, lançado na conta patrimonial incorreta, quando o correto é conta FORNECEDOR, 

lançamento este de R$:2.160,00.

NOTA 9 - Variações Patrimonias

31/12/2016 Analisando as movimentações do ingresso e desembolsos dos recursos movimentados durante o exercício vimos um crescimento 

em relação ao exercício de 2015 nas entradas de 21,85%, mas em compensação no desembolso só houve um crescimento das 

saídas da ordem de 20,00% e em relação ao fechamento do exercício temos uma redução do caixa da ordem de 3,22% do saldo 

vindo do exercício anterior reflexo da desaceleração do crescimento na economia nacional que só não foi maior no município por 

conta dos cortes de gastos e o recebimento das receitas de repatriação que foram extras para o município que nem estava prevista 

sua arrecação.

NOTA 10 - Fluxo de Caixa

@irRelatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Notas Explicativas @fr



@ic Exercício: 2016

Emissão: 31/12/2016

Página: 3PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG
 PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

 CNPJ: 18.243.279/0001-08     Telefone: (35) 3286-1200 @fc

@ic NOTAS EXPLICATIVAS @fc

CM CM/2016

31/12/2016 AJUSTE REPASSO DA CAMARA PARA CONSOLIDAÇÃO NO BALANÇO DA PREFEITURA.

NOTA 11 - Patrimonial

31/12/2016 AJUSTE AVALIAÇÃO

NOTA 12 - Patrimonial
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