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Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Constantina 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas 

Exercício de 2019 

1. Informações Gerais 

1.1. O Município de Constantina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

87.708.889/0001-44, com sede administrativa na Av. João Mafessoni, n° 483, Centro, 

teve suas atividades no exercício de 2019 amparadas pelas disposições da Lei 

Municipal 3.742, de 26 de dezembro de 2018 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas 

leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2019. 

1.2. Os Demonstrativos Contábeis foram consolidados abrangendo o Poder Executivo, o 

Poder Legislativo e o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, sendo excluídas as 

transações intra-orçamentárias entre esses órgãos. 

1.3. Também faz parte da administração direta, o Fundo de Assistência Médico-Hospitalar e 

Odontológico (FAMHO), que tem a finalidade de gerir os recursos do Plano de Saúde 

dos servidores públicos municipal, e, a execução da Receita, da Despesa e seu 

Patrimônio estão incorporados nos demonstrativos contábeis do Poder Executivo. 

1.4. As ações do Município de Constantina são agrupadas nas seguintes funções de 

governo previstas na Portaria Ministerial 42 de 14 de abril de 1999: Legislativa, 

Administração, Segurança Pública, Assistência Social, Previdência Social, Saúde, 

Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Gestão 

Ambiental, Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços, Comunicações, Transporte, 

Desporto e Lazer, e Encargos Especiais. 

1.5. As presentes Notas Explicativas referem-se aos seguintes demonstrativos consolidados: 

Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das 

Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, encerrados em 31 de 

dezembro de 2019. Informações complementares podem ser consultadas nos 

Demonstrativos das Notas Explicativas individuais de cada entidade no sítio a seguir: 

http://www.constantina.rs.gov.br/contas-publicas/. 

 

http://www.constantina.rs.gov.br/contas-publicas/
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2. Políticas e Procedimentos Contábeis e Orçamentários 

2.1 As demonstrações contábeis e as notas explicativas estão apresentadas em Reais e 

são elaboradas com observância dos dispositivos legais, em especial a Lei nº 4.320/64, 

a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público e demais disposições normativas vigentes. 

2.2 As receitas e despesas orçamentárias são codificadas de acordo com a Portaria 

Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas 

alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os 

desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao 

disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas 

legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.  

2.3 O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou 

quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio do Município de Constantina é 

realizado com base no Plano de Contas expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Sul, estruturado em consonância com o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP). Sob o enfoque patrimonial é considerado o regime 

de competência para registro das receitas e despesas, mediante a ocorrência do 

respectivo fato gerador. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas 

à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas). 

2.4 A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em “circulante” 

e “não circulante”, também compreendido em curto e longo prazo respectivamente, com 

base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, estão apresentados em 

conformidade com o seu vencimento. No curto prazo classificam-se os valores com 

vencimento em até doze meses da data das demonstrações contábeis. 

3. Base de Mensuração dos Principais Elementos Patrimoniais 

3.1. Disponibilidades 

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. 

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor 

original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. 

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. 

3.2. Créditos e Obrigações 

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo 

valor original. 

Os riscos de recebimento da dívida ativa são reconhecidos em conta de ajuste, a qual 

será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.  

As provisões são passivos constituídos com base em estimativas das prováveis saídas 

de recursos. 

As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. 
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3.3. Estoques 

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. 

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio 

ponderado. 

Pelo método do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da 

média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo 

de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser 

determinada por meio de uma base periódica ou à medida que cada entrega adicional 

seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade. 

3.4. Investimentos e Aplicações Temporárias 

Os investimentos temporários são mensurados pelo método de marcação a mercado. 

Pelo método de marcação a mercado, o investimento é registrado inicialmente a custo 

de aquisição e seu valor contábil é ajustado conforme a variação do seu preço no 

mercado. 

 

3.5. Investimentos Permanentes 

As participações em empresas em que o Município de Constantina tenha influência 

significativa são mensuradas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP). 

Pelo MEP, o investimento é registrado inicialmente a custo e seu valor contábil é 

ajustado conforme o Patrimônio Líquido da investida aumente ou diminua, em 

contrapartida à conta de resultado. 

As demais participações são mensuradas ou avaliadas pelo custo de aquisição. 

3.6. Imobilizado 

Os itens de ativo imobilizado são reconhecidos com base no valor de aquisição, 

produção ou construção. 

Os itens obtidos a título gratuito são registrados pelo valor justo na data de sua 

aquisição, sendo considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em 

procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação. 

3.7. Precatórios 

Os precatórios inscritos são registrados pelo valor original. 

A atualização é registrada pelo valor atualizado até a data do Balanço Patrimonial, com 

base em informações recebidas do Tribunal de Justiça/RS. 

Os pagamentos são efetuados obedecendo à ordem cronológica, conforme guias 

emitidas pelo Tribunal de Justiça/RS. 

3.8. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP 

A Portaria STN 548/2015 aprovou, na forma de anexo, o Plano de Implantação dos 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, cujas regras aplicáveis encontram-se 

no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. O Município está 
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adequando os Procedimentos Contábeis com observância nos prazos, conforme 

apresentado na tabela a seguir: 

 

 

Obrigatoriedade dos 

registros contábeis               

(a partir de)

Situação

1
Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e 

não-tributária, e respectivo ajuste para perdas
Imediato Implantado

2
Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do 

regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.
Imediato Implantado

3
Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com 

fornecedores por competência.
01/01/2016 Implantado

4

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a 

receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a 

receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para 

perdas.

01/01/2019 Implantado

5

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por 

competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, 

férias, etc.).

01/01/2019 Implantado

6
Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por 

competência
01/01/2021 Implantado

7
Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em 

notas explicativas.
01/01/2021 Implantado

8

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; 

respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao 

valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)

01/01/2021 Não Iniciado

9

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por 

competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas 

contratuais e mobiliárias.

01/01/2021 Implantado

10

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos 

permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor 

recuperável.

01/01/2021 Não Iniciado

11

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de 

receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), 

bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro 

de obrigações relacionadas à repartição de receitas.

01/01/2022 Iniciado

12
Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, 

bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.
01/01/2022 Implantado

13

Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, 

patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais 

amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.

01/01/2022 Não Iniciado

14 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques. 01/01/2023 Não Iniciado

15

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; 

respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao 

valor recuperável

01/01/2024 Não Iniciado

16

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio 

cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e 

redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, 

NBC TSP e MCASP)

01/01/2024 Não Iniciado

Parcialmente Atendido: Os procedimentos contábeis atualmente adotados estão consideravelmente aproximados do

estabelecido nas NBC TSP e no MCASP. Ajustes necessários serão realizados dentro do prazo estabelecido na Portaria.

PCP

(de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)

Legenda:

Implantado: O procedimento encontra-se implementado e alinhado às regras estabelecidas nas NBC TSP e no MCASP vigentes.

Iniciado: Estudos foram iniciados e foi aberto expediente administrativo próprio para tratar do assunto.

Não Iniciado: Estudos não foram iniciados.
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3.9. Provisões 

As demandas judiciais em que o Município é parte passiva, que a probabilidade de 

saída de recursos é provável e, que foi possível realizar estimativa confiável do valor, 

são reconhecidas como provisões. 

As demandas judiciais em que a probabilidade de saídas de recursos é classificada 

como pouco provável e, foi possível realizar estimativa confiável do valor, são 

reconhecidas em passivos contingentes. 

As provisões matemáticas previdenciárias apresentadas em 31 de dezembro de 2019, 

parte integrante da avaliação atuarial, estão evidenciadas no passivo não circulante, 

provisões, e as suas variações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.  

 

4. Balanço Patrimonial 

4.1. Ativo Circulante e Não Circulante: foram excluídas as transações intra-orçamentárias 

no montante de R$ 1.761.145,80, referente às contribuições previdenciárias e 

assistências a receber, e do adiantamento de duodécimo, contabilizados em cada 

entidade, conforme demonstrativo a seguir: 

Ativo 2019 2018 

Ativo Circulante          1.392.948,56        1.743.594,24  

Créditos à Curto Prazo             133.670,55             66.080,32  

Poder Executivo             133.670,55             66.080,32  

Demais Créditos à Curto Prazo          1.259.278,01        1.677.513,92  

Poder Executivo                9.747,98             53.277,65  

Fundoprev RPPS          1.249.530,03        1.624.236,27  

Ativo Não Circulante             368.197,24           676.351,08  

Créditos à Longo Prazo             368.197,24           676.351,08  

Poder Executivo              54.791,76           105.368,28  

Fundoprev RPPS             313.405,48           570.982,80  

Total Excluído no Ativo          1.761.145,80        2.419.945,32  

4.2. Passivo Circulante, Não Circulante: Em conformidade com a nota explicativa (4.1.), 

foram excluídas do Passivo Circulante e Não Circulante, as mesmas transações intra-

orçamentárias já citadas, conforme apresentado a seguir: 

Passivo 2019 2018 

Passivo Circulante          1.392.948,56        1.743.594,24  

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar          1.272.032,80        1.690.316,59  

Poder Executivo          1.272.032,80        1.690.316,59  

Demais Obrigações à Curto Prazo             120.915,76             53.277,65  

Poder Executivo              82.482,32                        -    

Poder Legislativo                9.747,98             53.277,65  

Fundoprev RPPS              28.685,46                        -    

Passivo Não Circulante             368.197,24           676.351,08  

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar             368.197,24           676.351,08  

Poder Executivo             368.197,24           676.351,08  

Total Excluído no Passivo          1.761.145,80        2.419.945,32  
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5. Demonstração das Variações Patrimoniais 

5.1. Variações Patrimoniais Aumentativas: Foram excluídas as transações intra-

orçamentárias no montante de R$ 4.897.011,53, referente a contribuições 

previdenciárias, contribuições assistências e, transferências de recursos entre o Poder 

Executivo e Poder Legislativo, registras em cada entidade, conforme demonstrativo a 

seguir: 

Variações Patrimoniais Aumentativas 2019 2018 

Contribuições Sociais 3.189.745,34  2.939.289,64  

Poder Executivo 343.161,82  329.087,88  

Fundoprev RPPS 2.846.583,52  2.610.201,76  

Juros e Encargos de Mora 231.492,38  57.195,83  

Poder Executivo 22.282,14  11.370,44  

Fundoprev RPPS 209.210,24  45.825,39  

Outras Variações Aumentativas Financeiras 235.231,71  249.058,75  

Fundoprev RPPS 235.231,71  249.058,75  

Transferências Intra-Governamentais 981.789,23  984.788,63  

Poder Executivo 9.747,98  53.277,65  

Poder Legislativo 972.041,25  931.510,98  

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 258.752,87  -    

Poder Executivo 258.752,87  -    

Total 4.897.011,53  4.230.332,85  

5.2. Variações Patrimoniais Diminutivas: Em conformidade com a nota explicativa (5.1.), 

foram excluídas das Variações Patrimoniais Diminutivas, as mesmas transações intra-

orçamentárias já citadas, conforme apresentado a seguir: 

Variações Patrimoniais Diminutivas 2019 2018 

Encargos Patronais 3.398.955,58  2.985.115,03  

Poder Executivo 3.304.220,48  2.904.056,35  

Poder Legislativo 94.735,10  81.058,68  

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos 257.513,85  260.429,19  

Poder Executivo 257.513,85  260.429,19  

Transferências Intra-Governamentais 981.789,23  984.788,63  

Poder Executivo 972.041,25  931.510,98  

Poder Legislativo 9.747,98  53.277,65  

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 258.752,87  -    

Fundoprev RPPS 258.752,87  -    

Total 4.897.011,53  4.230.332,85  

5.3. Resultado do Exercício: as transações intra-orçamentárias não tem impacto no 

Resultado do Exercício, pois, são excluídas tanto nas variações patrimoniais 

aumentativas bem como nas variações patrimoniais diminutivas, desta forma, anulando 

seus efeitos. 
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6. Balanço Orçamentário 

6.1. Receita Orçamentária: Durante o exercício de 2019 ocorreram transações intra-

orçamentárias oriunda das receitas de contribuições para o Regime Próprio de 

Previdência Social e para o Fundo de Assistência Médico-Hospitalar, cujas foram 

excluídas do Balanço Orçamentário Consolidado, conforme demonstrativo a seguir: 

Receitas Intra-Orçamentárias 
 Orçada   Atualizada   Realizada   Diferença  

 (a)   (b)   (c)   d = (c - b)  

Receitas Correntes 3.850.000,00  3.850.000,00  4.641.387,16  791.387,16  

Contribuições Sociais  3.850.000,00   3.850.000,00   4.382.634,29  532.634,29  

Outras Receitas Correntes                    -                       -       258.752,87      258.752,87  

Total  3.850.000,00   3.850.000,00   4.641.387,16      791.387,16  

6.2. Despesa Orçamentária: No exercício de 2019, o Poder Executivo e Legislativo, 

repassaram a título de contribuição patronal para os fundos de previdência social e 

assistência a saúde, despesas intra-orçamentárias, que foram excluídas da 

consolidação orçamentária conforme detalhado a seguir: 

Despesas Intra-Orçamentárias Empenhado Liquidado Pago A Pagar 

Despesas Correntes 3.917.246,40  3.915.222,30  3.200.738,73  716.507,67  

Pessoal e Encargos Sociais 3.398.955,58  3.398.955,58  2.704.697,88  694.257,70  

Juros e Encargos da Dívida 259.537,95  257.513,85  237.287,98  22.249,97  

Outras Despesas Correntes 258.752,87  258.752,87  258.752,87                 - 

Despesas de Capital 486.066,01  486.066,01  453.157,88  32.908,13  

Amortização da Dívida 486.066,01  486.066,01  453.157,88  32.908,13  

Total 4.403.312,41   4.401.288,31  3.653.896,61  749.415,80  

 

6.3. Restos a Pagar: Também foram excluídos do Balanço Orçamentário Consolidado, 

restos a pagar processados decorrentes de transações intra-orçamentárias, entre as 

entidades da administração direta, apresentados a seguir: 

 

 

7. Balanço Financeiro 

7.1. Ingressos, Receita Orçamentária: referente às transações intra-orçamentárias, foi 

excluído o valor de R$ 3.976.709,41 referente as contribuições arrecadadas pelo 

Regime Próprio de Previdência Social, e R$ 405.924,88 referente as contribuições 

arrecadadas pelo Fundo de Assistência Médico-Hospitalar. 

 Em Exercícios 

Anteriores 

 Em 31 de 

Dezembro do 

Exercício 

Anterior 

Pagos Cancelados Saldo

(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

Despesas Correntes         733.826,93         470.423,65         987.763,32                      -            216.487,26 

Pessoal e Encargos Sociais 733.826,93        470.423,65        987.763,32        -                   216.487,26         

Juros e Encargos da Dívida -                   -                   -                   -                   -                     

Total 733.826,93        470.423,65        987.763,32        -                   216.487,26         

Restos a Pagar Processados e Não 

Processados Liquidados                  

Intra-Orçamentários

Inscritos
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7.2. Dispêndios, Despesa Orçamentária: Foram excluídos os valores referente as 

transações intra-orçamentárias, empenhados nos recursos de livre aplicação 

(Ordinário), recursos vinculados à função educação e recursos vinculados à função 

saúde, no montante de R$ 4.403.312,41. 

7.3. Transferências Financeiras: foram excluídas as transações intra-orçamentárias no 

montante de R$ 9.747,98 referente saldo financeiro devolvido pelo Poder Legislativo. 

Transferências Financeiras Concedidas, excluído o valor de R$ 972.041,25 referente o 

repasse do Duodécimo ao Poder Legislativo. 

7.4. Restos a Pagar: em dispêndios foram excluídas as transações intra-orçamentárias no 

valor de R$ 987.763,32 referente aos restos a pagar processados pagos no exercício. 

Em ingressos foi excluído o valor de R$ 965.903,06 referente a restos a pagar 

processados inscritos no exercício oriundos de transações intra-orçamentárias. 

 

8. Demonstração dos Fluxos De Caixa 

8.1 A Demonstração dos Fluxos De Caixa foi elaborada pelo método direto e evidencia as 

movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos 

fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar os 

pagamentos e recebimentos intra-orçamentários. O resultado final corresponde à 

diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm 

compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Patrimonial. 

8.2 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Foram excluídas as transações intra-

orçamentárias, ingressos no montante de R$ 4.641.387,16, e desembolsos no montante 

de R$ 4.188.502,05. 

8.3 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: Foram excluídas as transações 

intra-orçamentárias, desembolsos no montante de R$ 453.157,88, referente 

amortização da dívida entre entidades consolidadas no demonstrativo. 

8.4 Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais: no fluxo de 

caixa das atividades operacionais, representa a movimentação financeira oriunda das 

transferências financeiras internas, resgates e aplicações financeiras, entre contas 

bancárias, onde essas movimentações não geram efetivo ingresso e nem desembolso 

de recursos. Apenas são demonstrados no relatório por ordem de entendimento do 

fornecedor do sistema contábil. 

 

 

Adenir Bitello 

Contador CRC/RS 090873-O2 

Gerri Sawaris 

Prefeito Municipal 

 


