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Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Constantina 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

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. A administração direta desta municipalidade compreende os órgãos do Poder 

Executivo, compostos pelo: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração, 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social, Secretaria 

de Educação e Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Indústria e Comércio, 

Secretaria de Obras e Viação, Secretaria de Saúde e, o Poder Legislativo.  

1.3. Também fazem parte da administração direta, o Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS) e o Fundo de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológico (FAMHO). O RPPS 

tem a finalidade de gerir os recursos da previdência social dos servidores públicos 

municipal, e tem seus demonstrativos contábeis elaborados de forma individualizada. O 

FAMHO 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 da Prefeitura Municipal são agrupadas nas seguintes funções de governo 

previstas na Portaria Ministerial 42 de 14 de abril de 1999: Administração, Segurança 

Pública, Assistência 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 da Prefeitura 

Municipal: Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, 

Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

encerrados em 31 de dezembro de 2019. 
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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 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

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 de 
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Constantina está 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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4. Balanço Patrimonial 

4.1. Ativo Circulante e Não Circulante 

4.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: Correspondem a depósitos bancários no montante 

de R$ 3.488.847,54, os quais compreendem diversas fontes de recursos e destinam-

se para cobertura de restos a pagar e outros passivos financeiros. Os recursos 

mantidos pelo Poder Executivo são classificados por fontes/destinações de recursos, 

que tem por objetivo identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. 

O recurso Ordinário é de livre aplicação. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

(MDE) e, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) são destinados para aplicação 

às ações voltadas à consecução dos objetivos das instituições educacionais. 

O recurso Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) são para aplicação em ações 

e serviços públicos de saúde, voltadas para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Os demais recursos vinculados tem sua aplicação em despesas, em 

conformidade com a legislação especifica de cada fonte de recurso. Assim, a 

composição dos depósitos bancários está dividida conforme demonstrativo a seguir: 

Caixa e Equivalentes de Caixa 

Fonte de Recurso 2019 2018 

 Ordinário          56.043,93         390.751,44  

 MDE           2.032,86         105.136,83  

 FUNDEB          12.394,24         175.861,76  

 ASPS          20.589,12           46.338,81  

 Fundo de Assistência Médica do Servidor         383.441,00         454.256,20  

 Alienação de Bens        202.550,23           43.777,30  

 Recursos Vinculados Educação        155.800,19         259.032,81  

 Recursos Vinculados Saúde        787.231,92         636.209,61  

 Recursos Vinculados Assistência Social        322.451,91           74.444,69  

 Recursos Vinculados para Obras e Infraestrutura        766.896,37         455.932,41  

 Outros Recursos Vinculados        779.415,77         111.217,02  

Total     3.488.847,54      2.752.958,88  

4.1.2. Créditos a Curto Prazo: evidenciam os créditos tributários, dívida ativa tributária e 

não tributária incluindo a obrigação tributária principal e seus respectivos acréscimos, 

com expectativa de recebimento para os 12 meses seguintes à data do Balanço. Os 

créditos cujos recebimentos são esperados para períodos posteriores estão 

registrados no Ativo Não Circulante, devidamente deduzidos do respectivo ajuste para 

perdas, conforme nota explicativa (4.1.6.). No exercício de 2019, são reconhecidas 

pelo regime de competência as contribuições assistenciais e, os tributos IRRF e IPTU. 

A seguir são apresentados os créditos à curto prazo: 

Créditos a Curto Prazo 2019 2018 

 Créditos Tributários             144.977,66                66.080,32  

 Dívida Ativa Tributária             377.709,86              621.035,57  

 Dívida Ativa Não Tributária                         -                107.277,31  

Total             522.687,52              794.393,20  
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4.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo: compreendem, entre outros, os créditos a 

receber de Convênios firmados para execução de obras e aquisição de equipamentos 

com Entidades Federais, repasses do Fundo Estadual de Saúde, e demais créditos a 

receber, conforme demonstrado a seguir: 

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2019 2018 

 Entidades Federais          1.579.620,93           2.090.462,72  

 Entidades Estaduais             701.761,40              701.761,40  

 Demais Créditos               87.487,90                93.278,21  

Total          2.368.870,23           2.885.502,33  

4.1.4. Estoques: evidenciam os bens mantidos em almoxarifados no montante de R$ 

58.043,31. É oportuno registrar que não houve no exercício de 2019, inventário físico 

de bens mantidos em estoque, bem como, pode haver diferenças entre os registros 

das compras de materiais, nos sistemas de estoque e de contabilidade. 

4.1.5. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente: Referem-se a 

pagamentos antecipados de prêmios de seguros com saldo contábil na data do 

Balanço de R$ 30.261,19, cujos benefícios ocorrerão no curto prazo, sendo 

contabilizados na despesa conforme o regime de competência. 

4.1.6. Ativo Realizável a Longo Prazo: representa os créditos tributários, dívida ativa 

tributária e não tributária incluindo a obrigação tributária principal e seus respectivos 

acréscimos, com expectativa de recebimento após os 12 meses seguintes à data do 

Balanço, devidamente deduzidos do respectivo ajuste para perdas, além de depósitos 

em cauções recebidos de terceiros para garantias de execução de obras de 

infraestrutura, conforme detalhado a seguir: 

Créditos a Longo Prazo 2019 2018 

Créditos Tributários              54.791,76             105.368,28  

Dívida Ativa Tributária               3.028,20          2.995.444,78  

Inscrição         3.703.336,96          3.566.794,78  

(-) Ajuste para Perdas       - 3.700.308,76           - 571.350,00  

Dívida Ativa Não Tributária               9.723,86          5.551.880,21  

Inscrição         8.942.888,80          5.607.700,21  

(-) Ajuste para Perdas       - 8.933.164,94             - 55.820,00  

Depósitos Restituíveis - Caução               60.000,00             120.000,00  

Total            127.543,83          8.772.693,27  

Ajuste para Perdas de Dívida Ativa: Os créditos inscritos em Dívida Ativa, embora 

disponham de prerrogativas jurídicas que favoreçam sua cobrança, apresentam riscos 

que podem comprometer seu recebimento. O Manual de Contabilidade Aplicado ao 

Setor Público, apesar de exigir que tais riscos sejam considerados no registro contábil 

desses ativos (ajuste para perdas), não especifica a metodologia a ser utilizada para 

sua mensuração. Ainda assim, o manual atribui a responsabilidade pelo cálculo do 

referido ajuste aos órgãos responsáveis por sua gestão. No Município de Constantina, 

os créditos da dívida ativa que se encontram nas fases de cobrança administrativa e 
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judicial são administrados pela Secretaria da Fazenda e pela Procuradoria-Geral do 

Município, respectivamente. Assim, a metodologia e o cálculo do ajuste para perdas 

com a dívida ativa são realizados pela Secretaria da Fazenda.  

A seguir, são apresentados os critérios utilizados para o cálculo do ajuste. As perdas 

estimadas em dívida ativa foram apuradas com base no histórico de recebimentos 

passados, dos três últimos exercícios, comparados com o saldo de dívida ativa a 

receber. Sendo: A) Saldo inicial da conta de dívida ativa a receber, segregados em 

dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária, e, B) Recebimentos totais da dívida 

ativa, também segregados em dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária. Da 

conjugação dos montantes, obteve-se o percentual de recebimento em cada exercício. 

Após foi calculado a média dos percentuais de recebimento. Desta forma, a média foi 

considerada o sucesso nos recebimentos e, a diferença para cem por cento, o não 

sucesso de recebimento, também entendido como perdas estimadas. O percentual de 

ajuste para perdas em dívida ativa alcançou 97% do valor da dívida ativa a receber. É 

oportuno registrar que esse cálculo serve apenas como um parâmetro e não como 

regra de definição de valores, tendo em vista as incertezas e complexidade que 

circunstanciam o assunto. 

4.1.7. Investimentos: representam a participação permanente em consórcios públicos, 

avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial. No exercício de 2019 não foi 

realizado o ajuste de equivalência patrimonial referente aos consórcios que o 

Município tem participação. 

4.1.8. Imobilizado: Os bens móveis, imóveis e intangíveis estão registrados pelo valor 

original e ainda não foram submetidos aos processos de depreciação, amortização ou 

exaustão, de reavaliação e de redução ao valor recuperável, previstos nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). A Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) estipulou o prazo de 01-01-2019 para início dos lançamentos 

contábeis referentes a esses processos, conforme Portaria STN 548, de 24 de 

setembro de 2015. Salienta-se que não houve no exercício de 2019, inventário físico 

de bens, bem como, pode haver diferenças entre os registros dos sistemas de 

patrimônio e de contabilidade. A seguir, demonstra-se o resumo desses ativos: 

Imobilizado 2019 2018 

Bens Móveis        10.202.149,24         12.781.290,37  

Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas          2.183.626,27           3.091.026,56  

Bens de Informática             675.084,80           1.239.922,74  

Móveis e Utensílios             863.272,12              894.377,01  

Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação             174.966,05              162.531,06  

Veículos          6.305.200,00           7.393.433,00  

Bens Imóveis        47.550.070,53         38.262.398,08  

Total        57.752.219,77         51.043.688,45  
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4.2. Passivo Circulante, Não Circulante e Patrimônio Líquido. 

4.2.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar 

Títulos 2019 2018 

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar 
a Curto Prazo 

2.820.257,94 3.838.900,34 

Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar 19.966,31 - 

Provisão para Férias 1.368.255,26 1.891.190,23 

Benefícios Previdenciários a Pagar 21.070,40 19.971,90 

Encargos Sociais a Pagar 1.410.965,97 1.927.738,21 

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar 
a Longo Prazo 

771.407,47 944.115,25 

Benefícios Previdenciários a Pagar 42.140,80 59.915,70 

Precatórios de Pessoal a Pagar 212.884,99 207.848,47 

Encargos Sociais a Pagar 516.381,68 676.351,08 

Total 3.591.665,41 4.783.015,59 

4.2.1.1. Salário, Remunerações e Benefícios a Pagar: O saldo em 31-12-2019 se refere 

às parcelas não quitadas dos vencimentos de dezembro de 2019. 

4.2.1.2. Provisão para Férias: Representa à provisão para pagamento de férias, 

registradas conforme o regime de competência, referente às férias vencidas e não 

prescritas, bem como às férias que estão em aquisição (período aquisitivo findo em 

2020), considerando o salário atual acrescido de 1/3, cujos valores ainda não 

passaram pela movimentação orçamentária. 

4.2.1.3. Benefícios Previdenciários a Pagar: Refere-se à obrigação referente à sentença 

judicial de pensão de pessoal com prazo determinado, com extinção da obrigação 

no exercício de 2022, no montante total de R$ 63.211,20, incluindo os valores a 

curto e longo prazo, cujos valores ainda não passaram pela movimentação 

orçamentária. 

4.2.1.4. Encargos Sociais a Pagar: Evidência os encargos sociais a pagar, classificados 

em obrigações não parceladas e parceladas. A seguir demonstrativo dos encargos 

sociais conforme a classificação: 

Encargos Sociais a Pagar  2019 2018 

Passivo Circulante          1.410.965,97           1.927.738,21  

Não parcelados          1.021.844,12           1.441.672,20  

Parcelados             389.121,85              486.066,01  

Passivo Não Circulante             516.381,68              676.351,08  

Parcelados             516.381,68              676.351,08  

Total          1.927.347,65           2.604.089,29  

4.2.1.5. Precatórios de Pessoal a Pagar: Apresentados no longo prazo referem-se ao 

valor original e seus respectivos acréscimos, dos precatórios que foram inscritos e 

ainda não foram empenhados, que estão aguardando pagamento conforme ordem 

cronológica, administrados pelo Tribunal de Justiça/RS. 
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4.2.2. Empréstimos e Financiamentos: Abaixo são apresentados os saldos de 

empréstimos e de financiamentos, por credor, discriminando as parcelas de curto e de 

longo prazo. 

Origem 
 Circulante   Não Circulante  

2019 2018 2019 2018 

Dívida Interna 

Badesul 110.923,37  169.095,12  -    90.697,50  

Total 110.923,37  169.095,12  -    90.697,50  

4.2.3. Fornecedores e Contas a Pagar: Representam obrigações com fornecedores 

inscritas em restos a pagar processados e, precatórios inscritos considerando valor 

original e seus respectivos acréscimos. Os precatórios classificados no curto prazo 

estão sendo pagos conforme a ordem cronológica, de acordo com o cronograma 

administrado pelo Tribunal de Justiça/RS. A seguir demonstrativo, desmembrando as 

obrigações com fornecedores não parceladas a pagar e precatórios de fornecedores a 

pagar: 

Fornecedores e Contas a Pagar 2019 2018 

Passivo Circulante          1.054.587,95           1.661.530,72  

Fornecedores não Parcelados a Pagar             984.368,40           1.584.587,68  

Precatórios de Fornecedores a Pagar               70.219,55                76.943,04  

Passivo Não Circulante             149.479,82              192.720,63  

Precatórios de Fornecedores a Pagar             149.479,82              192.720,63  

Total          1.204.067,77           1.854.251,35  

4.2.4. Provisões: referem-se a processos judiciais em que o Município de Constantina é 

parte passiva, cuja probabilidade de saída de recursos é provável e foi possível 

realizar estimativa confiável do valor. No curto prazo classificam-se as demandas 

judiciais que estão em faze processual final, com expectativa de desembolso de 

recursos até os 12 meses seguintes à data do Balanço.   A seguir demonstrativo 

detalhado por tipo de demanda judicial com posição em 31 de dezembro de 2019: 

Provisões Demandas Judiciais 
 Circulante   Não Circulante  

2019 2018 2019 2018 

Provisão para Riscos Trabalhistas  163.249,61   160.000,00   156.731,39   90.000,00  

Provisão para Riscos Cíveis  46.050,16   50.000,00   123.118,84   318.000,00  

Total  209.299,77   210.000,00   279.850,23   408.000,00  

4.2.5. Demais Obrigações: no curto prazo compreendem as obrigações a pagar com 

subvenções e consórcios públicos, além de valores provenientes de retenções e 

consignações na fonte de pagamentos efetuados, como por exemplo imposto sobre a 

renda retido na fonte, INSS e empréstimos consignados retidos de servidores. No 

longo prazo estão classificados em valores restituíveis, os depósitos em cauções 

recebidos de terceiros para garantias de execução de obras de infraestrutura, 

registrados em contrapartida ao ativo não circulante.  
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4.2.6. Resultado do Exercício: a Prefeitura de Constantina, no exercício de 2019 obteve o 

déficit patrimonial de R$ 10.700,63, oriundo da diferença entre as variações 

patrimoniais aumentativas e diminutivas, apresentando um superávit patrimonial 

acumulado de R$ 58.721.978,25. 

4.3. Atos Potenciais e Superávit/Déficit Financeiro. 

4.3.1. Quadro de Compensações, Atos Potenciais Passivos: Apresenta os atos e fatos 

que podem afetar o patrimônio da Prefeitura.  

4.3.1.1. Obrigações Contratuais: Conforme apresentado nos atos potenciais passivos, a 

Prefeitura mantém obrigações contratuais futuras a cumprir, as quais ainda não 

passaram pela execução orçamentária, e foram inscritas somente em contas de 

controle, sem efeito, no Passivo de natureza patrimonial. 

4.3.1.2. Outros Atos Potenciais Passivos: representam passivos contingentes registrados 

em contas de controle, sem efeito, no Passivo de natureza patrimonial. Referem-se 

a processos judiciais em que o Município de Constantina é parte passiva, cuja 

probabilidade de saída de recursos é classificada como pouco provável e foi 

possível realizar estimativa confiável do valor. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo 

dos passivos contingentes é de R$ 378.096,00 e referem-se a demandas judiciais 

para indenizações cíveis. 

4.3.2. Superávit/Déficit Financeiro: Conforme demonstrativo do superávit/déficit financeiro 

apurado no Balanço Patrimonial, a Prefeitura apresenta em 2019, um déficit financeiro 

total de R$ 1.787.490,52, oriundo da diferença entre o ativo financeiro de R$ 

3.507.446,02 e passivo financeiro de R$ 5.294.936,54. No Passivo financeiro é 

considerado R$ 2.659.090.97, referente o saldo de restos a pagar não processados, 

cujo registro ocorre somente em contas das classes de Controle da Aprovação e 

Execução do Orçamento, sem efeito, pois, no Passivo de natureza patrimonial. Assim, 

para fins de cumprimento do Art. 105 da Lei 4.320-1964, os totais dos ativos e 

passivos, financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial, são apresentados em 

quadro destacado no Balanço Patrimonial. A seguir demonstrativo do superávit/déficit 

financeiro: 

Superávit/Déficit Financeiro 

Fonte de Recurso 2019 2018 

Ordinário - 1.251.434,16  - 1.614.819,24  

MDE - 127.114,16  - 282.242,13  

FUNDEB           1.256,37           50.766,95  

ASPS - 267.143,67  - 336.513,33  

Fundo de Assistência Médica do Servidor         315.266,99         389.701,39  

Alienação de Bens        118.917,13           11.873,47  

Recursos Vinculados Educação - 195.047,47  - 582.333,12  

Recursos Vinculados Saúde        495.047,45         429.572,98  

Recursos Vinculados Assistência Social        301.767,06           61.412,58  

Recursos Vinculados para Obras e Infraestrutura - 216.783,97  - 573.636,90  

Outros Recursos Vinculados - 962.222,09  - 310.747,58  

Total - 1.787.490,52  - 2.756.964,93  
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5. Demonstração das Variações Patrimoniais 

5.1. Resultado Patrimonial do Período: Na Demonstração das Variações Patrimoniais, as 

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas 

(VPD) são reconhecidas independentemente da execução orçamentária. No exercício 

de 2019, o total de VPA foi de R$ 43.917.473,32 e o total de VPD foi de R$ 

43.928.173,95, o que culminou no Resultado Patrimonial negativo de R$ 10.700,63. O 

Resultado Patrimonial do Exercício não considera os Ajustes de Exercícios Anteriores 

que foram reconhecidos diretamente no Patrimônio Líquido. 

 

6. Balanço Orçamentário 

6.1. Receita Estimada e Despesa Fixada: O orçamento fiscal do Município de Constantina, 

para o exercício financeiro de 2019, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 

40.526.762,54. Salienta-se que, a legislação estabelece que a Lei Orçamentária Anual 

abranja a administração direta, seus fundos, órgãos e, o Poder Legislativo, no entanto, o 

Poder Legislativo tem a execução orçamentaria e financeira independente.  A seguir é 

apresentado o orçamento de cada poder, e do RPPS. 

Despesa Fixada 

Poder Executivo 34.224.762,54  

Poder Legislativo 1.044.000,00 

Fundo RPPS 5.258.000,00 

Total 40.526.762,54 

Durante o exercício houve alterações orçamentárias no Poder Executivo, sendo que 

foram abertos créditos adicionais e transferência de créditos orçamentários do Poder 

Legislativo para o Poder Executivo, conforme demonstrativo a seguir: 

 

6.2. Receita Orçamentária: o Poder Executivo é responsável pela arrecadação de todas as 

receitas municipais e de repassar a cota parte do Poder Legislativo, que tem sua 

execução orçamentária e demonstrativos contábeis elaborados a parte, e, tão somente 

são considerados na consolidação do Balanço Geral do Município. 

A Receita é demonstrada no Balanço Orçamentário já deduzida dos valores enviados, 

pelo Município, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Dotação Adicional por Tipo de Crédito 6.828.801,70   Dotação Adicional por Fonte 6.828.801,70   

Crédito Adicional Suplementar 2.224.750,37   Superávit Financeiro de Exercício Anterior 837.938,02     

Crédito Adicional Especial 4.604.051,33   Excesso de Arrecadação 3.016.066,43   

Crédito Adicional Extraordinário -                 Anulação de Dotação 427.074,00     

Operações de Crédito 2.500.000,00   

Reserva de Contingência 47.723,25       

Movimentação de Créditos 11.000,00       Movimentação de Créditos 11.000,00       

Créditos Recebidos Poder Executivo 11.000,00       Créditos Transferidos Poder Legislativo 11.000,00       

Total Crédito 6.839.801,70   Total Fonte 6.839.801,70   

Alterações Orçamentárias
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Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Em 2019, esses valores 

totalizaram R$ 3.587.607,42. A distribuição, aos Municípios, dos recursos arrecadados 

por esse fundo é realizada com base no número de alunos da educação básica pública, 

de acordo com dados do último censo escolar, sendo computados os alunos 

matriculados no âmbito de atuação prioritária dos Municípios, ou seja, ensino 

fundamental e na educação infantil. Tais ingressos somaram, em 2019, o montante de 

R$ 5.750.149,5 e estão demonstrados nas Transferências Multigovernamentais 

(Transferências Correntes), no Balanço Orçamentário. 

A seguir é apresentado um resumo das receitas orçamentárias: 

Receitas Orçamentárias 

Previsão 
Atualizada 

Receitas 
Realizadas 

Saldo 

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

Receitas Correntes 29.078.252,38  31.488.205,72    2.409.953,34  

Receitas de Capital   6.190.510,16    1.822.313,55  - 4.368.196,61  

Operações de Crédito   2.500.000,00                    - - 2.500.000,00  

Alienação de Bens   1.110.000,00       226.232,43     - 883.767,57  

Transferências de Capital   2.580.510,16    1.596.081,12     - 984.429,04  

Total 35.268.762,54  33.310.519,27  - 1.958.243,27  

6.3. Despesa Orçamentária: A seguir é apresentada a execução da despesa orçamentária 

do Poder Executivo, bem como os valores da inscrição em restos a pagar processados 

e não processados. 

 

Por força do disposto nas Portarias Interministerial STN/SOF 163-2001 e STN 339-

2001, as transferências financeiras previstas e realizadas entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, não constituem receitas e despesas orçamentárias e, assim sendo, não 

integram o Balanço Orçamentário da Administração Direta, e, tão somente são 

considerados na consolidação do Balanço Geral do Município. Assim, os repasses 

financeiros líquidos (consideradas as devoluções de recursos) pelo Poder Executivo ao 

Poder Legislativo no montante de R$ 962.293,27, foram processados por meio de 

documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis 

das transferências financeiras concedidas e recebidas são efetuados em contas 

contábeis específicas de resultado. 

6.4. Resultado Orçamentário: A execução orçamentária gerou um superávit orçamentário 

de R$ 1.906.501,14 no exercício, onde as receitas totais foram maiores que as 

despesas totais, enquanto a receita realizada no exercício foi de R$ 33.310.519,27 a 

despesa empenhada foi R$ 31.404.018,13. 

Despesas Orçamentárias
Despesas 

Correntes

Despesas de 

Capital

Reserva de 

Contingência
Total

Dotação Inicial 25.104.048,38 7.153.661,14   1.967.053,02   34.224.762,54 

Dotação Atualizada 29.805.030,79 10.158.134,18 626.602,02     40.589.766,99 

Empenhada 28.184.754,76 3.219.263,37   -                 31.404.018,13 

Liquidada 27.987.245,95 1.597.204,38   -                 29.584.450,33 

Paga 26.304.495,90 1.395.144,41   -                 27.699.640,31 

Inscrição Restos Processados 1.682.750,05   202.059,97     -                 1.884.810,02   

Inscrição Restos Não Processados 197.508,81     1.622.058,99   -                 1.819.567,80   
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6.5. Restos a Pagar: São transportados para o exercício seguinte valores inscritos em 

restos a pagar processados e não processados, de R$ 394.379,52 e R$ 930.690,56 

respectivamente. Registra-se que, restos a pagar processados tratam-se de serviços, 

obras ou materiais que foram entregues para a Prefeitura, da mesma forma que, não 

processadas são as despesas inscritas em restos a pagar, referente serviços, obras ou 

materiais que serão entregues ou executados em momento futuro, cuja obrigação 

financeira ainda não foi exigida. 

 

7. Balanço Financeiro 

7.1. Receitas e Despesas: Referem-se aos ingressos e dispêndios de recursos financeiros 

aos cofres públicos. Receitas no montante de R$ 33.310.519,27, e despesas 

empenhadas no montante de R$ 31.404.018,13, destas foram inscritas em restos a 

pagar processados R$ 1.884.810,02 e restos a pagar não processados no valor de R$ 

1.819.567,80. 

7.2. Demais Obrigações a Curto Prazo: Evidenciam os recursos provenientes de 

retenções e consignações na fonte de pagamentos efetuados à servidores e 

fornecedores, como por exemplo imposto sobre a renda retido na fonte, INSS retido e 

empréstimos consignados retidos de servidores. 

7.3. Transferências Financeiras Concedidas: os repasses financeiros pelo Poder 

Executivo ao Poder Legislativo, foram processadas por meio de documentos próprios, 

sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências 

financeiras concedidas e recebidas são efetuados em contas contábeis específicas de 

resultado. No exercício de 2019 foram transferidos para o Poder Legislativo, recursos no 

montante de R$ 972.041,25, onde depois de inscritos os restos a pagar no Poder 

Legislativo sobraram R$ 9.747,98, que foram lançados a título de adiantamento para os 

repasses do exercício de 2020. 

7.4. Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte: Representam a posição atual dos 

valores de depósitos bancários no montante de R$ 3.488.847,54, detalhados na forma 

da apresentação da nota explicativa (4.1.1) do Balanço Patrimonial. 

 

2. 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. 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 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 o valor de R$ 2.677.610,84 não gera efetivo ingresso e nem 
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desembolso de recursos. Apenas são demonstrados no relatório por ordem de 

entendimento do fornecedor do sistema contábil. 

8.3 Apuração do Fluxo de Caixa do Período: No exercício de 2019, a geração líquida de 

caixa e equivalente de caixa foi de R$ 735.888,66, uma variação de 26,73% em relação 

ao saldo inicial de caixa e equivalente de caixa. 

 

 

Adenir Bitello 

Contador CRC/RS 090873-O2 

Gerri Sawaris 

Prefeito Municipal 

 


