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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício de 2020

Contexto Operacional
A Câmara Municipal de Constantina, pessoa jurídica de direito público cuja natureza
jurídica se expressa por Órgão Público do Poder Legislativo Municipal e tem por atividade
econômica principal a Administração Pública em Geral, que é exercida de forma direta,
inscrita no CNPJ sob número 10.977.416/0001-18, com sede administrativa na Rua
Cântidio Rodrigues de Almeida, centro. Sendo o Poder Legislativo composto por nove
Vereadores, eleitos para a legislatura 2017-2020, e seu quadro de servidores ativos
compreendem quatro servidores de provimento efetivo e, um servidor de provimento em
cargo em comissão. Durante o Exercício de 2020, esteve Presidente da Câmara Municipal
o Vereador Neocadio Di Domenico pelo período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de
2020.
Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis e as notas explicativas estão apresentadas em Reais e são
elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial
a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº101/2000, 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.
As presentes Notas Explicativas referem-se aos seguintes demonstrativos: Balanço
Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações
Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, encerrados em 31 de dezembro de
2020.
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Receitas e Despesas:
As receitas e despesas orçamentárias foram 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, e 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. Sob o
enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para receitas e despesas,
sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As
alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações
patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante e Não Circulante:
NOTA 1) Valores de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Correspondem a depósitos
bancários no montante de R$ 514,46 que se refere a adiantamento de duodécimo a
compensar no exercício seguinte.
NOTA 2) ESTOQUES: A Câmara Municipal não mantem controle permanente de
estoques em almoxarifado centralizado, sendo as compras realizadas conforme a
necessidade de consumo.
NOTA 3) IMOBILIZADO: Compreende os bens móveis e imóveis da Câmara Municipal,
composto pelo prédio, móveis e utensílios, bens de informática, entre outros. É oportuno
registrar que até o término do exercício de 2020 não foi possível a conclusão da avaliação
inicial para adoção de prática contábil de depreciação, não sendo possível fixar critérios
para gerar a depreciação dos bens.

Passivo Circulante e Não Circulante:
NOTA 5) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A
PAGAR: Referem-se a provisões de desembolso futuro, de recursos para pagamento de
férias, os quais foram registrados pelo regime de competência.
NOTA 6) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: O Poder Legislativo obteve no
exercício de 2020, saldo positivo em depósitos bancários no montante de R$ 514,46, em
conformidade com a NOTA 1, refere-se à inscrição adiantamento de duodécimo a
compensar no exercício seguinte, de acordo com as normas vigentes considerada
obrigação com o Poder Executivo.
NOTA 7) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O Poder Legislativo Municipal de Constantina,
no exercício de 2020 obteve o resultado patrimonial de R$ 15.570,64 oriundo da diferença
entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
NOTA 1) RECEITA E DESPESA FIXADA: Foi fixada em Lei Orçamentária anual para o
Exercício de 2020 uma previsão inicial de Receita e Despesa Orçamentária de R$
1.092.000,00, por meio de Lei Autorizativa e Decreto datados de dezembro de 2019,
durante o respectivo exercício de 2020, a mesma foi atualizada, reduzindo em R$
40.000,00, para repasse de recursos ao Poder Executivo Municipal para aplicação em
acessibilidade de vias púbicas do Munícipio.
NOTA 2) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Foram empenhadas no exercício de 2020,
despesas num montante de R$ 1.008.362,35 liquidadas e pagas. A execução
orçamentária empenhada no exercício atingiu 95,86% do orçamento atualizado.
NOTA 3) RESTOS A PAGAR: No exercício de 2020 não havia saldo em restos a pagar
de exercícios anteriores para transportar para o exercício seguinte.

BALANÇO FINANCEIRO
NOTA 1) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS: Referemse ao repasse mensal do Duodécimo recebido do Poder Executivo, para a execução
orçamentária e financeira independente do Poder Legislativo. No exercício de 2020, houve
transferências financeiras recebidas de R$ 1.008.876,81. Deste montante, o valor de R$
514,46 foi registrado como transferências financeiras concedidas contra a conta de
adiantamento a compensar no exercício seguinte, referente saldo bancário líquido das
obrigações a pagar.
NOTA 2) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: Evidenciam os descontos e
pagamentos de recursos provenientes de retenções e consignações na fonte de
pagamentos efetuados à servidores e fornecedores, além de outros valores a compensar,
como por exemplo imposto sobre a renda retido na fonte e INSS retido de servidores.
NOTA 3) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: No exercício de 2020 os dispêndios de despesas
empenhadas foram de R$ 1.008.362,35.
NOTA 4) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: Representam os
valores de depósitos bancários no montante de R$ 514,46, destinados a atender
adiantamento do duodécimo.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Variações Patrimoniais Aumentativas
NOTA 1) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTÁIS: Referem-se ao repasse
mensal do Duodécimo recebido do Poder Executivo, para a execução orçamentária e
financeira independente do Poder Legislativo. No exercício de 2020, houve transferências
recebidas de R$ 1.008.876,81.
NOTA 2) REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS: Evidenciam a
reversão de provisões de obrigações trabalhistas, como por exemplo: férias, décimo
terceiro a pagar.
Variações Patrimoniais Diminutivas
NOTA 3) PESSOAL E ENCARGOS: Representam 91,37% do total das variações
patrimoniais diminutivas excluídas as transferências intragovernamentais, com um
montante de R$ 935.877,51.
NOTA 4) MATERIAIS E SERVIÇOS: Representam 8,58% do total das variações
patrimoniais diminutivas excluídas as transferências intragovernamentais, com um
montante de R$87.853,60.
NOTA 5) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTÁIS: Referem-se ao montante de
R$ 514,46 referente sobras financeiras do exercício, registradas como transferências
concedidas contra a conta de adiantamento de duodécimo a compensar no exercício
seguinte.

Resultado Patrimonial do Período
NOTA 6) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O Poder Legislativo Municipal de Constantina,
no exercício de 2020 obteve o resultado patrimonial de R$ 15,570,64 oriundo da diferença
entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
NOTA 1) FLUXOS DE CAIXA: Os recursos do Poder Legislativos são destinados
basicamente para atender atividades operacionais de manutenção e custeio. No exercício
de 2020, a geração líquida de caixa e equivalente de caixa foi de
R$ (-26.778.22)
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