PODER LEGISLATIVO NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
1 - Não há registro de receita orçamentária uma vez que o Poder legislativo não
possui competência para arrecadar receitas, sendo que as receitas de rendimentos
bancários dos equivalentes de caixa investidos são registrados como receita extraorçamentária na Câmara e, quando do repasse ao Poder Executivo, aquele registra
como receita orçamentária. 2 - O valor do orçamento aprovado da câmara para o
exercício de 2018 foi de R$ 865.000,00, sendo empenhado o valor de R$ 618.964,06.
3 - O montante recebido de duodécimo no exercício foi de R$ 660.000,00 em doze
parcelas mensais.

BALANÇO FINANCEIRO
Nota 1 - Durante o exercício de 2018 foram realizadas transferências financeiras entre o Poder
Executivo e o Poder Legislativo, referentes ao duodécimo constitucional para custeio das
despesas do Legislativo. O montante transferido, de R$ 660.000,00 foi registrado como
variação aumentativa pela entidade que o recebeu (Poder Legislativo) e como variação
diminutiva, na entidade transferidora (Poder Executivo).
Nota 2 - Nos recebimentos e pagamentos extra-orçamentários estão registrados os ingressos e
dispêndios que independem de autorização orçamentária para sua execução, e constituem-se
nos recursos relativos a retenções de tributos e contribuições. Além disso, também são
incluídos na movimentação extra-orçamentária a inscrição de restos a pagar, onde a câmara
Municipal em 31/12/2018 permaneceu com um saldo de 13.015,31, sendo que este saldo
serve para cobertura restos pagar processados no valor R$ de 6.094,18 e o restante de R$
6.629,39 de valores restituíveis.

BALANÇO PATRIMONIAL
Notas- Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis- O Balanço Patrimonial e demais
demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que
regulam o assunto, 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.
Nota 2 - Caixa e Equivalentes de Caixa- compreende o somatório dos valores em caixa e em
bancos, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da
entidade. Em 31-12-2018 o caixa e equivalentes de caixa totalizou R$ 13.015,31. Nota 3 Imobilizado - Bens Móveis- os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos ( já
descontada a depreciação). Os bens móveis totalizaram o valor de R$ 20.009,21. Nota 4
imobilizado - Bens Imóveis- Os saldos apresentados em 2018 no valor de R$ 344.982,78
totalizando um imobilizado líquido de R$ 364.999,99. Nota 05 - Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo: O valor registrado nestas contas são
decorrentes de encargos patronais sobre a folha de pagamento. Em síntese verifica-se que os
valores registrados no curto prazo no valor de R$ 6.094,18. Nota 06 - Demais Obrigações a
Curto Prazo- o valor registrou um saldo de 6.629,39, tal rubrica refere-se a valores de terceiros

restituíveis e classificados como curto prazo. Nota 07 - Patrimônio Líquido- compreende o
valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Após a apuração do resultado
do exercício, evidenciou um déficit de R$ 22.996,98. Isso deve-se principalmente a atualização
do patrimônio.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕERS PATRIMONIAIS
Nota 1 - A demonstração das variações Patrimoniais (DPV) é elaborada através das classe 3 Variações Patrimoniais Diminuítivas e 4 – Variações Patrimoniais aumentativas do PCASP, a fim
de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no Patrimônio da entidade. Nota 2 - O
resultado Patrimonial do Exercício em referência, confrontando as variações Patrimoniais
Aumentativas e Diminuitivas, foi negativo em R$ 22.996,98, isso ocorreu devido a depreciação,
reavaliação e perdas de ativos.

