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NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 2019 

  

A Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, apresenta as Notas 

Explicativas das Demonstrações Contábeis de 2019 de acordo com os 

Procedimentos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, essas notas são informações adicionais e são consideradas parte 

integrante das demonstrações.  

  

As notas explicativas têm o objetivo de facilitar a compreensão das 

demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Devendo ser claras, 

sintéticas e objetivas.  

  

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  

  

O Orçamento do Poder Legislativo no exercício de 2019, aprovado no ano de 

2018 por meio da Lei nº 5.166 de 21 de dezembro de 2018 estimou a receita 

(Transferências Financeiras recebidas do Poder Executivo) e fixou as despesas 

em R$ 4.424.300,00 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e 

trezentos reais).  

  

 O Poder Legislativo em 2019 não tinha saldo de Restos a Pagar Não 

Processados de exercício anterior (2018).  

  

Durante o decorrer do exercício de 2019 houve movimentação de dotação 

orçamentária, R$ 30.000,00  

- Anulação 01.01.01.01.0031.0001.2001.4.4.90.00.00.00.00.00 – 

Investimentos – Aplicações Diretas 

- Suplementação 01.01.01.01.0031.0001.2001.3.1.91.00.00.00.00.00 – 

Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos 

  

 Quanto aos Restos a Pagar, no encerramento do exercício de 2019 não houve 

saldo de contas a pagar.  

  

Quanto ao saldo do exercício foi devolvido ao Executivo Municipal o valor de 

R$ 719.128,72 (setecentos e dezenove reais mil, cento e vinte e oito reais e 

setenta e dois centavos).  
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As despesas empenhadas, liquidada e pagas no exercício de 2019 somaram R$ 

3.705.171,28 (três milhões, setecentos e cinco mil, cento e setenta e um reais e 

vinte e oito centavos).  

  

Resultado orçamentário no exercício de 2019 foi 0,00 (zero), também 

caracterizado como resultado nulo ou inexistente em função de ser devolvido o 

saldo remanescente em disponíveis que foi de R$ 719.128,72 (setecentos e 

dezenove mil, cento e vinte e oito reais e setenta a dois centavos).  

  

  

2. BALANÇO FINANCEIRO  

  

Receitas orçamentárias, de acordo com o demonstrativo do Balanço Financeiro, 

anexo 13, percebe-se que não possui valor, visto que o Poder Legislativo não 

tem arrecadações orçamentárias.  

   

  

No Balanço Financeiro do exercício de 2019, reflete os ingressos de 

transferências do Poder Executivo R$ 4.424.300,00 (quatro milhões, 

quatrocentos e vinte e quatro mil e trezentos  reais), as despesas do período, 

empenhadas, liquidadas e pagas no valor de R$ 3.705.171,28 (três milhões, 

setecentos e cinco mil, cento e setenta e um reais e vinte e oito centavos), não 

restando inscrição de restos a pagar no exercício de 2019.  

  

Os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, demonstram os créditos e 

obrigações de curto prazo, valores movimentados no exercício.  

  

Transferências financeiras concedidas, refere-se ao saldo devolvido no final do 

exercício de 2019 para o Poder Executivo Municipal, no valor de R$ 

719.128,72 (setecentos e dezenove mil, cento e vinte e oito reais e setenta e dois 

centavos).  

  

  

3. BALANÇO PATRIMONIAL  

  

O Balanço Patrimonial é uma demonstração que expressa qualitativamente e 

quantitativamente a situação do patrimônio da entidade.  
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Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente, corresponde ao 

valor total apropriado de R$ 10.343,86 (dez mil, trezentos e quarenta e três reais 

e oitenta e seis centavos), dividido nos seguintes grupos e valores: o valor de 

R$ 6.263,00 (seis mil, duzentos e sessenta e três reais) pagamento antecipado 

de  assinaturas de jornais e revistas e o valor de R$ 4.080,86  (quatro mil, oitenta 

reais e oitenta e seis centavos) pagamento antecipado de prêmios de seguros a 

apropriar, que são registrados mensalmente na sua competência.  

  

Ativo Imobilizado reconhecidos com base no valor de aquisição (atualizados 

no exercício de 2014). Os valores registrados são controlados de forma 

analítica, bem como a depreciação é realizada mensalmente.  

  

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais, representa as 

apropriações de férias e 1/3 de férias que deverão ser pagos nos respectivos 

vencimentos ou gozo das férias ou rescisões.  

  

O patrimônio líquido compreende o valor residual dos ativos após deduzidos 

todos os passivos.  

  

  

 Concórdia 31 de dezembro de 2019.  
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