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NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DE 2016
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Em 31/12/2016, a Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa apresentou saldos no
Balanço Orçamentário – BO, demonstrando um superávit na arrecadação. Todos
os valores constantes nesta nota explicativa estão expressos em reais.
Na receita corrente havia uma previsão de arrecadação de R$36.334.982,00, ao
final do exercício a receita realizada foi de R$ 39.519.330,11, havendo um
excesso de arrecadação de R$ 3.184.348,11.
Quanto à receita de Capital, havia a previsão de R$ 6.050.181.20, tendo sido
executada a receita de R$ 3.381.085,10, com isso um déficit de R$ 2.669.096,10.
A receita de Capital, em linhas gerais, está vinculada a transferência de convênio
ou contratos para a construção ou aquisição de bem capital. Havia uma previsão
de transferência de convenio no valor de R$ 4.618.681.20, porém foi executado
R$ 1.810.199,28, ou seja, déficit de R$ 2.808.481,92.
A tabela abaixo demonstra a síntese da receita

Já para as despesas, era previsto o valor de 32.000.807,61 para a despesa
corrente, tendo sido empenhadas 33.337.258,92. Foi utilizado o excesso de
arrecadação no período para suplementar ou abrir crédito especial no orçamento.
Quanto a despesa de capital, o valor previsto era de 8.678.355,59, foi empenhada
7.908.996,53. Mesmo não tendo consumado a previsão da receita, conforme
demonstrado anterior, grande parte da despesa de capital foi custeada com
recursos próprios, oriundos do excesso de arrecadação e do superávit financeiro
apurado.
Ao final do exercício a despesa apresentou a execução conforme tabela abaixo.
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Durante o exercício, o comportamento dos restos a pagar não processados estão
expressos na tabela abaixo. O Cancelamento se deveu ao fato de produtos não
entregues ou obras não executadas até o final do exercício de 2016.

Quanto aos restos a pagar processados, houve o cancelamento por prescrição de
um valor baixo. A tabela abaixo demonstra a situação em 31/12/2016.

BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro – BF da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa, MG,
demonstrava no fechamento a fidelidade com os valores descritos no BO, tanto
na receita quanto na despesa.
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Demonstra a transferência do duodécimo efetuada ao legislativo municipal de
1.320.000,00, bem como, a devolução efetuada por este poder de 330.000,00.
Abaixo, a tabela demonstra os restos a pagar inscritos no exercício, as receitas
extras orçamentárias e o saldo de caixa do exercício anterior.

A tabela abaixo, demonstra os pagamentos efetudos Extra-orçamentários no
exercícios e, ao final, o saldo a ser transferido para o exerício seguinte.

BALANÇO PATRIMONIAL – BP
O Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa, MG, em
31/12/2016, apresenta dados no caixa e equivalente identicos ao demonstrado no
BF, ou seja, 8.739.653,46.
Na Prefeitura Municipal não esta implantado o controle de estoque, razão da
ausência de saldo nesta conta.
A dívida ativa esta classificada em Créditos a Longo Prazo, no montante de
693.685,42. Houve um crescimento de 36,45% em relação ao exercício anterior.
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No imobilizado houve um crescimento de 64,65%, ou seja, do valor de
11.426.904,46 em 2015 para 18.814.828,66 em 2016. Importa ressaltar que a
Prefeitura esta efetuando a implantação do controle de Patrimonio. Não foram
encaminhados dados para a contabilidade efetuar registro de depreciação ou,
exaustão de bens patrimoniais.
No passivo, importa destacar o passivo não ciculante, em especifico a dívida que
vem sendo quitada ao longo do tempo. Porém, embora houvesse uma diminuição
do valor da dívida de 2015 para 2016, fica a preocupação em relação a divida
previdenciária que cresceu, passando de 1.231.566,32 para 1.605.124,39. Essa
divida é com o Regime Próprio de Previdência – RPPS – SIBELF. Não refere a
omissão de pagamentos, mais sim, a aporte apurado nos calculos atuariais.
O saldo do resultado acumulado demonstra que a Prefeitura possui uma boa
gerência, passando de 17.126.660,39 em 2015 para 24.960.682,88 em 2016.
Crescimento de 45,74%.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP
O valor apurado na DVP, ao final do exercício é de 7.834.022,49. Esse valor
corresponte ao montante do acrescimo ocorrido na conta Resultados Acumulados
do Patrimonio Liquido. Isso demonstra a fidelidade das informações prestados,
além de monstrar a boa gerência da administração da Prefeitura Municipal.
Cabe destacar que, no exercício de 2016, houve transferência de recursos pela
união proveniente da Repatriação. A Prefeitura obteve um montante próximo aos
2 milhões de reais. Isso contribuiu em boa parte para o resultado obtido.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC
A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC traz o que já foi mencionado
anteriormente, porém destaca-se na receita as transferências recebidas conforme
tabela abaixo:
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Em relação aos Desembolsos, a despesa que mais afeta é Pessoal e demais
despesas. A tabela abaixo sintetisa isso.

Ao final, a DFC traz o o resultado obtido coincidindo com os constantes no BF e
no BP.

