
 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

EXERCÍCIO DE 2019 

 
Nota 1 - Normas e Legislação aplicável  

Os resultados apurados nos Demonstrativos Contábeis pretendem oferecer condições 

para uma ampla visão da situação econômico-financeira do Município de Bernardino 

Batista – PB que de modo geral, reflete toda administração dessa Prefeitura. A 

execução orçamentária e financeira foi elaborada em consonância com os dispositivos 

da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e as diretrizes da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – Lei complementar nº 101 de 4 de março de 2000, as Normas de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público e os Princípios Fundamentais de Contabilidade.  

 
Nota 2 – Contextualização Organizacional  

O Município de Bernardino Batista possui uma população estimada pelo IBGE de 3.075 

habitantes
1
. Está situado no extremo oeste da Paraíba, a aproximadamente 553 da 

capital paraibana. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Bernardino Batista, pela lei 

estadual nº 5929, de 29-04-1994, desmembrado de Triunfo. Sede no atual distrito de 

Bernardino Batista, ex-povoado. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
2
 

 

Nota 3 - Práticas e Critérios Contábeis adotados  

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de 

classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, 

objetivando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e 

patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64, em observância a Lei de 

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº101/2000 e aos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade.   
 
1
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

2
 Fonte:https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/bernardino-batista/historico 



 

 

 
3.1 Mensuração de Ativos  

 
3.1.1 Créditos de Curto Prazo e Longo Prazo  

Os direitos, os títulos de créditos de curto e longo prazo são mensurados ou avaliados 

pelo valor original, os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de 

ajuste conforme disciplina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 

MCASP – 8ª Edição, Capítulo 5 - Contabilização da Dívida Ativa.  

No exercício de 2019 em Bernardino Batista foram lançados em créditos a longo prazo, 

os valores de R$ 20.711,99 referente a empréstimos concedidos a micro 

empreendedores e o valor de R$ 123.794,02 referente dívida ativa tributária de IPTU 

inscrita. 

 
3.2 Imobilizado  

3.2.1 Critérios de Mensuração de Ativos: os ativos estão avaliados pelo custo de 

aquisição. Cabe ressaltar que de acordo com a Portaria nº548/2015 da STN, o prazo 

para “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) é até 01/01/2021 

para municípios com até 50 mil habitantes.  

 

3.3 Demonstrações Contábeis - Financeiras evidenciadas  

Os Balanços Consolidados da Prefeitura de Bernardino Batista refletem os dados dos 

Poderes Executivo e Legislativo, pois não há entidades da Administração Indireta.A 

seguir estão apresentados os órgãos que compõe a Administração Direta:  

 Gabinete do Prefeito 
 Procuradoria Geral do Município 
 Secretaria de Educação e Cultura 
 Secretaria de Saúde e Meio Ambiente 
 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
 Secretaria de Ação Social 
 Secretaria de Agricultura 



 

 

 Secretaria de Transporte 
 Secretaria de Esportes 
 Secretaria de Administração e Finanças 
 Fundo Municipal de Saúde 
 Fundo Municipal de Assistência Social 
 Fundo Municipal de Apoio aos Micros e Pequenos Negócios 

 
 

Nota 4 –Balanço Orçamentário – Anexo 12  

4.1 – Aspectos Gerais  

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 

apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com 

as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do 

confronto entre as receitas executadas com as estimadas é possível avaliar o 

desempenho da arrecadação no exercício em questão.  

 

4.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias  

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas 

conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, 

sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei 

Federal nº 4.320/64). As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em 

moeda corrente do ano de realização, expressos em reais. As receitas estão listadas no 

Balanço Orçamentário pelos valores líquidos arrecadados, quando tiverem alguma 

receita redutora atrelada a sua classificação. As deduções de receita atualmente 

prevista pela legislação são: Dedução para o FUNDEB, Restituições Diversas, Isenção 

e Descontos Concedidos.  

 

4.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias  

As despesas orçamentárias resultantes da autorização legislativa seguem o regime 

contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III 

da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho 

(art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua 

liquidação para efeito contábil. As despesas são apresentadas sem ajustes 



 

 

inflacionários, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.  

4.4 – Balanço Orçamentário – Consolidado (Anexo 12)  

Receitas  

O total de receitas previstas para o período de 2019 (previsão inicial) foi de R$ 

27.541.278,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil e duzentos e 

setenta e oito reais). Já a arrecadação atingiu a importância de R$ 20.075.227,84 (Vinte 

milhões, setenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos). 

 

Despesas  

O total das despesas fixadas para o período de 2019 (dotação inicial) foi de R$ 

27.541.278,00 (vinte e sete milhões quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta 

e oito reais). Com a abertura de créditos adicionais por superávit financeiro do exercício 

anterior, a dotação foi atualizada para o montante de R$ 28.233.082,59 (vinte e oito 

milhões, duzentos e trinta e três mil, oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). 

Tendo finalizado o ano com valores empenhados na ordem de R$ 18.070.841,63 

(dezoito milhões, setenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e três 

centavos).  

Assim, o resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2019 apresenta um superávit 

orçamentário (considerando as Receitas Realizadas e as Despesas Empenhadas) da 

ordem de R$ 2.004.386,21 (dois milhões, quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e 

vinte e um centavos). 

4.5 - Balanço Orçamentário – Considerando somente a Administração Direta 

 No Balanço Orçamentário da Administração Direta as Receitas Realizadas 

atingiram um montante de R$ 20.075.227,84 (vinte milhões, setenta e cinco mil, 

duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), enquanto as Despesas 

Empenhadas atingiram um montante de R$ 17.339.890,36 (dezessete milhões, 

trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa reais e trinta e seis centavos) o que 



 

 

resultou num Superávit de R$ 2.735.337,48 (dois milhões, setecentos e trinta e cinco 

mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos). 

 

Nota 5 – Balanço Financeiro – Anexo 13  

5.1 – Aspectos Gerais  

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 

demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os 

pagamentos de natureza extra orçamentária e os que se transferem para o exercício 

seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita 

extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.  

 
5.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas 
Orçamentárias  

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por 

sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e 

as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, ou seja, antes mesmo 

do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De 

forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, 

são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extra Orçamentários”, 

conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.  

Receita Orçamentária 
Valor R$ 

Despesa Orçamentária 
Valor R$ 

Ordinária      5.762.169,65 Ordinária                 5.336.338,27

Vinculada 14.313.058,19 Vinculada                12.734.503,36

Total R$ 20.075.227,84 Total R$ 18.070.841,63
 

5.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos 
Extra-Orçamentários 

As contas listadas como Recebimentos Extra Orçamentários são todas aquelas cujos 

valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Receitas Extras 

Orçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem em créditos 

relativos a consignações em folha, depósitos e cauções. Já os Restos a Pagar 



 

 

representam todos os valores inscritos no final do exercício de 2019 de Restos 

Processados ou Não Processados. 

Recebimentos Extra orçamentários 2019 2018 

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                 4,75 
4,60 

Inscrição de Restos a Pagar Processados 16.216,27 19.869,69

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.440.159,28 1.303.729,07

Total R$   1.456.380,30     1.323.603,36 
 

5.4 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extra 
Orçamentários 

No Balanço Financeiro do exercício de 2019 o ente considerou as retenções como 

pagas apenas na baixa da obrigação, portanto não há ajuste a ser promovido. 

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra Orçamentários são todas aquelas 

cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo 

são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de 

execução orçamentária, como pagamento de consignações retidas em folha de 

pagamento, outros depósitos e cauções. Bem como os Restos a Pagar pagos no 

exercício de 2019. 

 
Pagamentos Extra orçamentários 2019 2018 

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 
 

4,60 
291,64

Pagamentos de Restos a Pagar Processados 19.770,19 312.208,29

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.435.659,28 1.303.729,07

Total R$ 1.455.434,07 1.616.229,00

 

5.5 – ResultadoConsolidado  

 O Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores 

que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte 

do saldo final do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos 

financeiros do exercício em análise e suas equivalências, até chegar no saldo final 

disponível em bancos conta movimento, ao término de 2019.Segue resumidamente a 

demonstração da composição e movimentação do saldo financeiro: 



 

 

Resultados Balanço Financeiro - Consolidado 

(R$ )

 Saldo em espécie em exercício anterior 1.800.905,05

 Caixa e equivalentes de caixa 1.800.905,05

 Entrada de Recursos (Orçamentário e Extra)  17.732.120,56

 Orçamentário 20.075.227,84

 Extra Orçamentário 1.456.380,30

 Saída de Recursos (Orçamentário e Extra)  17.365.279,70

 Orçamentário 18.070.841,63

 Extra Orçamentário 1.455.434,07

 Saldo em espécie para o exercício seguinte 3.806.237,49

 

 

5.6 – Resultado da Administração Direta 

Resultados Balanço Financeiro – Administração Direta 

(R$ )

 Saldo em espécie em exercício anterior 1.800.900,45

 Caixa e equivalentes de caixa 1.800.900,45

Transferências Financeiras Recebidas 0,00

 Entrada de Recursos (Orçamentário e Extra)  21.405.544,50

 Orçamentário 20.075.227,84

 Extra Orçamentário             1.330.316,66
Transferência Concedida (Duodécimo) 730.955,64

 Saída de Recursos (Orçamentário e Extra)  16.559.100,77

 Orçamentário 17.339.890,36

 Extra Orçamentário 1.329.370,58

 Saldo em espécie para o exercício seguinte 3.806.232,74

 

 

Nota 6 –Balanço Patrimonial – Anexo 14   

6.1 – Aspectos Gerais  

 O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 105 da Lei 

Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia quantitativamente a 

situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do 

patrimônio público. 



 

 

6.1.2 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos  

 Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus 

atributos de conversibilidade e exigibilidade. De acordo com o art. 105 da Lei nº 

4.320/64, estabelece que no Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo financeiro, Ativo 

Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas 

de Compensação. 

Ativo Financeiro – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. 

Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e 

nem monetariamente, constando de seus valores originais.  

Ativo Permanente – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de 

aquisição.   

 

6.1.3 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos  

 Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em 

seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 

105, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará separados os passivos em dois 

grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária 

para realização, sendo eles:  

Passivo Financeiro – O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de 

aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar e aos depósitos e consignações, 

ou seja, à Dívida Flutuante da entidade. 

Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de 

longo prazo contraídas pela entidade, conforme o Anexo 16 – Dívida Fundada.  

 

6.1.4-Saldo Patrimonial  

 Dessa forma, considerando essa característica da Lei 4.320/64, o Saldo 

Patrimonial de 2019 e 2018, se apresenta conforme tabela a seguir:  

 



 

 

Quadro Saldo Patrimonial 
Descrição Exercício Atual Exercício Anterior 

Ativo Financeiro 3.806.237,49 1.800.905,05
Ativo Permanente 12.766.595,70 11.735.940,64

Total do Ativo 16.572.833,19 13.536.845,69
  
Passivo Financeiro 77.800,61 97.297,95
Passivo Permanente 114.464,96 188.710,48

Total do Passivo 192.265,57 286.008,43
  

Saldo Patrimonial 16.380.567,62 13.250.837,26

 Observa-se pelos resultados apresentados que o Saldo Patrimonial de 2019 em 

relação a 2018 teve um aumento de R$ 3.129.730,36 (três milhões, cento e vinte e nove 

mil, setecentos e trinta reais e trinta e seis centavos) representando um acréscimo de 

23,62% em relação ao exercício anterior. 

 
Nota 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais  

7.1. Aspectos Gerais 

 A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei 

Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: “A Demonstração das 

Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes 

ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial 

doexercício.” Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, as 

variações patrimoniais quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor 

público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações 

Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. As variações patrimoniais qualitativas são 

aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e 

desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporaçãode passivos.  

A apropriação das Variações Patrimoniais Diminutivas foi demonstrada após a 

liquidação da despesa, ou seja, as despesas não liquidadas não mais compõem o 

Demonstrativo das Variações Patrimoniais. 

 



 

 

 

7.2.Variações Patrimoniais  

 Os quadros a seguir demonstram a composição das Variações Patrimoniais 

Aumentativas e Diminutivas do Exercício do exercício de 2019: 

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS R$ 
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 364.866,97
Exploração e venda de bens, serviços e direitos 0,00
Contribuições 51.057,64
Variações patrimoniais aumentativas financeiras  54.378,14
Transferências e delegações recebidas  22.286.579,29
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos 0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas  37.155,33

Total R$ 22.794.037,37

 
 

VARIAÇÕES DIMINUTIVAS R$ 

Pessoal e encargos  10.144.562,69

Benefícios previdenciários e assistenciais 0,00

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 5.560.408,62

Variações patrimoniais diminutivas financeiras 24.485,49

Transferências e delegações concedidas  2.816.755,14

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos 805.448,76

Variações patrimoniais diminutivas tributárias  166.751,35

Outras variações patrimoniais diminutivas  140.819,22

 Total R$ 19.659.231,27

 O resultado econômico apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais 

aumentativas e diminutivas no exercício em exame apresenta um Superávit no valor de 

R$3.134.806,10 ( três milhões cento e trinta e quatro mil oitocentos e seis reais e dez 

centavos). 

 

Nota 8 – Composição da Dívida Fundada 

 O quadro abaixo apresenta a composição da dívida fundada no encerramento do 

exercício de 2018, o movimento em 2019 e seu respectivo saldo, bem como sua 

evolução em termos percentuais: 



 

 

 

Credor 
Saldo Anterior 
em Circulação 

Emissão/Atualização
Amortização 

/Cancelamento 

Saldo Para o 
Exercício 
Seguinte 

INSS 182.813,14 7.374,68 82.053,87 108.133,95

 Precatórios 5.897,34 433,67 0,00 6.331,01

 TOTAL R$ 188.710,48 7.808,35 82.053,87 114.464,96

 

 A redução líquida na Dívida Fundada do Município no encerramento de 2019 foi 

de R$ 74.245,52 (setenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e 

dois centavos), representando uma redução de 39,34% em relação à dívida do mesmo 

período de 2018. Demonstrando assim um bom planejamento e execução orçamentária 

e financeira do ente. 

 

Nota 9 – Composição da Dívida Flutuante  

 A Dívida Flutuante apresenta a seguinte composição no encerramento do 

exercício de 2019, em comparação ao exercício de 2018:  

Descrição 2019 2018 
Restos a Pagar Processados 72.915,82 81.198,24

Restos a Pagar Não Processados 384,79 16.099,71
Depósitos 4.500,00 0,00

 Total R$ 77.800,61 97.297,95
   

  A Dívida Flutuante de 2019 em relação à de 2018 teve uma redução de R$ 
19.497,34 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) 
devido a redução na inscrição dos Restos a Pagar Processados e Não Processados o 
que evidencia que o município teve um excelente resultado na execução orçamentária e 
financeira do exercício.  

Bernardino Batista - PB, 31 de Dezembro de 2019. 
 
 
Gervazio Gomes dos Santos 
Prefeito 
 
 
Veronica Dias Vieira 
Contadora CRC/PB 5.823 


