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NOTAS EXPLICATIVAS 
 
Nota 1 – Apresentação do Município 

 
O Município de Itanhandu – MG conta atualmente com a população com uma população 

estimada pelo IBGE em 15.006 habitantes (www.ibge.gov.br/cidadessat), e possui uma 

extensão territorial total de 143.363 km². 

 

Uma melhor caracterização do município pode ser analisada no quadro a seguir: 

 

Descrição Valor/Qde Unidade
População 15.006 Pessoas 

Área da Unidade Territorial 143,363 Km² 

Eleitorado 10.494 Eleitores 

PIB per capita a preços correntes – 2012 25.153,65 Reais 

Matricula - Ensino Fundamental  - 2012 1927 Matriculas 

Matricula - Ensino Médio – 2012 551 Matriculas 

Matricula - Ensino Pré-Escolar – 2012 363 Matriculas 

Docentes - Ensino Fundamental  - 2012 131 Docentes 

Docentes - Ensino Médio – 2012 50 Docentes 

Docentes - Ensino Pré-Escolar – 2012 25 Docentes 

Escolas - Ensino Fundamental  - 2012 8 Escolas 

Escolas - Ensino Médio – 2012 2 Escolas 

Escolas - Ensino Pré-Escolar – 2012 4 Escolas 

Estabelecimentos de Saúde Total -2009 18 Estabelecimentos 

Nascidos vivos - registrados - lugar do registro - 2013 212 Pessoas 

 Totais de óbitos – 2012 35 Óbitos 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Nota 2 – Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados 

 
Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo 

método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, 

orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à 

administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a 

Lei Federal 4.320/64. Todos os registros contábeis do exercício de 2014 foram 

executados através de sistema informatizado e adequado ao novo PCASP – Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público.  

 

Critérios de Depreciação: para o exercício em exame não foram realizadas depreciações 

nos ativos desse Balanço de 2014, o qual será realizado a partir de 2015, conforme 

decreto nº. 1984 de 2015, onde será adotada a depreciação pelo critério de cotas 

constantes. 

 

Critérios de Mensuração de Ativos: os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou 

produção, não tendo sido adotado para o Balanço de 2014 critérios de reavaliação a valor 

justo ou valor de mercado, exceto para a frota da Prefeitura Municipal, que foi reavaliada 

pela comissão patrimonial, adotando-se a tabela FIPE e máquinas pesadas pelo preço 

médio com três orçamentos, em dezembro de 2014. 

 

Durante o exercício de 2014 nomeou-se uma comissão de patrimônio onde foi realizado o 

arrolamento de bens patrimoniais separando da seguinte forma:  

- Bens encontrados, que tão logo se realizou os ajustes patrimoniais; bens encontrados 

fisicamente e não registrados até a época no inventário ora incorporado; bens não 

encontrados a ser disponibilizado ao executivo para providencias em conformidade com a 

IN nº 03/2013 – TCE-MG e também os bens lançados equivocadamente (pratos, talheres, 

alevinos) como patrimoniais que deverão ser descaracterizados. 

 

Nota 3 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Orçamentário - Anexo 12 
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3.1 – 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. Quando confrontadas as 

despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da 

administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação 

do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, 

bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado 

orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a 

receita). 

 

3.2 – 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 orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas 

conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF 

nº 163/2001 e atualizações posteriores. 

- As receitas estão listadas no Balanço Orçamentário pelos valores líquidos arrecadados, 

quando tiverem alguma receita redutora atrelada a sua classificação. As deduções de 
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receita atualmente previstas pela legislação são: Dedução para o FUNDEB, Restituições 

Diversas. 

 

3.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias 
 

- As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei 

Municipal nº 800/2013, 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 ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do 

ano de realização, expressos em reais. 

 

- As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no 

exercício. 

 

3.4 – Fatos relevantes no Balanço Orçamentário 
 

- No exercício de 2014 foram abertos créditos adicionais por superávit financeiro no 

montante de R$ 1.906.408,39, e por excesso de arrecadação no montante de R$ 

643.223,35, assim como foi anulado R$ 4.615.957,37 para suplementação do orçamento, 

de forma a elevar o orçamento da despesa de R$ 33.395.000,00 para R$ 35.944.703,74, 

conforme demonstrativo abaixo: 

 

Alterações Orçamentárias 

Fonte de 
Recurso Orçado % 

Recursos - Art. 43 da Lei 4.320/64 
 Total de 

Creditos  %
Excesso % Superávit % 

100  12.296.444,00 36,82% - 0,00% 74.940,74 3,93% 12.371.384,74 34,42%
101    1.736.441,00 5,20% 0,00% 14.083,84 0,74% 1.750.524,84 4,87%
102    7.299.485,00 21,86% 0,00% 0,00% 7.299.485,00 20,31%
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103                   -    0,00% 65727,44 10,22% 170.228,75 8,93% 235.956,19 0,66%
112      123.000,00 0,37% - 0,00% 29.736,33 1,56% 152.736,33 0,42%
116        46.700,00 0,14% 0,00% 15.020,00 0,79% 61.720,00 0,17%
117      421.000,00 1,26% 0,00% 0,00% 421.000,00 1,17%
118    2.780.480,00 8,33% 0,00% 30.147,46 1,58% 2.810.627,46 7,82%
119      855.170,00 2,56% 0,00% 0,00% 855.170,00 2,38%
122      403.000,00 1,21% 0 0,00% 43.112,05 2,26% 446.112,05 1,24%
123                   -    0,00% 396,92 0,06% 16.825,18 0,88% 17.222,10 0,05%
124    3.828.500,00 11,46% 0,00% 118.597,42 6,22% 3.947.097,42 10,98%
129      232.700,00 0,70% - 0,00% 127.393,48 6,68% 360.093,48 1,00%
144      139.500,00 0,42% 0,00% 27.119,26 1,42% 166.619,26 0,46%
145        54.000,00 0,16% - 0,00% 10.147,90 0,53% 64.147,90 0,18%
146                   -    0,00% 562.682,42 87,48% 48.299,30 2,53% 610.981,72 1,70%
147      285.000,00 0,85% - 0,00% 37.384,16 1,96% 322.384,16 0,90%
148    1.710.000,00 5,12% 0,00% 421.900,32 22,13% 2.131.900,32 5,93%
149      100.000,00 0,30% 14.000,00 2,18% 100.811,73 5,29% 214.811,73 0,60%
150        55.000,00 0,16% 0 0,00% 103.554,85 5,43% 158.554,85 0,44%
153      493.000,00 1,48% 0,00% 185.666,76 9,74% 678.666,76 1,89%
155      465.100,00 1,39% 0,00% 88.871,95 4,66% 553.971,95 1,54%
156        35.480,00 0,11% 0,00% 36.192,38 1,90% 71.672,38 0,20%
157        35.000,00 0,10% - 0,00% 200.000,00 10,49% 235.000,00 0,65%
192                   -      416,57 0,06% 6.446,53 0,34% 6.863,10 0,02%

TOTAL  33.395.000,00 100 % 643.223,35 100,00% 1.906.480,39 100 % 35.944.703,74 100 %

Nota 4 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Financeiro - Anexo 13 

 
4.1 – Aspectos Gerais 

 
O Balanço Financeiro 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, conjugados com os saldos em espécie, 

provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, 

sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra-orçamentária 

para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 

4.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas 

Orçamentárias 
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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 empenhamento, 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. 

 

4.3 – 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.  

 

Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo 

único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida 

aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. 

 

4.4 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extra 
Orçamentários 

 
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: 

 

Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de 

restos a pagar durante o exercício de 2014; 

 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU – MINAS GERAIS 
 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG 
Email: administracao@itanhandu.mg.gov.br – Site: www.itanhandu.mg.gov.br 
TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

Despesas Extra-Orçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos 

extra-orçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução de 

fianças, cauções, etc. 

 

Nota 5 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial - Anexo 14 

 
5.1 – Aspectos Gerais 

 
O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 

da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 

quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas 

representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. 

 

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial: 

 

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e 

dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou 

potencial de serviços. 

 

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos 

pagamentos se esperam que resultem para à entidade saídas de recursos capazes de 

gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. 

 

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos 

todos os seus passivos. 

 
Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio. 

 

5.2 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos 
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Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus 

atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como 

circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: 

- estão disponíveis para realização imediata; 

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações 

contábeis. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. 

 

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço 

Patrimonial, separando os ativos em dois grandes grupos, em função da sua dependência 

ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles: 

 

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, sem correção monetária e sem dedução da depreciação, que não foi adotada 

para o balanço de 2014. 

 

Durante o exercício de 2014 foram incorporados ao patrimônio diversos bens móveis e 

imóveis, conforme despesa de capital com investimentos, por exemplo, as despesa 

empenhadas nas naturezas: 4.4.90.51 – Obras e instalações e 4.4.90.52 - Equipamentos 

e Material Permanente. 

 

5.3 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos 

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

atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos classificados como circulantes 

correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações 

contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes. Já a Lei nº 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU – MINAS GERAIS 
 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG 
Email: administracao@itanhandu.mg.gov.br – Site: www.itanhandu.mg.gov.br 
TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, 

separando 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, bem como o valor referente ao saldo de 

precatórios depositado ao  

 

Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo 

prazo contraídas pela entidade, conforme o Anexo 16 – Dívida Fundada, bem como pela 

provisão de férias a pagar.  

 
Dívida Fundada
Decreto nº 266/2000 17.063,63

INSS – Med. Provisória nº 589/2012 1.389.029,00

PASEP – Lei nº 12810/2013 49.195,91

Total 1.455.288,54

Nota 6 – Critérios Contábeis adotados para a Demonstração das Variações 

Patrimoniais 
 

6.1 – Aspectos Gerais 
 

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 e Anexo 15 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 do 

exercício.” 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, o referido 
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demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2014 em diante, de forma a 

evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas. 

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações 

no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em 

Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. Entende-se por variações 

patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem 

em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação 

de passivos. 

 


