
 

 

 

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário 

 

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem o órgão da Administração 

Indireta do Município, Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do 

Município de Carazinho – Previcarazinho, autarquia municipal com personalidade jurídica de direito 

privado, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo 

detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e 

respectivas alterações.  Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de 

Contas do Estado. 

 

Nota 2 - Critério de apropriação: consideraram-se como realizadas as despesas legalmente 

empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal 

nº 4.320/64.  

 

Nota 3 – Repasses e Contribuições Recebidos: as despesas da Autarquia com aposentadorias, 

pensões, auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão dos servidores públicos efetivos do 

Município de Carazinho, de suas Autarquias e do Poder Legislativo Municipal, são custeadas através 

dos repasses dessas instituições com contribuições dos servidores, contribuições patronais,  parcelas de 

amortização do passivo atuarial,  valores oriundos da compensação previdenciária entre o RGPS 

(Regime Geral de Previdência Social) e o RPPS, assim como os rendimentos oriundos das aplicações 

financeiras. 

 

Nota 4 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 

2019, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados, em atendimento aos artigos 35, 

36 e 92 da Lei nº 4.320/1964.  Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução 

Normativa nº 06/2019, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 

101/2000. 

 

Nota 5 - Deduções da Receita: o valor informado na coluna  “Receitas Realizadas” apresenta a 

arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram  R$ 

708.694,75. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte: 

 

- Outras Deduções de receita: 

    - Remun. Dos Invest. Do RPPS – Renda Fixa 

    - Remun. Dos Invest. Do RPPS – Renda Variável 

 

R$ 571.651,70 

R$ 137.043,05 

Total das Deduções da Receita  R$ 708.694,75 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Notas Explicativas do Balanço Financeiro 

 

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas líquidas das deduções ocorridas. Em 2019, 

totalizaram  R$ 48.399.452,98.  O detalhamento das deduções da  receita orçamentária do exercício de 

2019  é apresentado no quadro a seguir: 

 

Natureza da Dedução de Receita 
Exercício 

Atual 

9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS 

INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

R$ 

708.694,75 

Total das Deduções da Receita Orçamentária  

 

Nota 2 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados e liquidados no período 

sendo apresentados no quadro a seguir: 

 

Despesas Orçamentárias  Exercício Atual 

Pessoal e Encargos Sociais  R$ 34.291.584,95 

Outras Despesas Correntes R$      751.381,43 

Investimentos R$         6.957,40 

Total das Despesas Orçamentária R$ 35.049.923,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial 

 

Nota 1 – Contexto Operacional: os dados apresentados compreendem o órgão da Administração 

Indireta do Município, Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do 

Município de Carazinho – Previcarazinho, autarquia municipal com personalidade jurídica de direito 

privado, a qual custeia as despesas com aposentadorias, pensões, auxílio-doença, salário-maternidade 

e auxílio-reclusão dos servidores públicos efetivos do município de Carazinho, de suas Autarquias e 

do Poder Legislativo Municipal. 

 

Nota 2 – Apresentação das 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, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas 

vigentes. 

 

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, 

bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas 

operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2019, o Caixa e 

Equivalentes de Caixa  totalizaram R$ 109.255.200,76. Na comparação com o exercício anterior 

verifica-se um acréscimo  de 14,09%. 

 

Nota 4 – Créditos a Receber a Longo Prazo: o valor apresentado nesta rubrica compreende o saldo a 

receber referente  à crédito previdenciário do RPPS parcelado (conforme acordo n 00530/2014; Lei  

7.826/2014). Os valores estão classificados no ativo não circulante, realizáveis após 12 meses, em que 

serão transferidos para ativo circulante o valor correspondente a até 12 meses em 02/01/2020. 

 

Nota 5 – Patrimônio Líquido: compreende o valor  residual dos ativos depois de deduzidos todos os 

passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Resultados Acumulados, após 

apuração do resultado do exercício, que evidenciou um déficit de R$ 15.587.332,65. 
 

Nota 6 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo 

da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações 

das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social  (RPPS). Segue o detalhamento: 

 

Título / Subtítulo Saldo 

1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 104.565.107,13 

1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL  - RPPS     2.824.485,96 

1.1.4.1.1.14 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS    1.858.369,77 

Total dos Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo 109.247.962,86 

 

Nota 7 – Imobilizado-Bens Móveis : os saldos apresentados correspondem aos valores constantes no 

inventário geral. Em 2020 será iniciado  o procedimento de depreciação a partir dos móveis 

adquiridos. Quanto aos bens adquiridos anteriormente, passaram por procedimento de reavaliação em 

2019, em que os valores reavaliados serão lançados a partir de 2020 juntamente com o início do 

processo de depreciação. Em 2019 os Bens Móveis totalizaram o valor de R$ 92.659,36. A tabela a 

seguir demonstra a composição dos bens móveis: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título / Subtítulo Saldo 

1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS 

R$  10.990,35 

1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA R$ 43.549,84 

1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS R$ 38.020,27 

1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 

COMUNICACAO 

R$         98,90 

  

Total de Bens Móveis R$ 92.659,36 

 

Nota 8 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações da 

autarquia,  relativas a contribuições devidas à União. Os valores registrados no curto prazo totalizaram  

R$ 85.550,40 e referem-se ao PIS/PASEP competência 12/2019, não tendo as referidas obrigações no 

longo prazo. 

  

Nota 9 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: o grupo Demais Obrigações a Curto 

Prazo apresentou, no final do exercício de  2019, o valor de R$ 296.771,82. Não há demais obrigações 

no longo prazo.  O quadro a seguir demonstra, para efeitos comparativos, a composição das obrigações 

a curto a longo prazo: 

 

Demais Obrigações a Curto 

Prazo 

Saldo Demais Obrigações a Longo Prazo Saldo 

2.1.8.8.0.00 - VALORES 

RESTITUÍVEIS 

R$ 296.771,82 2.2.8.8.0.00 - VALORES 

RESTITUÍVEIS 

R$ 0,00 

Total a Curto Prazo R$ 296.771,82 Total a Longo Prazo R$ 0,00 

 

Nota 10 – Ajustes de Exercício Anteriores: os ajustes de exercícios anteriores ocorreram por 

motivos de ajustes/correção  de lançamentos realizados em exercícios anteriores, assim como anulação 

de empenhos de restos a pagar, conforme Decreto Executivo Municipal, dos períodos de 2012, 2013 e 

2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais 

   

 

Nota 1 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações 

Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi negativo no valor de 

R$ 15.587.332,65. 
 

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreendem a Compensação Financeira 

entre RGPS/RPPS e Restituição pelo Pagamento Indevido. Em 2019  os registros nesse item somaram  

R$ 2.452.949,66. O quadro a seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais 

aumentativas: 

 

Item / Subitem Valor  

4.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS R$ 2.444.977,64 

4.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 

DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 

R$        7.972,02 

Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas R$  2.452.949,66 

 

Nota 3 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreendem as Provisões Matemáticas 

Previdenciárias do RPPS. Em 2019, os registros nesse item somaram  R$ 28.857.919,07. O quadro a 

seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais diminutivas: 

 

Item / Subitem Valor  

3.9.7.2.0.00  - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 

A LONGO PRAZO 

R$ 28.857.919,07 

Total das outras variações patrimoniais diminutivas R$ 28.857.919,07 
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Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa: 

 

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as 

movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das 

operações, dos investimentos, sem considerar os pagamentos e recebimentos intraorçamentários.  O 

resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de 

Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro. 

 

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:   os ingressos compreendem as receitas 

relativas às atividades operacionais líquidas (contribuição, patrimonial e outras receitas).  Já os 

desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os 

desembolsos de pessoal e demais despesas e  transferências concedidas.   

 

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os desembolsos são oriundos de 

aquisição de ativo não circulante.   

 

Nota 4 – Transferências  Recebidas e Concedidas: os valores a título de transferências recebidas 

(R$ 2.444.977,64) e concedidas (R$ 72.692,30), referem-se a compensação financeira entre  RGPS e 

RPPS e estão inclusas em Receitas Derivadas e Originárias e  Pessoal e Demais Despesas, 

respectivamente,  no quadro principal do Fluxo de Caixa. 

 

 


