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1. NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO 2011 
 

1.1 Nota 1 - Apresentação do município  
 

O município de Cássia dos Coqueiros conta atualmente com uma população estimada pelo IBGE em 2.634 habitantes 

(www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php), e está situado a 340 km da Cidade de São Paulo, e possui uma extensão 

territorial total de 192 km². 

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

 

Descrição Valor Unidade 

População 2.634 pessoas 

Área da unidade territorial 192 Km² 

Eleitorado 2.595 Eleitores 

PIB per capita a preços correntes 316,08 Reais 

Matrícula - Ensino Infantil -  2011 156 Matrículas 

Matrícula - Ensino Fundamental - 2011 573 Matrículas 

Matrícula - Ensino Médio - 2011 148 Matrículas 

Matrícula - Ensino Jovens e Adultos - 2011 46 Matrículas 

Docentes - Ensino Fundamental - 2011 53 Docentes 

Docentes - Ensino Médio - 2011 0 Docentes 

Estabelecimentos de Saúde SUS 1 estabelecimento 

Receitas orçamentárias realizadas - Correntes 9.990.631,76 Reais 

Despesas orçamentárias realizadas - Correntes 9.444.648,82 Reais 

Valor do Fundo de Participação dos Municípios  - FPM 5.342.632,62 Reais 

Pessoal ocupado total 2.634 Pessoas 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 

A agropecuária é a base da economia de Cássia dos Coqueiros, com destaque para a criação de gado leiteiro e a 

produção de sementes para a formação de pastagens. Nos mais de 400 imóveis rurais do município, de pequeno e médio 

porte, a atividade agrícola ocupa 65% das terras e a pecuária 35%. O setor de serviços, construção civil, industria e 

comércio completa o movimento econômico da cidade. 

O apoio e incentivo do poder público tem garantido a presença de um número cada vez maior de indústria ligada à 

atividade agropecuária.  

No setor agrícola, o cultivo de semente de capim braquiária é a principal atividade, seguida de plantações de cana - de - 

açúcar, café, laranja, banana e laranja. O capim é destinado à plantação e reforma de pastagens e atende à demanda 

nacional e internacional.  

O café é outro produto que encontra excelentes condições de cultivo na região de Cássia dos Coqueiros, incrementando a 

geração de renda do município.  

Os excelentes recursos naturais da região de Cássia dos Coqueiros incluem magníficos mananciais de água limpa e 

potável.  

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php
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Localizada numa das regiões mais ricas do Brasil, a jovem cidade de Cássia dos Coqueiros é um dos mais promissores 

municípios do Estado de São Paulo. A cidade nasceu como fruto de uma história de coragem, determinação e visão de 

futuro de seus desbravadores. 

Descoberta no final do século XVIII por expedicionários que buscavam metais preciosos longe da costa, à região tinha, 

como grande riqueza, um planalto coberto de matas cortadas por um rio cheia de cachoeiras e vasta plantação de 

coqueiros agrestes. Esses coqueiros deram origem à grande fazenda onde a história da cidade de Cássia dos Coqueiros 

começou a ser traçada. 

A passagem de Sesmaria a vilarejo foi rápida e, em 13 de abril de 1898, por provisão do Vigário Capitular Cônego 

Esechias Galvão de Fontoura, foi criada a paróquia de Santa Rita de Cássia dos Coqueiros. Três anos mais tarde foi 

instalado o distrito policial do município. Em 1899 o lugar recebe o título de Distrito da Paz através da Lei 680 de 14 de 

setembro, em 1958 é oficializado município. 

Integrando a região administrativa da cidade de Ribeirão Preto, Cássia dos Coqueiros oferece hoje um excelente padrão 

de vida aos seus 2.634 habitantes - espalhados entre a faixa urbana e zona rural - que vivem com segurança, saúde, 

saneamento básico e abastecimento de água para 100% da população. A cidade faz divisa com os municípios de Mococa 

(sul), Cajuru (oeste), Santo Antônio da Alegria (norte) e Monte Santo de Minas (leste). 

Cássia possui: 01 Centro médico denominado Dr. Pedreira de Freitas, conveniado ao Hospital das Clinicas de Ribeirão 

Preto, o que facilita o encaminhamento de pacientes que não possam ser tratados na unidade local, 01 Centro de Saúde, 

onde funciona o PSF - Programa de Saúde da Família, 01 agência bancária (Santander), 02 postos de atendimento 

bancários (Banco do Brasil/Correio e CEF/Lotérica), 01 creche municipal, 01 Centro Comunitário, 01 Centro de 

Convivência do idoso, 01 Rotary Clube, 06 igrejas, sendo 05 delas evangélicas, 01 escola municipal infantil, 01 escola 

municipal fundamental e mais de 60 empresas de diferentes áreas de economia. Distante 340 km da capital do estado, a 

cidade tem área territorial de 192 km². 

SUA RELIGIOSIDADE 

Padroeira Santa Rita de Cássia 

A fé e a busca por milagres da Santa trazem a Cássia dos Coqueiros, um grande número de fiéis, durante a semana da 

festa (quermesse), que antecede o dia 22 de maio dia da Padroeira. Durante a quermesse, são servidos nas barracas 

para angariar fundos para a paróquia, comidas e bebidas. 

É comum encontrar crianças vestidas de anjo para o pagamento de promessas, e pessoas fazendo o trajeto da procissão 

descalças, ao final da procissão é tradicional a queima de fogos. 

A parte religiosa, também se dá ao grande número de devotos de Santos Reis. E todo final do mês de janeiro é 

promovido o grande encontro, reunindo as companhias de reis de toda região.  

SEU FOLCLORE 

Cássia dos Coqueiros, mantém viva o seu folclore não deixando que caia no esquecimento as festas juninas 

comemoradas com quadrilhas caipiras, nas escolas, no grupo da Terceira Idade, com direito a muito pau-pique, broa de 

fubá, bolo de milho, quentão, pé de moleque e outras delícias que não podem faltar. 

O desfile de cavalos com a caminhada da cavalhada, onde diversas pessoas se reúnem para cumprir um determinado 

trajeto e terminar em desfile pela cidade com direito a troféu para o grupo que melhor se apresentar. 

Um ponto forte do folclore de Cássia dos Coqueiros, incomum as demais regiões é ato de cantar para as almas, onde 

todo ano sai um grupo de pessoas no período da quaresma todas as segundas quartas e sextas, fazendo o rito de cantar 

para as almas com direito a batidas de matraca (instrumento) que dá inicio a cantoria com direito a violões e vozes 

durante quase toda madrugada. Nas casas onde eles passam, são convidados a entrar rezar, comer e beber o que o 

anfitrião puder lhe oferecer. 
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A cidade também conta com o grupo de catira, formado por meninas que aprendem desde sedo a arte de repicar o pé no 

batido da viola, quando possível, uniformizadas o grupo faz apresentações em cidades vizinhas na abertura de shows, e 

outros eventos. 

O encontro de Santos Reis é muito festejado, a saída das companhias e a chegada, reúnem milhares de fiéis. As 

companhias andam uniformizadas, com seus arfareis (palhaços de companhia de reis), suas bandeiras e seus cantos, 

visitando todas as casas inclusive na zona rural. Considerada pelos fiéis como parte religiosa, a festa do encontro de 

folias de Reis não deixa de ter em seus ritos os traços do mais puro folclore. 

TURISMO 

Cássia dos Coqueiros localizada no estado de São Paulo é considerada um centro turistico, tendo como opções 

a Cachoeira do Itambé (86 m de queda), Mirante (1270 m de altitude) e a Toca da Onça, localizada próximo 

ao mirante. 

Cortada por rios e rodeada de matas nativas, Cássia dos Coqueiros tem nas cachoeiras os seus maiores atrativos. Cerca 

de 20 (13 com boa queda d’água e poço para nadar) ficam em propriedades particulares, afastadas da zona urbana. Para 

chegar a elas, basta perguntar na praça central, todos conhecem os caminhos. A mais famosa, Itambé (mais de 80 

metros de queda livre), fica em uma fazenda com acesso controlado de visitas. Mesmo assim, cerca de 400 pessoas 

passam pelo lugar nos finais de semana. 

Uma vista deslumbrante é o que as pessoas encontram ao chegar ao Mirante das Areias. Com 1.270 metros de altitude, é 

possível avistar as sete cidades vizinhas (dos estados de São Paulo e Minas Gerais). O local ainda permite a prática de 

vôo livre e de caminhadas ecológicas. 

Entre os principais pontos turísticos estão: 

- Cachoeira Itambé (com 86 metros de queda); 

- Fazenda Tradição – Bairro Serrinha; 

- Mirante (com 1.270 metros de altura); 

- Moinho de Fubá – Bairro Congonhas, na chegada à cidade; 

- Toca da Onça. 

Hospedagem 

POUSADA ROCCAPORENA: A pousada tem 35 mil metros quadrados de Mata Atlântica primária, totalmente preservada. 

Animais silvestres habitam a área. A casa se debruça sobre um rio com corredeiras, piscinas naturais e cachoeiras de 8 

metros de altura. É uma pousada onde se mesclam sofisticação e simplicidade. 

 

1.2 Nota 2 – Contexto Organizacional 
 

Os balanços apresentados são consolidados e, portanto, refletem toda a Administração Pública do município, estando 

assim englobados os seguintes órgãos públicos: 

 

a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

b) CÂMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

 

A prefeitura municipal conta atualmente com 13 unidades orçamentárias e 22 unidades executoras e a Câmara conta 

com 1 unidade orçamentária e 2 unidades executoras, assim representados: 
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Código Denominação 

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 

     01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 

          01.01.01 Câmara Municipal 

          01.01.20 Manutenção Secretaria da Câmara 

02.00.00 PODER EXECUTIVO 

     02.01.00 COORD GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 

          02.01.10 Gabinete do Prefeito 

02.01.20 Conselho Tutelar 

     02.02.00 ADMINISTRAÇÃO 

          02.02.10 Administração Geral 

     02.03.00 COORD FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE 

          02.03.01 Coord Fundo Social Solidariedade 

     02.04.00 EDUCAÇÃO 

          02.04.13 Ensino Superior 

          02.04.15 Ensino Médio 

          02.04.40 Ensino Fundamental 

          02.04.70 Ensino Infantil 

          02.04.75 Ensino Especial 

          02.04.80 Ensino de Jovens e Adultos 

          02.04.90 Manutenção Fundo Desenvolvimento Ensino Básico 

     02.05.00 ESPORTE E CULTURA 

          02.05.10 Serviços de Esportes 

     02.07.00 SAÚDE E ASSISTÊNCIA 

          02.07.10 Serviços de Saúde 

     02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

          02.08.10 Fundo Municipal de Assistência Social 

          02.08.20 Centro de Referência da Assistência Social 

     02.09.00 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

          02.09.10 Obras e Serviços Urbanos 

     02.10.00 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 

          02.10.10 Serviços Estradas de Rodagem Municipal 

     02.11.00 AGRICULTURA 
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02.11.10           Agricultura e Abastecimento 

          02.11.20 Fomento ao Meio Ambiente 

     02.12.00 ENCARGOS ESPECIAIS 

          02.12.10 Encargos Especiais do Município 

     02.13.00 MERENDA ESCOLAR 

          02.13.50 Merenda Escolar 

     02.90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

          02.90.90 Reserva de Contingência 

 

1.3 Nota 3 – Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados 
 

Os balanços públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada por meio dos sistemas orçamentário, 

financeiro, patrimonial e de compensação, em conformidade com a Lei 4.320/64. 

Em todos os órgãos do município os registros contábeis do exercício de 2011 foram executados através de sistemas 

informatizados, todos eles fornecidos pela empresa GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. 

Procedimentos adotados na Consolidação dos Dados do município: A consolidação da Unidade Gestora Câmara Municipal 

foi efetuada mensalmente, através de lançamentos manuais de ajustes. 

Critérios de Depreciação: para o exercício de 2011 não foram realizadas depreciações nos ativos das entidades envolvidas 

nesse balanço. 

Critérios de Mensuração de Ativos: Os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido 

adotado para o balanço de 2011 critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado. 

 

1.4 Nota 4 – Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário – Anexo 12 

 

1.4.1 – Aspectos Gerais 

 

a) O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as 

despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, 

respectivamente. 

b) A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o grau de planejamento e o 

desempenho da arrecadação em determinado período, a partir das diferenças. 

c) Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar o comportamento da 

administração mediante a autorização legislativa que limitou os gastos e também a ação do gestor. 

d) 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 a despesa) ou déficits 

(despesas maior que as receitas) 

 

1.4.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias 
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a) As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o art. 11 da lei 

4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação 

(art. 35 da lei 4.320/64). 

b) As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos 

em reais. 

c) As receitas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação 

econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF n. 163/2001 e atualizações posteriores. 

d) As receitas estão listadas no balanço pelos valores líquidos das deduções. As deduções de receita atualmente 

previstos pela legislação são (Dedução para o FUNDEB, Restituições diversas, Renúncia de Receita, Isenção, 

Descontos Concedidos). 

 

1.4.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias 

 

a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na lei municipal n. 768/2010, seguem o 

regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da lei 4.320/64). 

b) As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos 

em reais. 

c) As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação 

econômica (natureza da despesa) constante na Portaria STN/SOF n. 163/2001 e atualizações posteriores. 

d) As despesas são listadas pelos seus valores empenhados no exercício. 

 

1.4.4 – Análise do Resultado apurado 

 

a) O total de despesas fixadas para o período (orçamento original) foi de 8.750.000,00, tendo finalizado o ano com 

créditos aprovados no valor de 10.328.476,92, o que representa 18,04%, mediante créditos adicionais abertos no 

exercício, cujas alterações estão melhor descritas na planilha a seguir: 

 

Unidade Orçamentária 
Créditos 

LOA Inicial 
Créditos 

LOA Atualizada 

∆ 

$ % 

CÂMARA MUNICIPAL    440.000,00                 440.000,00                            -    0,00% 

AGRICULTURA   154.000,00                 119.220,57             (34.779,43) -22,58% 

ALIMENTAÇÃO   232.100,00                 208.860,46             (23.239,54) -10,01% 

ADMINISTRAÇÃO   1.122.100,00             1.251.578,87             129.478,87  11,54% 

EDUCAÇÃO   2.545.596,00             3.374.866,92             829.270,92  32,58% 

SERVIÇOS URBANOS   871.700,00                 741.388,66           (130.311,34) -14,95% 

SAUDE    1.839.644,00             2.802.580,64             962.936,64  52,34% 

ASSISTENCIA   613.260,00                 323.165,95           (290.094,05) -47,30% 

DESPORTO E LAZER    134.000,00                 259.049,15             125.049,15  93,32% 

TRANSPORTE    348.500,00                 385.567,79               37.067,79  10,64% 
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ENCARGOS ESPECIAIS   444.100,00                 422.197,91             (21.902,09) -4,93% 

RESERVA DE CONTINGENCIA   5.000,00                                -                 (5.000,00) -100,00% 

TOTAIS   8.750.000,00    10.328.476,92    1.578.476,92  18,04% 

 

b) O total de despesas fixadas para o período foi de R$ 8.750.000,00, tendo finalizado o ano com valores 

empenhados na importância de R$ 9.444.648,82, obtendo assim um déficit de despesas no valor de R$ 

694.648,82, que representa 15,28 %. 

c) O total de receitas previstas para o período (orçamento original) foi de R$ 8.750.000,00, tendo finalizado o ano 

com valores arrecadados na importância de R$ 9.990.631,76, contando com um excesso de arrecadação no valor 

de 1.240.631,76, o que representa o percentual de 14,18%. 

 

Natureza da Receita Valores Previstos 
Valores Arrecadados 

(líquidos de deduções) 

∆ 

$ % 

RECEITA TRIBUTÁRIA 
                

590.892,00  
                      

314.602,70                (276.289,30) -46,76% 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES    
                  

62.100,00  
                        

20.400,93                  (41.699,07) -67,15% 

RECEITA PATRIMONIAL           
                

135.200,00  
                        

72.254,46                  (62.945,54) -46,56% 

RECEITA AGROPECUÁRIA 
                               
-    

                                      
-                                   -    0,00% 

RECEITA DE SERVIÇOS  
                    

9.400,00  
                              

510,00                    (8.890,00) -94,57% 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                7.602.408,00  
                   

9.379.703,65               1.777.295,65  23,38% 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES     
                

295.000,00  
                      

203.160,02                  (91.839,98) -31,13% 

OPERAÇÕES DE CREDITO   
                               
-    

                                      
-                                   -    0,00% 

ALIENAÇÃO DE BENS 
                  

55.000,00  
                                      
-                    (55.000,00) -100,00% 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
                               
-    

                                      
-                                   -    0,00% 

Totais           8.750.000,00  
                 

9.990.631,76  
          1.240.631,76  14,18% 

 

d) O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2011 foi um superávit orçamentário no valor de R$ 

645.354,47, que representa 6,46%, confrontando-se as receitas arrecadadas com as despesas executadas. A 

seguir temos um comparativo dos resultados dos últimos 3 exercícios: 

 

Evolução - Resultado Orçamentário  

Exercício Receitas 
Despesas 

(liquidado) Resultado 

ANO 2009 8.021.298,30 7.690.920,84 330.377,46 

ANO 2010 8.634.480,78 8.835.154,61 -200.673,83 

ANO 2011 9.990.631,76 9.345.277,29 645.354,47 

 

e) Fatos relevantes no Balanço Orçamentário: 
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e.1) No exercício de 2011 não houve nenhum tipo de Operação de Crédito. 

e.2) Houve no exercício de 2011 a Transferência de Convênio Estadual FECOP para aquisição de uma Pá 

Carregadeira Nova, a qual foi prestado contas para a Secretaria competente. 

e.3) Não houveram alienações de bens no exercício de nenhuma espécie. 

 

1.5 Nota 5 – Critérios contábeis adotados para o Balanço Financeiro – Anexo 13 

 

1.5.1 – Aspectos Gerais 

 

a) O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da lei 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 

b) A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado 

financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período. 

 

1.5.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias 

 

a) As receitas orçamentárias possuem nesse balanço os mesmos critérios de classificação adotados no Balanço 

Orçamentário. 

b) No Balanço Financeiro incluem-se no grupo de “Receitas Orçamentárias” as Transferências Financeiras Recebidas. 

Essas transferências financeiras representam os valores que transitaram entre os órgãos do referido ente. 

 

1.5.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Extra-Orçamentárias 

 

a) As contas listadas no grupo de Receitas extra-orçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram 

positivamente em contas do sistema financeiro. Considera-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por 

força do parágrafo único do artigo 103 da lei 4.320/64, compõe esse grupo para fazer contrapartida aos valores 

empenhados na despesa. 

b) A seguir, listamos o significado dos principais grupos contas apresentados no grupo de receitas extra-orçamentárias: 

a. Restos a Pagar Proc-2011 – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do 

exercício de 2011: são todos os valores liquidados e não pagos até o final do exercício. 

b. Restos a Pg Não Proc-2011 - Representam todos os valores inscritos em restos a pagar não processados 

no final do exercício de 2011: são todos os valores empenhados e não pagos até o final do exercício (exceto 

os liquidados). 

c. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER  - Representa o somatório dos valores a receber por créditos 

tributários, alienações, por fornecimento de bens, serviços e demais oriundos de outras transações. Poderão 

ser encontrados no plano de contas no nível contábil 1.1.2.1.9. 

d. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS  - Representa o somatório das transferências financeiras 

não vinculadas ao orçamento recebidas de outros órgãos. Os valores poderão ser encontrados no plano de 

contas no nível contábil 6.2.2.2 
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e. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - Representa o somatório  das variações ativas decorrentes da baixa 

de obrigações com saldo financeiro, independente de execução orçamentária. Os valores poderão ser 

encontrados no plano de contas no nível contábil 6.2.3.3.  

f. CONSIGNAÇÕES - Representa o somatório dos valores entregues em confiança ou em consignações, 

geralmente retidas em folhas de pagamento de empregados ou servidores e ou nos pagamentos referentes a 

compras de bens e serviços. Os valores poderão ser encontrados no plano de contas no nível contábil 

2.1.1.1. 

g. DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  - Representa o somatório dos valores de recursos recebidos a 

título de diversos depósitos exigíveis a curto prazo. Os valores poderão ser encontrados no plano de contas 

no nível contábil 2.1.1.4. 

 

1.5.4 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias 

 

a) As despesas orçamentárias são classificadas no balanço orçamentário pelas suas categorias econômicas, classificação 

essa trazida pela Lei 4.320/64. 

b) No Balanço Financeiro incluem-se no grupo de “Despesas Orçamentárias” as Transferências Financeiras Concedidas. 

Essas transferências financeiras representam os valores que transitaram entre os órgãos do referido ente. 

 

1.5.5 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Extra-Orçamentárias 

 

a) As contas listadas no grupo de Despesas extra-orçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram 

negativamente em contas do sistema financeiro.  

b) A seguir, listamos o significado dos principais grupos contas apresentados no grupo de despesas extra-

orçamentárias: 

a. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER  - Representa o somatório dos valores a receber por créditos 

tributários, alienações, por fornecimento de bens, serviços e demais oriundos de outras transações. Poderão 

ser encontrados no plano de contas no nível contábil 1.1.2.1.9. 

b. RESTOS A PAGAR – Representam os pagamentos de restos a pagar de exercícios anteriores realizados no 

exercício de 2011. 

c. CONSIGNAÇÕES - Representa o somatório dos valores entregues em confiança ou em consignações, 

geralmente retidas em folhas de pagamento de empregados ou servidores e ou nos pagamentos referentes a 

compras de bens e serviços. Os valores poderão ser encontrados no plano de contas no nível contábil 

2.1.1.1. 

d. DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  - Representa o somatório dos valores de recursos recebidos a 

título de diversos depósitos exigíveis a curto prazo. Os valores poderão ser encontrados no plano de contas 

no nível contábil 2.1.1.4. 

 

1.5.6 – Análise do Resultado apurado 

 

a. A análise e a verificação do Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que 

servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. 
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b. Analisando-se os valores listados no balanço, chega-se a um superávit financeiro na ordem de R$ 

921.046,17, ou seja, os saldos finais no disponível superam os valores iniciais no disponível nesse valor. 

 

1.6 Nota 6 – Critérios contábeis adotados para o Balanço Patrimonial  

 

1.6.1 – Aspectos Gerais 

 

a. O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 da Lei 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. 

b. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o balanço patrimonial: 

a) 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. 

b) Passivo - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se 

esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou 

potencial de serviços. 

c) Patrimônio Líquido - é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. 

d) Contas de Compensação - compreende os atos que possam vir a afetar o patrimônio. 

 

1.6.2 – Critérios contábeis de Mensuração dos Ativos  

 

a. Ativo Financeiro - O ativo Financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Nos valores listados 

no grupo do Ativo Financeiro, nenhuma conta foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, 

constando de seus valores originais. 

b. 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 2011. 

c. Os valores listados nas contas de dívida ativa (R$ 1.484.725,28) encontram-se atualizados com multas e 

juros até a data de balanço (31/12/2011), e estão assim compostos: 

 

   DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  1.484.725,28 

   DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE DECISÕES DO TRIBUNAL 0,00 

 

d. Durante o exercício de 2011 não foram incorporados ao patrimônio bens imóveis, nem tampouco constavam 

em balanço anterior, quais os mesmos passarão a ser regularizados contabilmente no ano de 2013 em 

diante. 

 

1.6.3 – Critérios contábeis de Mensuração dos Passivos 

 

a. Passivo Financeiro – O Passivo Financeiro está demonstrado ao custo de aquisição ou realização.  

b. Passivo 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 2011. 

c. Principais contas do Passivo Permanente: 
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Precatorios 

Nilton Desordi de Oliveira      17.024,66  

Valter Luis Arzani      16.925,40  

José Siqueira Batista      13.721,73  

Mario Cochoni    232.294,09  

Claudinei Souza dos Santos e outro      98.028,37  

Flavio Villa e outro      18.251,97  

Alice  Aparecida de Menezes      17.558,57  

Antonio Luiz Miquelin      38.885,28  

Borsato & Ortigoso Ltda         1.113,25  

Antonio Luiz Miquelin         5.134,29  

Auto Peças Nacional Ltda      12.473,55  

José Pedro Gallo         7.102,46  

Ultra Produtos Limpeza Ltda         1.660,09  

Claudia Regina Bologna      21.338,98  

Oglair de Souza Vilela      13.476,57  

Cochoni Guedes Ltda      22.426,25  

Januario Santana    136.654,83  

Paião e Paião Ltda    264.634,91  

Golden Clinica S/C Ltda      54.123,34  

Universidade São Paulo            269,76  

Oglair de Souza Vilela         3.462,81  

Sergio Gonçalves da Silva      37.281,13  

Total 1.033.842,30 

 

1.6.4 – Análise do Balanço Patrimonial 

 

a. Comparativo do balanço Patrimonial apurado em 2011 com o exercício anterior: 

 

  EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL 
Índice de 

crescimento 

A T I V O 2010 % 2011 % 2011/2010 

ATIVO FINANCEIRO 809.341,25 12,80% 1.122.009,48 16,03% 38,63 

ATIVO PERMANENTE 5.514.100,91 87,20% 5.878.974,14 83,97% 6,62 

 (=) ATIVO REAL 6.323.442,16 100,00% 7.000.983,62 100,00% 10,71 

ATIVO COMPENSADO 1.961.976,33   2.791.554,21   42,28 

TOTAL 8.285.418,49 100,00% 9.792.537,83 100,00% 18,19 

PASSIVO 2010 % 2011 % 2011/2010 

PASSIVO FINANCEIRO 2.148.285,68 33,97% 1.904.780,97 27,21% -11,33 
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PASSIVO PERMANENTE 912.729,75 14,43% 912.729,75 13,04% 0,00 

(=) PASSIVO REAL 3.061.015,43 48,41% 2.817.510,72 40,24% -7,96 

ATIVO REAL LÍQUIDO ADM. DIRETA 3.262.426,73 51,59% 4.183.472,90 59,76% 28,23 

(=) TOTAL PASSIVO 6.323.442,16 100,00% 7.000.983,62 100,00% 10,71 

PASSIVO COMPENSADO 1.961.976,33   2.791.554,21   42,28 

TOTAL 8.285.418,49   9.792.537,83   18,19 

 

b. Demais análises das contas no Balanço Patrimonial: 

 O ativo real apresentou um acréscimo de 10,71% em relação ao exercício anterior. 

 O ativo financeiro apresentou em relação ao exercício anterior, uma aumento de 38,63%. 

 A conta de restos a pagar em relação ao passivo financeiro, representa  92,24%. 

 O passivo permanente, que representa as dívidas de longo prazo, em relação exercício  anterior,  permaneceu 

inalterado. 

 O valor da dívida fundada apresentou uma evolução de 10,34%. 

 

1.7 Nota 7 – Critérios contábeis adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais 

 

1.7.1 – Aspectos Gerais 

 

a. A Demonstração das Variações Patrimoniais está previsto no art. 104 da Lei no 4.320/64, que  assim define 

esse demonstrativo: “A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no 

patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária 

e indicará o resultado patrimonial do exercício.” 

 

b. As Variações Ativas de 2011 estão compostas: 

 

VARIAÇÕES ATIVAS 

RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 

      

9.990.631,76  90,10% 

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                      -    0,00% 

INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 

      

1.098.216,81  9,90% 

SUBTOTAL 

 

11.088.848,57  100,00% 

 

c. As Variações Passivas de 2011 estão assim compostas: 

 

VARIAÇÕES PASSIVAS 

RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 

      

9.444.648,82  92,89% 
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MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 

            

3.025,01  0,03% 

INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 
        

720.128,57  7,08% 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (AUTARQUIAS)                      -    0,00% 

SUBTOTAL 

 

10.167.802,40  100,00% 

 

d. 
O resultado econômico apurado no exercício foi um Superávit Patrimonial no valor de R$  921.046,17, que 

elevou o Saldo Patrimonial de R$ 3.262.426,73 para R$ 4.183.472,92.
 

 
 

RESULTADO ECONÔMICO EXERCÍCIO 921.046,17 8,31% 

 

e. Foram registradas no período cancelamentos de restos a pagar processados e não processados no valor de 

R$ 3.521.562,06, representando diversos empenhos de processos licitatórios que foram parcialmente 

realizados, nesse caso não processados, ou empenhos estimativos que não foram utilizados no total, também 

não processados, e cancelamentos de empenhos processados no setor da saúde, pelo motivo de terem sido 

empenhados em subfunção errônea, tendo sido reempenhados, liquidados e pagos novamente em 30 de 

Dezembro de 2011. 

f. Não houveram furtos ou roubos de bens do imobilizado no exercício de 2011. 

g. Não houve cancelamento de dívida ativa, apenas acerto no Setor da Contabilidade com relação aos valores 

lançados na Lançadoria. 

 

 

Cássia dos Coqueiros, 31 de Dezembro de 2011. 

 

ANTONIO CARLOS DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MARIA JOSÉ JURI 

CONTADORA 
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