NOTAS EXPLICATIVAS 2016 – BALANÇO CONSOLIDADO

1 – METAS DE RECEITA;
Comparando as receitas correntes orçadas com a receitas correntes realizada
percebeu-se uma variação negativa de R$ 856.338,53, devido a fatores econômicos no país
que diminuíram a arrecadação e consequentemente as transferências aos municípios, mas o
fato ocorrido não afetou o comprometimento financeiro e orçamentário do munícipio devido a
supressão das despesas para cumprimento das metas fiscais.
As receitas de capital tiveram uma variação positiva de R$ 486.895,06 oriundas
principalmente de recursos de convênios recebidos no exercício de 2016.

2 – EXECUÇÃO DA DESPESA
A despesa do município se ateve as programadas em orçamento vigente para 2016 e
remanejamentos quando necessários. Também ocorreu abertura de créditos adicionais
oriundos do superávit financeiro de exercício anterior ou excesso de arrecadação no exercício
vigente, devido a recebimento de recursos de convênios para investimentos, conforme
autorizado pela lei orçamentaria para o exercício.

3 – DO RESULTADO FINANCEIRO
O Município encerou o exercício financeiro de 2016 com um superávit total de R$
1.095.591,77 o qual ficou em caixa disponível para o exercício de 2017, conforme
demonstrado no Balanço Patrimonial.

4 – DOS RESTOS A PAGAR
Alguns restos a pagar oriundo de exercícios anteriores a 2015, são devidos a despesas
que estão em processo e análise judicial de cobrança principalmente ás que se referem ao
exercício de 2008. Outros são de convênios para investimentos ou licitações vigentes os quais
estão em execução ou o pedido de mercadoria ou serviço em tramite de entrega.

5 – DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
O Município teve uma variação patrimonial positiva no montante de R$ 1.514.418.92,
devido as intervenções ativas terem superado as intervenções passivas, sendo que alguns bens
de infraestrutura adquiridos anteriores ao exercício de 2014, ainda não foram incorporados, os
quais estão sendo analisados e registrados em exercícios futuros, quando as avaliações de
valores e medidas forem identificados.

