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Notas Explicativas – Balanço Patrimonial 
Exercício 2021: 

 
NE.01 – 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. 
NE.02 – Participação em Consórcio - Esclarecemos que participamos do Consórcio de Desenvolvimento do 
Pampa Gaúcho - CNPJ:23.639.923/0001-93, porém, o referido Consórcio não forneceu demonstrativos até a data de 
encerramento do exercício para efetuarmos os devidos registros contábeis. 
NE.03 – 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 2021, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizaram 
R$26.335.617,80. Em comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 90,39%. 
NE.04 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: Os valores a curto prazo, foram estimados pela 
média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de 
créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado 
considerando a média ponderada dos recebimentos dos tributos/créditos em relação aos respectivos montantes 
inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos.  A partir desse dado, foi 
possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em 
contas redutoras do ativo.   
NE.05 - Imobilizado – Bens Móveis: Em 2021 o Imobilizado totaliza o valor líquido de R$76.181.234,44 e o 
Intangível totaliza R$5.769,80. Registra-se que a Prefeitura Municipal possui integração dos Sistemas CP 
(Contabilidade) e PP (Patrimônio). O relatório do Patrimônio está com diferenças nas contas 1.2.3.2.1.01.98 (Outros 
bens imóveis de uso especial) e 1.2.3.2.1.05.01 (ruas) em relação à Contabilidade, diferenças essas decorrentes de 
obras em andamento, as quais serão sanadas quando as referidas obras forem finalizadas e os empenhos 
liquidados na Contabilidade. 
NE.06 – Ajustes de Exercícios Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são 
relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro ou retificação 
de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta 
rubrica encontra-se registrado o saldo devedor de R$8.334.050,29. Citam-se abaixo, os lançamentos de maior 
relevância efetuados no exercício de 2021:  
a) No decorrer do exercício, foram efetuados lançamentos a débito e a crédito tendo em vista ajustes referentes a 
baixas e/ou incorporações de bens patrimoniais resultantes da integração do Patrimônio com a Contabilidade. 
b) Foi registrado R$7.716.563,38 a débito referente a ajuste de saldo contábil para adequação da conta Estoques 
(1.1.5...) tendo em vista que a Prefeitura Municipal não possui a referida conta e a mesma vinha com saldo de 
exercícios anteriores.  
NE.07 – Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra ofss – Houve a inscrição de Valores 
Diferidos R$162.122,96, tendo em vista saldo existente no Poder Legislativo, não repassado ao Poder Executivo no 
exercício de 2021. O referido valor será abatido no duodécimo de janeiro de 2022. 
NE.08 – Títulos Executivos TCE/RS - Registra-se que alguns devedores efetuaram parte do pagamento de seus 
títulos como: Carlos Alberto M.Lannes, Julio C.N.Barboza e Adão V. M. Santana. Porém, pelo saldo que consta no 
demonstrativo, não foi dada baixa pelo TCE/RS, dos valores pagos. Com isso, optou-se por atualizar os valores de 
acordo com o demonstrativo fornecido pelo TCE/RS. NE.09 – Provisões Matemáticas Previdenciárias - As 
provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de Cálculo Atuarial realizado 
até a competência dez.2021. 
NE.10 - Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos a 13º salário  e férias não foram efetuados no 
exercício de 2021 tendo em vista que não recebemos relatório do Setor de Pessoal em tempo hábil. 
NE.11 – Exclusão de Receitas ICMS e IPVA -  Foram excluídas as receitas de IPVA e ICMS no RREO nos itens 
3.2.1 - Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a partir das contas e; 
3.5.1 - Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a partir das contas. Tais exclusões 
são referentes à antecipação do ICMS e IPVA e estão de acordo com o art.6º - Resolução 1.089/2018-TCE/RS. 
NE 12 – Excluído o valor de R$ 3.040.198,32 do item 5.2.2 - Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal (Executivo) do RREO, tendo em vista empenhos de Precatórios serem emitidos em Diversas 
Sentenças - Elemento 4.6.90.91.99. 
NE 13 – Créditos a Receber 1.1.2.3... – Estão lançados R$10.185.547,03 em créditos a receber 
referentes a Operações de créditos, transferências voluntárias e convênios vigentes, por parte da União 
ou Estado, os quais não foram repassados ao município até o encerramento do exercício.  
 
       São Gabriel, 31/12/2021. 
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