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NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO 

 

O Balanço Geral do Município integra a prestação de contas de diversos órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal, integrantes dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social, representada pelos poderes Executivo e Legislativo em 

cumprimento à Constituição Federal. 

Resumo das Principais Práticas Contábeis 
 

Variações Patrimoniais 

A contabilização da variação patrimonial abrange os atos e fatos referentes a execução 

orçamentária e aos independentes da execução orçamentária, os quais compreendem: 

a) Receitas e Despesas Dependentes da Execução Orçamentária 
Decorrem da execução da dotação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

consignada na Lei Orçamentária Anual. Para as receitas e despesas dependentes da 

execução orçamentária, decorrentes de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades 

Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, a execução é feita com a 

finalidade de possibilitar o aperfeiçoamento do processo de consolidação dos balanços 

e demais demonstrações contábeis, especialmente com a eliminação das duplas 

contagens. 

 

b) Receitas e Despesas Independentes da Execução Orçamentária 
Sua contabilização envolve os recursos que independem de autorização legislativa.  

 
Previsão atualização da receita e dotação atualizada da despesa 
 

O Balanço orçamentário evidencia o montante das receitas e despesas previstas em 

comparação com os valores realizados. 

O balanço orçamentário consolidado do orçamento fiscal e da seguridade social do 

exercício de 2017, apresenta a previsão atualizada da receita no valor de R$ 

22.830.285,00 (Vinte e dois milhões oitocentos trinta mil duzentos oitenta e cinco 
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reais), e dotação atualizada da despesa em igual valor. Quando da comparação dos 

saldos consta-se um equilíbrio entre esses totais.  

Balanço Patrimonial 
 
Créditos a Receber a Curto Prazo 
 
Valores a receber de Entidade Federais R$ 188.310,00 (Cento oitenta e oito mil 
trezentos e dez reais), Valores em trânsitos R$ 47.134,38 (Quarenta e sete mil cento 
trinta e quatro reais trinta e oito centavos). 
 
Disponibilidades Financeiras 
 

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor apurado no Balanço 

Patrimonial do município em 31 de dezembro de 2017 da seguinte forma:  Bancos c/c 

e Conta Aplicação Financeira R$ 747.631,25 (Setecentos quarenta e sete mil seiscentos 

trinta e um reais vinte e cinco centavos). Esses valores apurados são transferidos para 

exercício seguinte. 

A Consolidação das demonstrações contábeis far-se-à pelo ente Municipal, qual seja, 

o município de Isaias Coelho do Piauí. 

 
Isaias Coelho, em 31 de dezembro de 2017. 
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