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Notas Explicativas do Balanço Patrimonial 
 
Nota 1 - Contexto Operacional: Este Balanço Patrimonial contempla apenas a 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz. 
 
Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e 
demais 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 31/12/2016, o Caixa e Equivalentes de Caixa 
totalizou R$ 70.806,23, sendo R$ 250,00 comprometida com empenhos de Restos e 
Depósitos e Valores Restituíveis e R$ 70.556,23 de recurso livre a devolver ao 
Poder Executivo, sendo este valor inscrito no Passivo Diferido.  
 
Nota 4 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: A Câmara de 
Vereadores não possui créditos a receber. 
 
Nota 5 - Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis: os saldos apresentados 
correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor 
recuperável) constantes no inventário geral realizado em 2016 pelo Setor de 
Patrimônio, designado pelas Portarias nº 411/14, 462/15 e 710/16. No decorrer do 
exercício todos os Bens da Câmara foram depreciados. Em 31/12/2016 os Bens 
Móveis totalizaram o valor de R$ 51.779,60. Atualmente a Câmara não possui Bens 
Imóveis, pois está instalada em parte do prédio da Prefeitura Municipal. 

Nota 6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 
Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas 
pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como 
benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito. Estão reconhecidas por 
competência salários e remunerações o valor de R$ 6.781,10 e de encargos sociais 
a pagar o valor de R$ 1.424,02, totalizando R$ 8.205,12. 

Nota 7 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: A Câmara de 
Vereadores possui fornecedores e Contas a pagar, no valor de R$ 250,00.  

Nota 8 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: o grupo Demais 
Obrigações a Curto Prazo, apresenta o repasse diferido no valor de R$ 70.556,23, 
referente a sobra financeira de 2016 que não foi devolvida ao Poder Executivo até o 
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encerramento do exercício. Este valor será devolvido em 2017 ou será considerado 
como repasse do duodécimo de 2017. 

Nota 9 - Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos 
todos os passivos. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um 
déficit de R$ 7.532,77, o Patrimônio Líquido apresentou um decréscimo de 14,74% 
em relação ao ano de 2015, sendo este déficit causado principalmente pela 
Depreciação Acumulada de Bens Móveis. O Resultado de superávits acumulados 
até 31/12/2016 é de R$ 43.574,48.  

Nota 10 - Ajustes de Exercício 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. No exercício de 2016, não houve nenhum ajuste realizado nesta 
conta. 
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Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais 
 
Nota 1 - Contexto Operacional: Esta Demonstração das Variações Patrimoniais 
contempla apenas a Câmara Municipal de Vereadores de Feliz. 
 
Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e 
demais 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 - Variações Patrimoniais Aumentativas: as Variações Patrimoniais 
Aumentativas totalizam R$ 656.434,14, relativo a Transferências 
Intragovernamentais recebida da Prefeitura Municipal de Feliz. 
 
Nota 4 - Variações Patrimoniais Diminutivas: as Variações Patrimoniais 
Diminutivas totalizam R$ 663.966,91, e referem-se a:  
Pessoal e Encargos, no valor de R$ 543.894,46;  
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo de R$ 49.492,31, estando inclusa 
a Depreciação de Bens Móveis no valor de R$ 8.808,94; e  
Transferências e Delegações Concedidas no valor de R$ 70.580,14, sendo R$ 
70.556,23 relativo ao valor da sobra financeira a ser devolvida ou compensada dos 
repasses do exercício de 2017, do Poder Executivo, inscrito no Passivo Diferido e 
R$ 23,91 transferência de Bem móvel para a Prefeitura, a qual realizou leilão do 
bem. 
 
Nota 5 - Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as 
Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado 
patrimonial negativo de R$ 7.532,77.   
 


