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RECURSOS ART 2012 DA CF 88

A Receita de Impostos e
Transferências que compõe a
base de cálculo de aplicação em
educação
somou
R$
27.762.157,86 em 2018, e o
Município aplicou o total de R$
5.674.050,17
milhões
em
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despesas para fins de limite em
Educação, alcançando 26,07%
sobre a Receita de Impostos e
Transferências.
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Os Recursos do Fundeb foram de 2.746.344,49 milhões sendo que pelo Art.
60§ 5º do ADCT e Art. 7º da Lei Federal Nº 9.424/96, a aplicação mínima seria
de 60% o Município de Guatambu aplicou o Montante de 2.249.565,18
Milhões atingindo o percentual de 81,54%.

Despesa com Pessoal
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 169, determinou que a “despesa
com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar”.

Esses limites foram estabelecidos na LRF, em seus artigos 19, 20, 22 e 59, que
versam sobre os limites de despesa com pessoal de cada poder e órgão em
relação à RCL.
Em 2018, o Município de Guatambu/SC ficou abaixo do limite legal das
despesas com pessoal estabelecido pela LRF. As despesas com pessoal do
Poder Executivo soman os totais de 11.403.559,65 representaram 47,42%, e
o Poder Legislativo 612.721,58 sendo 2,55% da RCL (R$ 24.049.967,04),
respectivamente.

Dívida Consolidada Líquida
A Dívida Consolidada Líquida corresponde ao valor da Dívida Pública
Consolidada menos as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e
os demais haveres financeiros, que são valores a receber líquidos e certos.
Os limites da dívida são definidos pela Resolução nº 40/2001, do Senado
Federal, conforme estabelecido no artigo 52 da Constituição Federal de 1988.

Operações de Crédito
De acordo com a LRF (artigo 29, inciso III), a Operação de Crédito corresponde
ao compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito,
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emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado
de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros. O Município de GUATAMBU não contratou operação de crédito em
2018, e não possui operação de crédito a pagar.

Garantias e Contra garantias
O Município de GUATAMBU, SC, não concedeu nem recebeu garantias ou
contra garantias em 2018.

Inscrição dos Restos a Pagar e
Disponibilidade de Caixa
Os restos a pagar são as despesas empenhadas e não pagas até o término do
exercício. Dividem-se em restos a pagar processados (despesas liquidadas e não
pagas) e restos a pagar não processados (despesas empenhadas e não liquidadas).

Resultado Primário
O resultado primário é a diferença entre a receita primária e a despesa primária. De
forma simples, pode-se considerar que as receitas e as despesas primárias são
aquelas típicas de operações do Governo Municipal, não sendo inclusas aí as receitas
e as despesas financeiras. Portanto, do lado das receitas, não são considerados
recursos obtidos com aplicações financeiras, operações de crédito, amortização de
empréstimos concedidos ou alienação de bens. Do lado da despesa, não são
considerados os gastos com o pagamento dos juros e a amortização da dívida, bem
como as concessões de empréstimos.
No ano de 2018, o Município de Guatambu-SC, apresentou o seguinte resultado:
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Resultado Nominal
O objetivo do Resultado Nominal é medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida entre o
exercício anterior e o exercício atual.
De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, editado pela Secretaria do
Tesouro Nacional, a dívida fiscal líquida corresponde à dívida consolidada líquida
somada às receitas de privatização, deduzidos os passivos reconhecidos decorrentes
de um déficit ocorrido em exercícios anteriores. Já a dívida consolidada líquida (DCL)
corresponde ao saldo da dívida consolidada, deduzido o ativo disponível
(disponibilidade de caixa bruta) e os haveres financeiros, sendo esses últimos líquidos
dos restos a pagar processados.
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Município de GUATAMBU em 2018.
Análise das Demonstrações
Contábeis
1 -Análise de quocientes do Balanço Orçamentário
2 -Análise de quocientes do Balanço Patrimonial
3 -Análise de quocientes da Demonstração das Variações Patrimoniais
4 -Análise de quocientes do Balanço Financeiro
5 -Análise de quocientes da Demonstração dos Fluxos de Caixa
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GUATAMBU,
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realizáveis após os doze meses

Passivo

–

Financeiro
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Patrimoniais
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variações
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o

–
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eventuais mudanças em torno da

Balanço

Orçamentário

–

e

permite

elaborar

capacidade

de

aos

usuários

análise

sobre

manutenção

do

evidencia as receitas e as despesas

regular financiamento dos serviços

orçamentárias, detalhadas em níveis

públicos. O fluxo de caixa das

relevantes de análise, confrontando

operações

o orçamento inicial e as suas

ingressos, inclusive decorrentes de

alterações

e

receitas originárias e derivadas, e os

resultado

desembolsos relacionados com a

com

a

demonstrando
orçamentário.

execução,

o
É

estruturado

de

compreende

os

ação pública e os demais fluxos que

forma a evidenciar a integração entre

não

o

investimento ou financiamento.

planejamento

e

a

execução

Balanço Financeiro – evidencia
receitas

orçamentárias,

qualificam

como

de

Demonstração das Mutações

orçamentária.

as

se

e

as

bem

despesas
como

os

do Patrimônio Líquido – objetiva
demonstrar: a) o déficit ou superávit
patrimonial do período; b) cada

recebimentos e os pagamentos de

mutação

natureza
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efeito decorrente da mudança nos
critérios contábeis e os efeitos
decorrentes da retificação de erros
cometidos em exercícios anteriores;
e

d)

as

contribuições

proprietários
recebidas

e
por

dos

distribuições
eles

como

proprietários. Ressalta ainda que
alterações no patrimônio líquido de
uma entidade entre as datas de duas
demonstrações

financeiras

consecutivas refletem o aumento ou
a diminuição da riqueza durante o
período.

Este documento
é dos
Guatambuenses
A Notas Explicativas não são só
uma obrigação legal ou uma
formalidade. É por meio deste
documento que o Governo
Municipal presta contas aos
cidadãos Guatambuenses.
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2 Relação dos Órgãos e Entidades

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA

Secretarias
a) Secretária Municipal de Administração e Fazenda;
b) Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte;
c) Secretária Municipal de Saúde;
d) Secretária Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos;
e) Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
f) Secretária de Assistência Social;

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA DE VEREADORES
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e
origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita
realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará,
também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa,
discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas
empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Considerações Finais
As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de
março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme
exigências do Tribunal de Contas de Santa Catarina, TCE/SC.

Guatambu/SC, 31 de Dezembro de 2018.

FABRICIO ANTONIO ANTUNES
CONTABILIDADE

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA
PREFEITO

