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BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO Exercício Atual Exercício Anterior

  Ativo Circulante   10.889.537,35    9.845.998,26

    Caixa e Equivalentes de Caixa    7.671.009,72    6.862.981,00

    Créditos a Curto Prazo    2.423.157,38    2.309.284,91

    Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            0,00            0,00

    Estoques      795.370,25      673.732,35

    Ativo Não Circulante Mantido para Venda            0,00            0,00

    VPD Pagas Antecipadamente            0,00            0,00

  Total do Ativo Circulante   10.889.537,35    9.845.998,26

  Ativo Não Circulante   33.034.809,27   30.378.637,44

    Realizável a Longo Prazo      120.463,21    1.449.325,38

    Investimentos       14.871,30       14.871,30

    Imobilizado   32.899.474,76   28.914.440,76

    Intangível            0,00            0,00

    Diferido            0,00            0,00

  Total do Ativo Não Circulante   33.034.809,27   30.378.637,44

  TOTAL DO ATIVO   43.924.346,62   40.224.635,70

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Atual Exercício Anterior

  Passivo Circulante    2.220.332,32    1.592.223,58

    Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo    1.637.729,43    1.334.522,96

    Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo       19.291,33            0,00

    Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo      270.730,57      160.925,94

    Obrigações Fiscais a Curto Prazo            0,00            0,00

    Obrigações de Repartições a Outros Entes            0,00            0,00

    Provisões a Curto Prazo      177.017,58            0,00

    Demais Obrigações a Curto Prazo      115.563,41       96.774,68

  Total do Passivo Circulante    2.220.332,32    1.592.223,58

  Passivo Não Circulante    3.322.982,42    1.750.000,00

    Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo            0,00            0,00

    Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo    3.322.982,42    1.750.000,00

    Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo            0,00            0,00

    Obrigações Fiscais a Longo Prazo            0,00            0,00

    Provisões a Longo Prazo            0,00            0,00

    Demais Obrigações a Longo Prazo            0,00            0,00

    Resultado Diferido            0,00            0,00

  Total do Passivo Não Circulante    3.322.982,42    1.750.000,00

  Patrimônio Líquido   38.381.031,88   36.882.412,12

    Patrimônio Social e Capital Social            0,00            0,00

    Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital            0,00            0,00

    Reservas de Capital            0,00            0,00

    Ajustes de Avaliação  Patrimonial            0,00            0,00

    Reservas de Lucros            0,00            0,00

    Demais Reservas            0,00            0,00

    Resultados Acumulados   38.381.031,88   36.882.412,12

    (-) Ações / Cotas em Tesouraria            0,00            0,00

  Total do Patrimônio Líquido   38.381.031,88   36.882.412,12

  TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   43.924.346,62   40.224.635,70

Nota Explicativa: Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Capivari do Sul, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica
do Poder Executivo, composto por 08 Secretarias Municipais, 05 Fundos Especiais e o Poder Legislativo. Não possui administração indireta.
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 2020, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizaram R$ 7.671.009,72 (Sete Milhões Seiscentos e Setenta e Um Mil
Nove Reais Setenta e Dois Centavos). Na comparação com o exercício anterior verifica-se um Acréscimo de R$ 808.028,72 (Oitocentos e Oito Mil Vinte e Oito Reais Setenta e Dois Centavos).
Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos:os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por
fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado, empréstimos e financiamentos concedidos e
demais créditos.  Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante representa os valores realizáveis após 12 meses da publicação das demonstrações contábeis, foi
classificado no longo prazo.  Especificamente em relação à dívida ativa, os valores em 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 de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos.  A partir desse dado, foi
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possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo.
Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias em Curto Prazo: Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinados à negociação e que não façam parte das
atividades operacionais da entidade, resgatáveis até o final do exercício seguinte. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da
seguridade social (OFSS).
Nota 6 – Estoques: Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2020, o
Estoque apresentou um saldo final de R$ 795.370,25.
Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à
entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2020 não houve execução dessa rubrica
Nota 8 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo
Realizável em Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.  Os valores classificados nesse título apresentaram não apresentaram variação decorrente da avaliação
das participações em Consórcios Públicos, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012, tendo em vista o não fornecimento das informações por parte do Consorcio Publico da
ANLINORTE. 
Nota 9 – Imobilizado – Com o objetivo de analisar os bens levantados em inventário físico e finalizar a mensuração econômica para fins de reavaliação ou redução a valor recuperável. 
Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 2018. Em 2020 os
Bens Móveis totalizaram o valor de R$ 4.067.104,63. No confronto com o exercício anterior verifica-se um decréscimo de R$ 45.088,55.
Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar
a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, deu-se início aos procedimentos de inventário, avaliação/reavaliação, depreciação e quanto cabível à
amortização ou exaustão dos bens imóveis.
Nota 11 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa
finalidade. No caso do Município, não há bens registrados nesta rubrica.
Nota 12 - Obrigações Trab., Prev. 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, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios
decorrentes dessas obrigações.  No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis.  O restante das obrigações dessa natureza foi
classificado no longo prazo.
Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo:  os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2020, e compreendem as
obrigações financeiras externas e internas do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo
prazo. A tabela abaixo demonstra que o Município não tem registro nas contas analíticas em curto prazo. O montante de R$ 3.322.982,42 registrado no longo prazo refere se à contratação de
Operação de Crédito para realização de investimentos de infraestrutura.
Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo:  os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e
outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta . Compreendem também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da
prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores
inscritos em restos a pagar processados.  Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo
regime de competência. Em síntese, verifica-se que os valores registrados em curto prazo totalizaram R$ 270.730,57, representando um aumento de R$ 109.804,63 em relação ao ano anterior.  Já
não há valores contabilizados no longo prazo.
Nota 15 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das as obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas
à União, ao Estado e a Municípios. Não há valores registrados no curto prazo, tampouco, em longo prazo.
Nota 16 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de
recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. O quadro abaixo demonstra que o Município não possui estas obrigações:
Nota 17 – Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para
Futuro,  Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria.  Após apuração
do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R$ 1.712.496,16. O resultado superavitário se deu em virtude da econômica realizada pela atual Gestão, tendo em vista a situação
financeira enfrentada no país. 
Nota 18 – 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 subseqüentes. Eencontra-se registrado os lançamentos listados abaixo:
a) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores  o valor de R$ 135.947,46 tendo como contrapartida a conta Superávit ou Déficits de Exercícios Anteriores
de acordo com o estabelecido no item 32 da IPC 03
b) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 336,00, tendo como contrapartida a conta Restos a pagar processados de fornecedores
2019 referente ao empenho 918/2019,pois foi empenhado a maior. 
c) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 336,00, tendo como contrapartida a conta Restos a pagar processados de fornecedores
2019 referente ao empenho 04/2019, pois foi empenhado a maior.
d) também foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.1.03.01.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 96.359,94 referente à aprovação da prestação de contas conforme NF 1496 da
OCIPS.
 e) foi registrado a débito nesta rubrica 2.3.7.1.3.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o valor de R$ 115.434,57, tendo como contrapartida a conta Créditos a Receber, referente a ajuste em
virtude de ter sido reconhecido o crédito a maior aos valores devidos pelo Fundo Nacional de Saúde e Eletrobrás.
f) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 74.415,25, tendo como contrapartida a conta IPE Geral a pendencias da contribuição dos
servidores.  
g) foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 3.780,01, tendo como contrapartida a conta IPE Geral a pendencias da contribuição dos
servidores.  
h) foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 5.199,59, tendo como contrapartida a conta Juros e encargos sobre financiamento que
estava registrado em duplicidade.

________________________________
Leandro Monteiro dos Santos

Prefeito

__________________________________
Elida da Silva Fraga - CRC 68758

Contadora

______________________________
Aida Graziela Peixoto dos Santos

Sec. Fazenda
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Exercício Atual Exercício Anterior

  Ativo(I)   43.924.346,62   40.224.635,70

    Ativo Financeiro    7.703.254,89    6.865.527,03

    Ativo Permanente   36.221.091,73   33.359.108,67

  Total do Ativo   43.924.346,62   40.224.635,70

  Passivo(II)    6.251.248,44    5.212.163,87

    Passivo Financeiro    1.283.482,92    2.286.964,27

    Passivo Permanente    4.967.765,52    2.925.199,60

  Total do Passivo    6.251.248,44    5.212.163,87

  Saldo Patrimonial(III) = (I - II)   37.673.098,18   35.012.471,83

Nota Explicativa: Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Capivari do Sul, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica
do Poder Executivo, composto por 08 Secretarias Municipais, 05 Fundos Especiais e o Poder Legislativo. Não possui administração indireta.
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 2020, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizaram R$ 7.671.009,72 (Sete Milhões Seiscentos e Setenta e Um Mil
Nove Reais Setenta e Dois Centavos). Na comparação com o exercício anterior verifica-se um Acréscimo de R$ 808.028,72 (Oitocentos e Oito Mil Vinte e Oito Reais Setenta e Dois Centavos).
Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos:os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por
fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado, empréstimos e financiamentos concedidos e
demais créditos.  Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante representa os valores realizáveis após 12 meses da publicação das demonstrações contábeis, foi
classificado no longo prazo.  Especificamente em relação à dívida ativa, os valores em 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 de cada tributo/crédito 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.
Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias em Curto Prazo: Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinados à negociação e que não façam parte das
atividades operacionais da entidade, resgatáveis até o final do exercício seguinte. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da
seguridade social (OFSS).
Nota 6 – Estoques: Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2020, o
Estoque apresentou um saldo final de R$ 795.370,25.
Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à
entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2020 não houve execução dessa rubrica
Nota 8 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo
Realizável em Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.  Os valores classificados nesse título apresentaram não apresentaram variação decorrente da avaliação
das participações em Consórcios Públicos, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012, tendo em vista o não fornecimento das informações por parte do Consorcio Publico da
ANLINORTE. 
Nota 9 – Imobilizado – Com o objetivo de analisar os bens levantados em inventário físico e finalizar a mensuração econômica para fins de reavaliação ou redução a valor recuperável. 
Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 2018. Em 2020 os
Bens Móveis totalizaram o valor de R$ 4.067.104,63. No confronto com o exercício anterior verifica-se um decréscimo de R$ 45.088,55.
Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar
a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, deu-se início aos procedimentos de inventário, avaliação/reavaliação, depreciação e quanto cabível à
amortização ou exaustão dos bens imóveis.
Nota 11 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa
finalidade. No caso do Município, não há bens registrados nesta rubrica.
Nota 12 - Obrigações Trab., Prev. 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, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios
decorrentes dessas obrigações.  No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis.  O restante das obrigações dessa natureza foi
classificado no longo prazo.
Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo:  os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2020, e compreendem as
obrigações financeiras externas e internas do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo
prazo. A tabela abaixo demonstra que o Município não tem registro nas contas analíticas em curto prazo. O montante de R$ 3.322.982,42 registrado no longo prazo refere se à contratação de
Operação de Crédito para realização de investimentos de infraestrutura.
Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo:  os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e
outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta . Compreendem também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da
prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores
inscritos em restos a pagar processados.  Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo
regime de competência. Em síntese, verifica-se que os valores registrados em curto prazo totalizaram R$ 270.730,57, representando um aumento de R$ 109.804,63 em relação ao ano anterior.  Já
não há valores contabilizados no longo prazo.
Nota 15 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das as obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas
à União, ao Estado e a Municípios. Não há valores registrados no curto prazo, tampouco, em longo prazo.
Nota 16 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de
recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. O quadro abaixo demonstra que o Município não possui estas obrigações:
Nota 17 – Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para
Futuro,  Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria.  Após apuração
do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R$ 1.712.496,16. O resultado superavitário se deu em virtude da econômica realizada pela atual Gestão, tendo em vista a situação
financeira enfrentada no país. 
Nota 18 – 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 subseqüentes. Eencontra-se registrado os lançamentos listados abaixo:
a) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores  o valor de R$ 135.947,46 tendo como contrapartida a conta Superávit ou Déficits de Exercícios Anteriores
de acordo com o estabelecido no item 32 da IPC 03
b) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 336,00, tendo como contrapartida a conta Restos a pagar processados de fornecedores
2019 referente ao empenho 918/2019,pois foi empenhado a maior. 
c) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 336,00, tendo como contrapartida a conta Restos a pagar processados de fornecedores
2019 referente ao empenho 04/2019, pois foi empenhado a maior.
d) também foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.1.03.01.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 96.359,94 referente à aprovação da prestação de contas conforme NF 1496 da
OCIPS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152   -    CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

 e) foi registrado a débito nesta rubrica 2.3.7.1.3.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o valor de R$ 115.434,57, tendo como contrapartida a conta Créditos a Receber, referente a ajuste em
virtude de ter sido reconhecido o crédito a maior aos valores devidos pelo Fundo Nacional de Saúde e Eletrobrás.
f) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 74.415,25, tendo como contrapartida a conta IPE Geral a pendencias da contribuição dos
servidores.  
g) foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 3.780,01, tendo como contrapartida a conta IPE Geral a pendencias da contribuição dos
servidores.  
h) foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 5.199,59, tendo como contrapartida a conta Juros e encargos sobre financiamento que
estava registrado em duplicidade.

________________________________
Leandro Monteiro dos Santos

Prefeito

__________________________________
Elida da Silva Fraga - CRC 68758

Contadora

______________________________
Aida Graziela Peixoto dos Santos

Sec. Fazenda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152   -    CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

Exercício Atual Exercício Anterior

  Atos Potenciais Ativos      477.752,10      198.089,96

    Garantias e Contragarantias recebidas            0,00            0,00

    Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres      477.752,10      198.089,96

    Direitos Contratuais            0,00            0,00

    Outros atos potenciais ativos            0,00            0,00

  Total dos Atos Potenciais Ativos      477.752,10      198.089,96

  Atos Potenciais Passivos    4.211.062,87    3.638.149,70

    Garantias e Contragarantias concedidas            0,00            0,00

    Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres       48.000,00       48.000,00

    Obrigações Contratuais    4.163.062,87    3.590.149,70

    Outros atos potenciais passivos            0,00            0,00

  Total dos Atos Potenciais Passivos    4.211.062,87    3.638.149,70

Nota Explicativa: Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Capivari do Sul, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica
do Poder Executivo, composto por 08 Secretarias Municipais, 05 Fundos Especiais e o Poder Legislativo. Não possui administração indireta.
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 2020, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizaram R$ 7.671.009,72 (Sete Milhões Seiscentos e Setenta e Um Mil
Nove Reais Setenta e Dois Centavos). Na comparação com o exercício anterior verifica-se um Acréscimo de R$ 808.028,72 (Oitocentos e Oito Mil Vinte e Oito Reais Setenta e Dois Centavos).
Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos:os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por
fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado, empréstimos e financiamentos concedidos e
demais créditos.  Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante representa os valores realizáveis após 12 meses da publicação das demonstrações contábeis, foi
classificado no longo prazo.  Especificamente em relação à dívida ativa, os valores em 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 de cada tributo/crédito 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.
Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias em Curto Prazo: Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinados à negociação e que não façam parte das
atividades operacionais da entidade, resgatáveis até o final do exercício seguinte. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da
seguridade social (OFSS).
Nota 6 – Estoques: Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2020, o
Estoque apresentou um saldo final de R$ 795.370,25.
Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à
entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2020 não houve execução dessa rubrica
Nota 8 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo
Realizável em Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.  Os valores classificados nesse título apresentaram não apresentaram variação decorrente da avaliação
das participações em Consórcios Públicos, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012, tendo em vista o não fornecimento das informações por parte do Consorcio Publico da
ANLINORTE. 
Nota 9 – Imobilizado – Com o objetivo de analisar os bens levantados em inventário físico e finalizar a mensuração econômica para fins de reavaliação ou redução a valor recuperável. 
Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 2018. Em 2020 os
Bens Móveis totalizaram o valor de R$ 4.067.104,63. No confronto com o exercício anterior verifica-se um decréscimo de R$ 45.088,55.
Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar
a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, deu-se início aos procedimentos de inventário, avaliação/reavaliação, depreciação e quanto cabível à
amortização ou exaustão dos bens imóveis.
Nota 11 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa
finalidade. No caso do Município, não há bens registrados nesta rubrica.
Nota 12 - Obrigações Trab., Prev. 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, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios
decorrentes dessas obrigações.  No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis.  O restante das obrigações dessa natureza foi
classificado no longo prazo.
Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo:  os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2020, e compreendem as
obrigações financeiras externas e internas do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo
prazo. A tabela abaixo demonstra que o Município não tem registro nas contas analíticas em curto prazo. O montante de R$ 3.322.982,42 registrado no longo prazo refere se à contratação de
Operação de Crédito para realização de investimentos de infraestrutura.
Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo:  os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e
outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta . Compreendem também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da
prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores
inscritos em restos a pagar processados.  Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo
regime de competência. Em síntese, verifica-se que os valores registrados em curto prazo totalizaram R$ 270.730,57, representando um aumento de R$ 109.804,63 em relação ao ano anterior.  Já
não há valores contabilizados no longo prazo.
Nota 15 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das as obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas
à União, ao Estado e a Municípios. Não há valores registrados no curto prazo, tampouco, em longo prazo.
Nota 16 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de
recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. O quadro abaixo demonstra que o Município não possui estas obrigações:
Nota 17 – Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para
Futuro,  Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria.  Após apuração
do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R$ 1.712.496,16. O resultado superavitário se deu em virtude da econômica realizada pela atual Gestão, tendo em vista a situação
financeira enfrentada no país. 
Nota 18 – 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 subseqüentes. Eencontra-se registrado os lançamentos listados abaixo:
a) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores  o valor de R$ 135.947,46 tendo como contrapartida a conta Superávit ou Déficits de Exercícios Anteriores
de acordo com o estabelecido no item 32 da IPC 03
b) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 336,00, tendo como contrapartida a conta Restos a pagar processados de fornecedores
2019 referente ao empenho 918/2019,pois foi empenhado a maior. 
c) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 336,00, tendo como contrapartida a conta Restos a pagar processados de fornecedores
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152   -    CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

2019 referente ao empenho 04/2019, pois foi empenhado a maior.
d) também foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.1.03.01.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 96.359,94 referente à aprovação da prestação de contas conforme NF 1496 da
OCIPS.
 e) foi registrado a débito nesta rubrica 2.3.7.1.3.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o valor de R$ 115.434,57, tendo como contrapartida a conta Créditos a Receber, referente a ajuste em
virtude de ter sido reconhecido o crédito a maior aos valores devidos pelo Fundo Nacional de Saúde e Eletrobrás.
f) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 74.415,25, tendo como contrapartida a conta IPE Geral a pendencias da contribuição dos
servidores.  
g) foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 3.780,01, tendo como contrapartida a conta IPE Geral a pendencias da contribuição dos
servidores.  
h) foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 5.199,59, tendo como contrapartida a conta Juros e encargos sobre financiamento que
estava registrado em duplicidade.

________________________________
Leandro Monteiro dos Santos

Prefeito

__________________________________
Elida da Silva Fraga - CRC 68758

Contadora

______________________________
Aida Graziela Peixoto dos Santos

Sec. Fazenda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152   -    CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS Exercício Atual Exercício Anterior

  RECURSO LIVRE    4.319.324,75    2.042.669,94

  MDE      344.261,41      194.750,53

  FUNDEB       74.900,75       53.643,98

  AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS      442.268,55      448.171,33

  FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA       49.231,28          825,30

  CIDE - CONTRIBUIÇÃO       15.677,34        8.546,33

  FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM        1.241,15        2.211,15

  OPERACAO CREDITO INTERNO - PROJETO FINISA     -169.635,69      255.292,22

  PATRULHA AGRICOLA            0,00            0,00

  PAVIMENT. DE RUAS E AV QUILOMBO E PORTUGAL            0,00            0,00

  CONVENIO INCRA 121606/2009            0,00            0,00

  NOSSAS CASAS - SIHADUR            4,40            4,40

  FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL       97.585,03       50.520,85

  FUNDERGS            0,00            0,00

  AGÊNCIA CORREIOS SANTA ROSA       96.364,88       78.911,43

  MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS            1,13            0,70

  PAVIMENTAÇÃO PARQUE MUNICIPAL            0,00            0,00

  REVITALIZAÇÃO DO PARQUE            0,00            0,00

  AQUIS. PATRULHA MECANICA/EQUIP.            0,00            0,00

  ILUMINAÇÃO PUBLICA - ELETROBRAS            0,00       65.596,56

  CONT REPA 84368/2017 - AQUIS TRATOR            0,00            0,00

  ALIENAÇÃO DE BENS - LIVRE        5.327,15        5.301,51

  IMPLEMENTOS AGRICOLAS (FORT.AGRIC.FAMILIAR)          771,93          768,93

  IMPLEMENTOS AGRICOLAS (AGRIC.FAMILIAR)            0,00            0,00

  PROJETO ESPORTE PARA TODOS            0,00          403,16

  CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL       60.594,07      416.048,33

  FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE        7.041,14        2.269,91

  TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL       19.062,03        5.624,56

  FNDE - ALIMENÇÃO ESCOLAR - PNAE        9.558,75          746,08

  SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL          805,85          801,96

  SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL       84.209,78      175.199,04

  CONSTRUÇÃO CRECHE - PROINFÂNCIA            0,00            0,00

  FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO       12.070,45       12.012,27

  FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - CONVENIO 701075/2010          175,74          174,87

  COVID 19 LC Nº 173/2020 ASSISTENCIA SOCIAL            0,00            0,00

  FEAS/FMAS        4.175,22           30,87

  APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE Nº11/2018            0,00          312,34

  TRANSFERENCIA IGD - SUAS           44,25        5.869,34

  FAMILIA IGD        7.745,44        1.154,44

  ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR - OASF            0,00            0,00

  ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO        1.531,83        1.524,44

  QUADRA GINASIO DE ESPORTES        1.848,56       10.390,59

  MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE       19.883,00       19.785,38

  PLANO AÇÕES ARTICULADAS/PAR            2,12            2,11

  FNDE PAR - PROVA BRASIL CONV. 201900072-8            0,00            0,00

  PSB - COVID 19            0,00            0,00

  COVID - EPI PORTARIA 369/2020            0,00            0,00

  LEI A BLANC- APOIO CULTURAL E EMERGENCIAL            2,42            0,00

  ALVARAS SANITARIO           21,36        4.407,00

  COVID 19 LC Nº 173/2020 SAÚDE            0,00            0,00

  CARTÃO SUS            0,00            0,00

  INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA      319.358,65      334.562,53

  ASSISTENCIA SOCIAL            0,00            0,00

  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            0,00            0,00

  FARMACIA BASICA ESTADUAL        7.116,59        6.185,83

  FARMACIA SAÚDE MENTAL            0,00            0,00

  PSF-ESTADUAL/NÚCLEO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DA FAMI      118.700,00      117.349,32

  ALIENAÇÃO DE BENS - SAUDE       18.817,78       18.726,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152   -    CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS Exercício Atual Exercício Anterior

  EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES ESTADUAL            0,00            0,00

  CONSULTA POPULAR 09/10 10/11 11/12            0,00            0,00

  AQUISICAO AMBULANCIA - CARROS - UNIDADES MOVEIS            0,05            0,05

  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS            0,22            0,22

  ATENÇÃO BASICA       62.040,70       38.843,96

  ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR        7.114,67       38.177,55

  VIGILANCIA EM SAÚDE      108.564,08       84.501,71

  ASSISTENCIA FARMACÊUTICA       24.419,94        1.334,29

  CUSTEIO - GESTÃO DO SUS       15.820,42       12.297,22

  INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE       20.647,44       16.841,55

  PAB FIXO FEDERAL            0,00            0,00

  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO.      186.159,77            0,00

  ASSIST ODONTOLOGICA - COVID19 -SAPS INVESTIMENTO            0,00            0,00

  PSF FEDERAL            0,00            0,00

  PMAQ            0,00            0,00

  PAIF       24.915,59       45.769,71

  TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALT            0,00            0,00

  FAEC - SIH / SUS            0,00            0,00

  TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA            0,00            0,00

  CAMPANHA DE VACINAÇÃO FEDERAL            0,00            0,00

  VIGILANCIA SANITÁRIA FEDERAL            0,00            0,00

  FARMACIA BÁSICA  FIXA FEDERAL            0,00            0,00

  FARMACIA BASICA VARIAVEL            0,00            0,00

  QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS            0,00            0,00

  AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE            0,00            0,00

  CONST. OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE            0,00            0,00

  EXTRA-ORÇAMENTARIO LIVRE            0,00            0,00

  EXTRA COVID 19 LC Nº 173/2020 SAÚDE            0,00            0,00

  PIES            0,00            0,00

  EXTRA AUXI.FINANC.COVID 19 LC 173/2020 RE            0,00            0,00

  EXTRA-ORÇAMENTARIO MDE            0,00            0,00

  EXTRA-ORÇAMENTARIA FUNDEB            0,00            0,00

  EXTRA-ORÇAMENTARIO ASPS            0,00            0,00

  EXTRAORÇAMENTARIO SAUDE BUCAL ESTADUAL            0,00            0,00

  EXTRA ORÇAMENTARIA FMAS            0,00            0,00

  EXTRA PSB - COVID 19            0,00            0,00

  EXTRA-ORÇAMENTARIAS - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL            0,00            0,00

  EXTRA BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA            0,00            0,00

  EXTRA BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAÚDE            0,00            0,00

  EXTRA-ORÇAMENTARIO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA            0,00            0,00

  PAIF - EXTRAORÇAMENTÁRIO            0,00            0,00

  Total das Fontes de Recursos    6.419.771,97    4.578.562,76

Nota Explicativa: Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Capivari do Sul, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica
do Poder Executivo, composto por 08 Secretarias Municipais, 05 Fundos Especiais e o Poder Legislativo. Não possui administração indireta.
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 2020, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizaram R$ 7.671.009,72 (Sete Milhões Seiscentos e Setenta e Um Mil
Nove Reais Setenta e Dois Centavos). Na comparação com o exercício anterior verifica-se um Acréscimo de R$ 808.028,72 (Oitocentos e Oito Mil Vinte e Oito Reais Setenta e Dois Centavos).
Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos:os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por
fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado, empréstimos e financiamentos concedidos e
demais créditos.  Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante representa os valores realizáveis após 12 meses da publicação das demonstrações contábeis, foi
classificado no longo prazo.  Especificamente em relação à dívida ativa, os valores em 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 de cada tributo/crédito 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.
Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias em Curto Prazo: Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinados à negociação e que não façam parte das
atividades operacionais da entidade, resgatáveis até o final do exercício seguinte. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da
seguridade social (OFSS).
Nota 6 – Estoques: Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2020, o
Estoque apresentou um saldo final de R$ 795.370,25.
Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à
entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2020 não houve execução dessa rubrica
Nota 8 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo
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EXERCÍCIO : 2020
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Realizável em Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.  Os valores classificados nesse título apresentaram não apresentaram variação decorrente da avaliação
das participações em Consórcios Públicos, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012, tendo em vista o não fornecimento das informações por parte do Consorcio Publico da
ANLINORTE. 
Nota 9 – Imobilizado – Com o objetivo de analisar os bens levantados em inventário físico e finalizar a mensuração econômica para fins de reavaliação ou redução a valor recuperável. 
Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 2018. Em 2020 os
Bens Móveis totalizaram o valor de R$ 4.067.104,63. No confronto com o exercício anterior verifica-se um decréscimo de R$ 45.088,55.
Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar
a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, deu-se início aos procedimentos de inventário, avaliação/reavaliação, depreciação e quanto cabível à
amortização ou exaustão dos bens imóveis.
Nota 11 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa
finalidade. No caso do Município, não há bens registrados nesta rubrica.
Nota 12 - Obrigações Trab., Prev. 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, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios
decorrentes dessas obrigações.  No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis.  O restante das obrigações dessa natureza foi
classificado no longo prazo.
Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo:  os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2020, e compreendem as
obrigações financeiras externas e internas do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo
prazo. A tabela abaixo demonstra que o Município não tem registro nas contas analíticas em curto prazo. O montante de R$ 3.322.982,42 registrado no longo prazo refere se à contratação de
Operação de Crédito para realização de investimentos de infraestrutura.
Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo:  os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e
outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta . Compreendem também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da
prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores
inscritos em restos a pagar processados.  Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo
regime de competência. Em síntese, verifica-se que os valores registrados em curto prazo totalizaram R$ 270.730,57, representando um aumento de R$ 109.804,63 em relação ao ano anterior.  Já
não há valores contabilizados no longo prazo.
Nota 15 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das as obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas
à União, ao Estado e a Municípios. Não há valores registrados no curto prazo, tampouco, em longo prazo.
Nota 16 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de
recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. O quadro abaixo demonstra que o Município não possui estas obrigações:
Nota 17 – Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para
Futuro,  Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria.  Após apuração
do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R$ 1.712.496,16. O resultado superavitário se deu em virtude da econômica realizada pela atual Gestão, tendo em vista a situação
financeira enfrentada no país. 
Nota 18 – 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 subseqüentes. Eencontra-se registrado os lançamentos listados abaixo:
a) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores  o valor de R$ 135.947,46 tendo como contrapartida a conta Superávit ou Déficits de Exercícios Anteriores
de acordo com o estabelecido no item 32 da IPC 03
b) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 336,00, tendo como contrapartida a conta Restos a pagar processados de fornecedores
2019 referente ao empenho 918/2019,pois foi empenhado a maior. 
c) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 336,00, tendo como contrapartida a conta Restos a pagar processados de fornecedores
2019 referente ao empenho 04/2019, pois foi empenhado a maior.
d) também foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.1.03.01.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 96.359,94 referente à aprovação da prestação de contas conforme NF 1496 da
OCIPS.
 e) foi registrado a débito nesta rubrica 2.3.7.1.3.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o valor de R$ 115.434,57, tendo como contrapartida a conta Créditos a Receber, referente a ajuste em
virtude de ter sido reconhecido o crédito a maior aos valores devidos pelo Fundo Nacional de Saúde e Eletrobrás.
f) foi registrado a crédito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 74.415,25, tendo como contrapartida a conta IPE Geral a pendencias da contribuição dos
servidores.  
g) foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 3.780,01, tendo como contrapartida a conta IPE Geral a pendencias da contribuição dos
servidores.  
h) foi registrado a debito nesta rubrica 2.3.7.1.4.03.00.00 - Ajuste de exercícios Anteriores o montante de R$ 5.199,59, tendo como contrapartida a conta Juros e encargos sobre financiamento que
estava registrado em duplicidade.

________________________________
Leandro Monteiro dos Santos

Prefeito

__________________________________
Elida da Silva Fraga - CRC 68758

Contadora

______________________________
Aida Graziela Peixoto dos Santos

Sec. Fazenda
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