Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 – O Município de Catuípe, entidade jurídica de direito público, é
compreendido, na Administração Direta, composto por Secretarias Municipais,
Fundos Especiais e o Poder Legislativo.
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 totalizou R$
10.557.850,43 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta
reais e quarenta e três centavos). Na comparação com o exercício anterior verifica-se um
acréscimo de 114,14%.
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 da dívida ativa. 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
desses dados, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida
ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo.
Nota 5 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos para utilização
própria no curso normal das atividades. Em 2020, o Estoque apresentou um saldo final
de R$ 508.793,82 (quinhentos e oito mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e dois
centavos), sofrendo uma redução de 36,46% em relação ao ano de 2019.
Nota 6 – 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 a Longo Prazo e que não se destinem à

manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título apresentaram
o valor de R$ 2.046.011,23 (dois milhões, quarenta a seis mil, onze reais e vinte e três
centavos), referente a participações em Consórcios Públicos, de acordo com as
prescrições da Portaria STN nº 72/2012. E o valor de R$ 7.809,67 (sete mil, oitocentos e
nove reais e sessenta e sete centavos) relativo a demais investimentos permanentes.
Nota 7 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos
valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável). Bens Imóveis:
os saldos provem de terrenos registrados/cadastrados no setor de patrimônio e obras em
andamento. O Imobilizado teve um acréscimo de 22,13% em comparação ao exercício de
2019.
Nota 8 - 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 fora classificado no
longo prazo.
Nota 9 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os
saldos são apresentados pelos valores a título de empréstimos contraídos pelo município
com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com o BADESUL e o
parcelamento de débitos com o INSS.
Nota 10 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores
registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matériasprimas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos
e entidades da administração direta. Compreende 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, 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.
Nota 11 - Demais Obrigações a Curto Prazo: Neste grupo encontram-se os
valores restituíveis para repasse a outras entidades (valores retidos) e consórcios a pagar

sem a emissão de empenho prévio, no valor de R$ 280.940,50 (duzentos e oitenta mil,
novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos).
Nota 12 – Patrimônio Liquido: 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 superávi, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 28,40%
em relação ao ano de 2019.
Nota 13 – 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. Nesta rubrica
encontra-se registrado o saldo devedor de R$ 22.254,74 (vinte e dois mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) resultante de empenhos registrados
na dotação “despesas de exercícios anteriores”.

