ASSARÉ DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM 31712/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

NOTAS PREVISÃO INICIAL
(a)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001
002
003
004
005
006
007
008

Receitas Correntes (i)
Impostos Taxas e Contribuiçoes de Melhoria
Receita e contribuições
Receita patrimonial
Receita agropecuaria
Receita industrial
Receita de serviços
Transferencias correntes
Outras receitas torrentes
Receitas de Capital (II)
operações de credito
Alienação de bens
Anortização de empréstimos
Transferencias de capital
Outras receitas de capital
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( I + Ir)

009
010
011
012
013
1

1

(vi)

71.369.389,50

71,369,389,50 1

016

1

1 018 1

SALDO
d4c - b)

-10.279.646,32
-1.384,710,90
323014,90
-290.603,76
0,00
0,00
0,00
-5982.656,01
-2.944.690,55
-8,669,62 5,14
0,00
142.500,00
0,00
812 125 14
0,00

47.052.
1.134.
1. 154,
M.

.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52.420.118,04 1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71.369.389,50 1

52.420.118,04 1

1

1

1

71.369.389,50!

71.369.389,50!

-

18.949.211,46 1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71.369.389,50 1

1

TOTAL (VII) = (v+VI)
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

61.345.422,50
3.351.150,00
551.12000
328,000,00
0,00
0,00
0,00
53 . 035 . 651! 50
4.079.500,00
10.023.967 ,00
0,00
150.000 00
0,00
9 873.967 00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
Déficit

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
(b)
(c)

61.345,422 ,50
1.351.150,00
551.120,00
328.000,00
0,00
0,00
0,00
53.035.652,50
4.079.500,00
10.023.967 ,00
O 00
150.000 00
0,00
9.873.967 00
0,00

014
015

Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
operações de crédito internas
Mobiliária
Contratual
Operações de crédito externas
Mobiliária
Contratual

PÁGINA: 0091
Valores em Reais

0,00 1

52.420.118,04

r

-18.949.271,46

-18.949.271,461

0,00 1
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EM : 31/12/2619

EXERCICIO 2019
Consolidado

021
019
020

Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Superávit financeiro
Reabertura de créditos adicionais

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI): (VIII + IX+X)

1

1
E

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f)

DOTAÇÃO
INICIAL
(e)

1

1

DESPESAS
EMPENRADAS
(g)

-

-

-

DESPESAS
LIQUIDADAS

SALDO DA
DOTACÃO
j4f- g)

DESPESAS
PAGAS

(h)

(i)

55.884.207 ,50
24.969.062,50
0,00
30.915 .145,00
15 .285.182,00
14.640.282,00
119.100,00
525.800,00
200.000,00

65.130.507,50
30.013.122,50
0,00
35.117.285,00
6.038.882,00
5.318.982,00
19,100 00
700.800,00
200.000,00

40.612.882,82
25.456.810,16
0,00
23.156.012,66
2.068.225,21
1.482.246,78
0,00
585.978,43
0,00

47 351650 70
25.456.070,16
0,00
21.894.780,54
2.068.225,21
1.482.246,78
0,00
585.978 ,43
0,00

45,602.515,62
25.227.759,99
0,00
20.374.755,63
1.940.879,97
1.354,901 54
0,00
W.978 43
0,00

16.517.624,68
4.556.352,34
0,00
11.961.272,34
3.970.656,79
3.836.735,22
19.100,00
114.821,57
200.000,00

71.369.389,501

71.369.389,501

50.681.108,03

49.419.875,91

47.543.395,591

20.688.281,471

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0391

Superávit (XIV)
TOTAL (XV):(XIII+XIV)

-

032
033
014
035
036
037
038

Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Anortização da dívida interna
Dívida mobiliária
Outras dividas
Amortização da dívida externa
Dívida mobiliária
Outras dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) : (XI + XII)

-

022
023
024
025
026
027
028
029
030

Despesas correntes (VIII)
Pessoal e encargos sociais
Juros e encargos da dívida
Outras despesas correntes
Despesas de capital (IX)
Investimentos
inversões financeiras
Amortização da divida
Reserva de contingencia (x)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-

NOTAS

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

PÁGINA: 0002
valores em Reais

71.369.389,59 1
-

71.369.389,50

E

1

1

50.681.100,03 1

1

1.739.010,011

71.169.389,50 1

52.420.118,04 1

71.369.389,50
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

49.419.875,91 E
-

1

49.419.875,91 1

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

47.543.395,59 1

47.543.395,59

20.688,281,47 1

1

-1.739.010,01

1

18.949.271,46j

a
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EXERCICIO 2019
Consolidado
Reservado RPPS

1031

0,00 1

PÁGINA: 0003
valores em Reais

000 E

0001

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Assaré - DATA DA EMISSÂO:2?/0112020 - MORA DA EMISSÃO:09:31:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis,
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM 31712/2019

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

quadro RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
001 - Receitas correntes (I)
Receitas correntes são constituída pelas receitas tributaria 1 de contribuições, patrimonial, agropecuaria, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público nu privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
002 - impostos, Taxas e contribuições de Melhoria
neceita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ê receita privativa das entidades investidas do poder de tributar:
união, Estado, Distrito Federal e Municipios.
003 - Receita de contribuições
Receita de contribuições e oriunda de arrecadaçao de receita de contribuições sociais de intervençao no domínio econonico e de interesse das categorias profissionais ou economi(as,
como instrumento de intervenção nas respectivas areas, Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em
beneficio destes, de sistemas de previdência e assistencia social,
004 - Receita patrimonial
.
,
Receita Patrimonial e oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruiçao do patrinonio, seja decorrente de bens inobiliarios ou nobiliarios, seja participaçao
socientária.
005 - Receita agropecuaria
Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou exploraçoes agropecuarias:
a)agricultura cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte c) atividades de beneficianeoto ou
transformação e produtos agropecuarios em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fabricas de popa, de madeira, serrarias e unidades
industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais),
Ü0 - Receita industrial
Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas
come tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
007 - Receita de serviços
Receita de serviços e oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de conunicaçao, de saude,
de armazeuage, sei-viços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.
008 - Transferencias correntes
,
Transferencias correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito publico ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.
009 - Receitas de capital (II)
Receitas de Capital sao decorrentes da categoria economica que compreende as operações de credito, alienaçao de bens, amortização de empréstimos, transferencias de capital e
outras,
010 - Operações de credito
.
.
operações de credito são receitas decorrentes da colocação de titules pub'Iicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
011 - Alienação de bens
Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens moveis e moveis.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
BALANÇO ORÇACENTARIO
EM 31/12/2019

PAGINA: 0005
Valores em Reais

012

Arortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortizaçã.o de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
013 - Transferências de capital
Transferências de capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de
capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
014 - Operações de credito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de emprestinos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao
retinanciamento da divida pública.
015 - Operações de crédito internas
operações de crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
016 - Operações de credito externas
Operações de credito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de emprestimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
018 - Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que esta sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de creditos adicionais,
oeverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos ultimos quatro meses do exercício anterior ao de referencia, reabertos no exercício corrente.
019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de creditos especiais e extraordinarios cujo ato de autorizaçao tenha sido promulgado nos ultimos quatro meses do exercido anterior!
021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos ultimos quatro meses do exercício anterior.
Quadro DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas correntes sao todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a fornaçao ou aquisição de um bem de capital.
023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos sociais são despesas com pessoal ativo inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares ede membros de Poder,
com quaisquer especies remuneratorios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsidios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece
o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
024 - Juros e encargos da divida
juros . e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de credito internas e externas contratadas, bem como da divida pública
mobiliaria.
Ü2S - Outras desosas correntes
outras Despesas correntes s h as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vinculo empregatício ou pessoa jurídica
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PÁGINA: 0006
Valores em Reais

independente da forma contratual pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, alén de outras da categoria econômica 'Despesas Correntes' não
classificáveis nos demais grupos e natureza de despesa.
016 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
027 Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execuçao de obras, inclusive com a aquisição de moveis considerados necessarios a realizaçao, das mesmas, e com a aquisição de
instalações, equipamentos e material permanente.
028 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisiçao de moveis ou bens de capital ja em utmlizaçao; aquisição de titulos representativos do capital de empresas ou entidades de
qualquer especie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aunento do capital de empresas, alem de outras despesas classificáveis
neste grupo.
029 - Amortização da divida
Amortização da Divida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida publica interna e externa, contratual ou
mobiliária.
030 - Reserva de contingência (x)
Reserva de contingência é a dotação constante da lei orçamentária sem destinação especifica nem vinculação a qualquer orgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de
cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1961).
031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercicio, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o
pagamento dos beneficios futuros.
03? - Amortização da divida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Divida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/uu refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida interna e externa,
contratual ou mobiliaria.
033 - Amortização da divida interna Amortização da Divida Interna sao as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização nonetarma ou cambial da divida publica interna, contratual ou
mobiliária.
034 - Dívida mobiliaria
Dívida Mobiliaria são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da divida publica mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos
provenientes da emissão de novos titulos da divida pública mobiliaria.
035 - Outras dívidas
outras oividas sio as despesas orçamentarias com refinanciamento do principal da divida publica contratual interna, inclusive correçao nonetaria ou cambial, com recursos provenientes
da emissão de titulos da dívida publica mobiliaria.
036 - Amortização da divida externa .
Amortização da Divida Externa sao as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização rometaria ou cambial da divida publica externa, contratual ou
mobiliária.
,) )
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037 Dívida mobiliária

GOVEMO MUNICIPAL DE ASSARÊ
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EM 31/12/2019

PÁIA: 0007
valores em Reais

-

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública nobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos
provenientes da emissão de novos títulos da divida pública mobiliária!
038 - Outras dividas
Outras Dívidas são as despesas orçarentárias com refinanciamento do principal da divida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes
da emissão de títulos da dívida publica mobiliária.
039 - Superávit (xiv)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
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EXERÇCIO 2019
Consolidado

INSCRITOS
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

Despesas correntes
Pessoal e encargos soçiis
Juros e encargos da divida
Outras despesas çorrentes
Despesas de capital
,
Investiffien çs
Inverões inancqiras
Amortização da divida
TOTAL
FONTE: SISTEMA; Aspec Jnformáça

NOTAS

EM EXERCICIOS
ANTERIORES
(a)

001
002
Q03
U04
005
006
007
008

1

EM 31 DE DEZ.
EXERCIdO
ANTERIOR (b)

PÁGINA: D01
Valores em Reais

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

(c)

(d)

(e)

SALDO
fz(a+b-C-e)

51.162,66
0,00
0, 00
5166
162,
1.379.58988
1.379.589,88
0,00
0,00

1748.162,82
0,00
000
1.748,82
162
39.487,20
39.487,20
0,00
0,00

1.647,327,14
0,00
0,00
1,647.327,14
213.994 ,06
213.99406
0,00
0,00

1.647327,14
0,00
0,00
1.647.327,14
120.57328
,
120.573, 28
0,00
0,00

3.761,00
0,00
0,00
3.161,00
0,00
0,00
0,00
0,00

148,237,34
0,00
0,00
148.237,34
1.205.083,02
1.205.083,02
0,00
0,00

1.430.752,541

1.787.650,021

1.861.321,201

1.767.900,421

3.761001

1.353.320361

UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Asar - DATA DA EMISSÃO:22/01/2020 - MORA DA EMISSÁO:09:30:48

" 0o sao parte integrante das deonstraçoes contabeis.
*AS notas explicativas da Administra
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G0VENO MUNICIPAL DE ASSARÉ
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EM : 31/12/2019

PAGINA: 00Q2
valores em Reais

Quadro EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
061 - Despesas correntes
Despesas Correntes sao todas as despesas que nao contribuem, diretamente para a formaçao ou aquisiçao de um bem de capital.
002 - Pessoal e encargos soçiis
Pessoal e Eqcargos Sociais sao despea com pessoal,aivo, iativo e pensionistas, relativas mandatos )etivos, caçqçs, funções ou empregos, civis, militares e
de membros d Pçder, ço quisquer es cie remuperatorios, tais como vencimentose vantagens, fixas e variaveis, subsidios, prçvntos da aposçntadoria, rçtormas e
pensos, inçiusive adicio is, grati icaçoes hçras extras e vantagens pesso3is de qualquer natureza bem como encargos sociais e contribuiçoes recolhidas pelo
ente as entidades de prçvi encia, con orme esfabelece o caput do artigo 18 da lei complementar 101, de 2Õ00.
.
603 - Juros e encargos da iyi a
1uro Encrgçs da yld sao as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de credito internas e externas contratadas, bem como
da divida publica mobi iana.
064 - Outras despesas correntes
Outras pespeas çorrentes sã as despesas com aquisiçao de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sen vinculo empregaticio qu
pessqajuqdica inde endente da_ foçma çtçatya1, paqameto de diarias, contriuiçoes, subvençoes, vale-alimentaçau, vale-transporte, alem de outras da categoria
economica Despesas orrentes nao classiticaveis nos demais grupos de natureza de despesa.
.
005 - Despesas de c. pia
Despesas de capital sao as despesas que contribuem, diretamente, para formaçao ou aquisiçao de um bem de capital.
006 - Invetimentos_
investimeflçs_sao a depeas como planejamento e execuç u de obras, incl sive com a aquisiçao de imoveis considerados necessarios a realizaÇao, das mesmas, e
com a aqgisiço de nstalaçoes, equipamentos e material permanente.
007 - Inversoestinançeiras
.
.
inversqes Financeira sao as dspes com aqqisiçao de imoveis ou bens e capital ja em utiliaço; aquisiçao deti;u]os representativos o çapital de enpres
ou entidades de qua quer epeçie, ja constituidas, quando a operaçao nao importe aumen to de capital; e com a constituiçao ou aumento do capital de empresas, alem
de outris despesas,cassificaveis neste grupo.
008 - Amoçtizçao da,dvida .
.
.
mortizaÇo da Diyiô • sao as despesas com o pagamento e/ou refinancianento do principal e da atualizaçao monetaria ou cambial da divida publica interna e externa,
contratua ou mobiliaria.
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Valores em Reais

INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
.
Despesas correntes
Pessoal e encargos soçiis
Juros e encargos da divida
outras despesas çorrentes
Despesas,de capital
,
Invest!mefltçs
Inveroesjinancçis
AMortizaçao de divida
TOTAL

NOTAS
001
002
003
004
005
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Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR MÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
001 - Despesas correntes_
Despesas Correntes sao todas as despesas que fio contribuem, diretamente, para a formaçao ou aqui siçao de um bem de capital.
002 Pesspal e encargos soçiis P?ssoa] Encargos Sociais sao despesas com pessoal ativq, inativo e peoslonistas, relativas mandatos eletivos, çargos, fuçoe ou empçegos,
civis, militares e de membros de Poder, com quasquerespece reuneratoççs, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios,
proventos da aposçn;adoria, reformas e pensos, inclusive adiciopais, qçatiticaçoes, ho eflras e yantagens pesoais de qualquer oaturez, be
como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdencia, contorme estabelece o caput do artigo 18 da Lei
Complementar 101, de 20Ç0,
003 - Juros e encargos da dlvi. a
.
despss çom o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de credito internas e externas
Juros e Encarqos da Divi a sao,
contratad4s, bem como da divida publica mobiliaria.
604 - Outras despesas correntes
..Outras Dçspesas correntes s4o. as espesas com quiiçao de materia de consumo, pgamiflode serviços petados por pessoa fis ca çm vinculo
empreqaticio ou peoa j uridica indepeçdente A d torma contratual, pagmeno ft, iaçias, contçibuiçoes, subvençoes va e-alimentaçao,
lem de outras da categoria económica "Despesas correntes' nao classiticaveis nos demais grupos de natureza e despesa.
vá e005 - Despesas de qpual
.
Despesas de Capital sao as despesas que contribuem, diretamente, para formaçao ou aquisiçao de um bem de capital.
006 - Investimentos
.
Invtirmçntos sao as despesas com, ç jnejameno e a eecuçao de obras, inclusive com a aquisiçao de moveis
i considerados necessarios a
realizaç4o, s mesas, e com a aquisiçao de instalaçoes, equipamentos e material permanente.
007 - inversões tinançeiras,
Invrses Financeiras sao s despesas com a aqusiçç de imvves ou bens de capital _ja çm vtilizaçao; aquisiçao e jitulos represenlativgs do
capital e empçess ou entidades qe qualquer especie, ja consttvids, quando a operaçao nao importe aumento de capital; e com a constituiçao ou
aumentodo çapital,d empresas, am lede outras despesas classiticaveis neste grupo.
008 - Amoçtzçao
i
dedlvida
mortizaçaÓ da Divida sao as despesas,com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualizaçao monetária ou cambial da divida publica
interna e externa, contratual ou mobiliaria.
-
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