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Consolidado
ESPECIFICAÇÃO

NOTA

PÁGINA: 00Q1
valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO
1

1

003 1
004 1
005 1
006

3,086,47465 1
1.024.73222 1
0,00 1
748.940 34 1

1.237.912,77
1.057.576 ,22
0,00 1
234954,66 1

007

0,00
4,860147,21

0,00 1
2.530.443,65

Ativo flç Circulante
Realizvel a longo Prazo
Inveflmentos
imo billzado
Intangivel
Difen do
Total do ativo não circulante

009
1 010
1 011
1 012 1

0,00
36.587.117 ,97
0,00 J
0,00 1
36.587.117,97

0,00 1
36.499.621,01
000
01 00 1
36.499.621,01

TOTAL DO ATIVO

E

41.447.265,18

39.030.064,66

2048.213,47
38.901,O
1.9O3.470, i2
0 1 00
0 1 00
0100
0100

2531535,84
53877,98
572.957,39

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Creditçs a curto przo
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Estoques
Ativo não circulante mantido para venda
VPD pagas anteçipaaamente
Total do ativo circulante

1

r

0,00 1

0,00

0,00 1

0,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Pasiyo Circulante
Obrigaççes tralhistas, revidenciarias e assistenciais a pagar a curto prazo
Emprestimos e financiamentos a curto prazo
Fornecedoree cçntas a pagar a curto prazo
obrigaçes fiscais a,cgrto prazo
obrigaçoes de repartições a outros entes
Provlsoes a curto prazo
Demais obrigações a curto prazo

015
016
017
018
019
020
021

0,00
0,00

0,00
0,00
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EXERÇjÇIO 2019
Consolidado
Total do passivo circulante

Pasi yo No Circuhnte
Obrigaççes tralhistas, previdnciarias e assistenciais a pagar a longo prazo
Emprestimos e tinanciamentos a iQngo prazo
Forecedoree cçntas a pagar a longo prazo
obrigações tscais a longo prazo
Provlsoes ogo przo
Demais obrigçoçs a longo prazo
Resultado dlterio
Total do passivo nao circulante
.

,

014

3,990,585,19

3.158.371,21

023
024
025
026
027
28
029

0 1 00
0,00
0,00
0,Q0
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 1 00

3,990585,19

3,158,371,21

0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
37,456,679,99
0,00
37.456.679,99

000
000
0,00
0,00
0,00
0 1 00
35871.69345
0,00
35.871693,45

41,447.26518

39,030064,66

TOTAL DO PASSIVO
PatrimnjoLiquio
P4trlmonio social capital social
Adiantamento para uturo aumento de capital
Rservas de capIta
Ajustes de avaliaçao patrimonial
Reservas de lucros
Dema s reservas
Resu tados acumulados
(- Açoes /Cçqs rp tçsouraria
Tota do patrinonio liquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÓNIO LiQUIDO

030
01
02
033
034
035
036
037
038

1

PAGINA: 00Ç2
valores em Reais

1

FONTE: SISTEMA; Aspec iformáiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: PrefQitura municipal de Asar - DATA DA ENISSÃO:22/01/2020 - HORA DA ENISSÃO:O9:15:02
notas explicativas da Administraçao sao parte integrante das demonstrações contabeis.
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Quadro : PRINCIPAL
003 - çaixa e equiyalentes de çaixa
Caia e Equival entes _de Caixa çompreende o somatoçio dos valores e caixa e em bancos , bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentaçao para
apliç4ção nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
.
004 - Çrçditos a curto prazo
Ççeditçs a Curto rao comprçede, os valores a recçbçr porfçrnecimento de bens, serviços, creidtos tributarios, divida ativa, transferencias e emprestimos e
tinancia!entos concedldos.realizavelsno curso do exercicio social subsequente.
,,,
005 - Investimentos e liqçoes tempçrrias a curto prazo
Investimentos e Ap!içaçoes Temporna a Curto Prazo compreçndçm as aplicaçoes de ççcursos ej títulos e valores mobi1iaos, no destinadas a negociaçao e que nao
006 taam parte das atividades operacionais da entidade, resgataveis no curto prazo, aiem da aplicaçoes temporarias em metais preciosos.
Estoqompçeçnde o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso
normal das atividades,
007 - VeD pagas antecipaamefl
.
Variaços patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPo) antecipadas cujos benefícios ou
prestaçaq de serviço a entidade ocorrerao no curto prazo.
009 - Inveflimentos
.
.
InvtlmeQtos compreende as paricipaçoes, permanentes em outrs soci edades, bem como os bens e direitos nao classificaveis no ativo circulante nem no ativo
reali yçl a longo prazo e que nao se destinem a manutençao da atividade da entidade.
.
010 - imç lizado
Imüi zado compreende os direito que tenha, por objeto ben,cçrporeos destinados a manteqçao da atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade,
inclusivç o decorrentes de operaçoes que transtiram a ela os beneticios, os riscos e o controle desses bens.
011 - Intagivel
Intgiyl compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
012 -Ditçriao
.
.
.
oifçr do compreende adespesas pre-operacionais e,os gastos de reestçutyraçao qç çQntçibuirao, efetivamente, para o aento dq resltado,de mais de u exercicio
socia e que nao cqnfiguremtao somente uma reduçao de custos ou acrescimo na eticiencia operacional. compreende os saldos registrados ate 2008 e que deverao ser
inteqrlente a!orti?ado ate 2017,
014 - Total dq passivo circulante
.
.
.
Passivo circulante compreende os pasio exigiveis ate doze oess da data das demonstraçoes,cçntabeis. compreende 45 obrigaçoes conecidase etimadas que
atendam qualqver um dos sequines,çriterios: tenham prazos estabeleciqos ou esperados dentro do ciclo ogeracional da entidade; sejam mantidos primaria!enle pira
çgciaçao; teQham prazos estabelecidos ou esperadçs,nç çurto prazo; sejam valores de terceiros ou retençoes em nome deles, quando a entidade do set r ublico for
fieldepositaria i nependentemçnte q prazo de çxigibldade.
015 - obrigações tra6alhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a curto prazo
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PAGINA: OOQS
valores em Reais

Obrigaçes Trabalhistas, PrevideDciárias e Assjst?nciais a Pagar a çurto Przo compreende as obrigações referentes a 5a]ários çu remynraçes bm como benefícios
os quais o empregado, ou servidor tenha direito, aponsentadorias, retormas, pensões e encargos a pagar, beneficios assistenciais, inclusive os precatorios
decorrnt?s dess obrigações, com vencimento no curto prazo.
016 - Empretimos e,t'inaciamentos a curto prazo
.
Eprestinose Financiamentos a Curto Prazo co!preende as obrigaçoes financeiras externas e internas da entidade a titulo de emprestimos, bem como as aquisições
efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
.
017 - Forneçedores e contas a pagar a curto prazo
Fornqçedores e Coas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações j unto afornecedore 4e materi4s-primas,,,imercadorils e outros materiais utllizosnas
flividads operacionais da eDtidae, bem como as obrigaçoes decorrentes o tornecimento e,utilidades e da prestaço,de erviços, tais como de energia eletrica,
agiu ,telfon, prçpaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatorios decorrentes dessas obrigaçoes, com vencimento no curto prazo.
018 - Origaçoesfisçais a curto prazo
.
obrigçoes Fiscais a Crto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
019 - origçoes de repartições a outros entes
obrgççes de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e
municipigs.
020 - Prqvsoes a curto prazo
Provisçes Çurto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
021 - oeais origçoes a curto prazo
.
j a terceiros mao nclusas
, i nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo,
pem3is,obrigaçoes a, Çurto Prazo compreende s obriga çoes d entidade unto
incluiveos precaoçios decorrntesftsas obriga çoes, çom vencimentQ no c urto prazo.
023 - origaçoes trabalhistas prçvidençiarias e assistenciais a pagar a longo prazo
obrigações Trabalhistas, revideçiarias e Asslstnciais a Pagar alongo Prazo compreende as obrigações referentes a 5alários çu remynraçes 4 bçm como beneficios
aos quais o empregano ou serviaor tçnha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, beneficios assistenciais, inciusive os precatorios
decorrçnts dess obrigações, co vencimento no longo prazo.
024 - Empretimos e,tinaciamentos a longo prazo
*
*
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a titulo de emprestimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente
com o forqecedor, com vencimentos DO longo prazo.
025 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
*
,
fornecedores de mflerias-pr mas, mercadorias e outros materiais utilizados nas
j
Fonçeores e Cotjtas, a Pagaç
iqng razo compreçne 45 obrigações unto
ativiades opçaciçnais da entidade, inclusive os precatorios decorrentes dessas obrigaçoes, com vencimento no ongo prazo,
026 - Origçoestisçais a longo prazo
obrigações Fisçais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
027 - Prçvsoes a longo prazo
Provisçes g ongo Praz compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
028 - Demais o ngaçoes a ongo prazo
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Demais Obrigaçes a Longo Pr3zo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes
dessas obrigaçqes, como vencimento no longo prazo.
029 - Resultado.diurido
.
a patrinoniais umentativas ja recebidas que efetivamete devem ser çeconhecidas em resultados e pos futuros e
Resultado piterido compçeende o valor das v4riaçes
que naq haja qua1qer tipç d obrgçao de devoluçao por parte da entidade, co mpreende tambem o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
030 - Palrlmvnio social e captl social
atçimonio social e Capital social compreende o património social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administraçao
indiçeta.
031 - Adiantamento para futuro aumento de qpial
Adiantamento para Fuluro Aumento de Capital com
012 - Reservas de c ital
,
.
.
Resçrvas de Capi i compreende çs valores acrescidos ao património que nao transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
.
.
.
033 - Ajustes de ay içao patçimol
Ajustes e valiaçaQ Patrimonial compreende ascontrapartidasde aumentos ou diminuiçoes de,valor flribudo a elemntos do fllyo,e do passivo em decorrencia da
sua valiaçao a v4lçr justoL, no casos previstos pçla, lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissao de valores mobiliarios, enquanto nao computadas no
resultado o exercicio em obediencia ao regime de competencia.
034 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido das entidades para finalidades especificas.
035 - Demais reservas
i
s demais reservas, nao classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive
aquelas que terao seus saldos realizados por
Demais qserva comprend
terem sido extintas pela legislaçao.
036 - Resultados acu!ulados
,
,
Resultados Acumylado compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos liquidos das empresas e os superavts, iou deficits acumulados da administraçao
direta, autarquias, tundações e,fundos,
.
037 -(-) Açoes / Cotas em tesouraria
Açoes 1 çotas e Ieourn compreende o valor das açoes ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
038 - To9J qo pflrlmonio liquido
ratrimonio,liquidç compreene o valor residual dos ativos depois deddyzidçs ¶odos os passivos. ,Qu4ndo o valordo Passivo for maior que o valor do ativo, o
resultado e denominado Passivo a Descoberto, Neste caso, a expressao Patrimonio Liquido deve ser substituida por Passivo a Descoberto,

7;)))
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GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N°4.320/64
EM 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

PÁGINA: OÜ1
Valores em Reais

EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO (1)
Ativo financeiro
Ativo Permanente

002
003

Total do Ativo

3,085,474,65
38.360.790,53

l.137.91177
37.792.151,89

41.447.26518

39030.064,66

4.910.663,08
1.694.474,59

4.804.87221
1.571.901,56

6.605.13767

6376.773,77

34.842.127,51

32.653.29089

PASSIVO (II)
Passivo financeiro
Passivo permanente

005
006

Total do Passivo

Saldo Patrimonial (III): (1- II)

FONTE: SISTEMA; Aspec Informáiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municip1 de Asr
DATA DA EMISSÃO:22/01/2020 - MORA DA EMISSÃO:09:24:44
*As notas explicativas da Administra 0o sio parte integrante das demonstraçoes conta eis.
-
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PREFEITO
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vaiares em Reais

Quadro ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
002 - 4tivofinançeiro
.
Ativç Financeiro compreende os créditos e valores realizaveis independentemente
i
de autorizaçao orçamentaria e os valores numerarios.
003 Ativo Permanente
Ativo permijente çompreende os bens, creditos e valores, cuja mobilizaçao ou alienaçao dependa de autorizaçao legislativa.
005 - Pasivotinançeiro
.
.
PasivQ Financeiro compreende as diyias fundadas e çqtros comprçmisqs exigiveis cujopagamento indepen3 d autorizaçao orçamentaria. Caso o Balanço Patrimonial
seja elaborado no decorrer do exercício, serao exclui os no passivo tinanceiro os creditos empenhados a liquidar.
006 - Passivo permanente
Passivo Permanente compreende as divida fundadas e outras que dependam de autorizaçao legislativa para amortizaçao ou resgate.
-

