
Balanço Orçamentário (Anexo 12) 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Informações Gerais 

Nome do órgão: Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 

Endereço: Rua Amaro Souto, nº 2203 – Centro. 

Data de Encerramento: 31.12.2019 

 

 

Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme 

o regime de empenho. No exercício houveram despesas intra-orçamentários no valor de R$ 

14.912.696,86.Foi repassado a Título de Duodécimo ao Poder Legislativo o total de R$ 

4.543.557,76. Para abertura de créditos adicionais, foi utilizado o montante de R$ 201.658,09 

com origem de superávit financeiro e R$ 682.908,27 por excesso de arrecadação. 

A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2019 R$ 2.772.815,65, referente restos 

não processados e R$ 4.790.242,94 referente restos processados. 

 

 

 

 

 

Balanço Financeiro (Anexo 13) 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Informações Gerais 

Nome do órgão: Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 

Endereço: Rua Amaro Souto, nº 2203 – Centro. 

Data de Encerramento: 31.12.2019 

 

 

A receita apresentada no Balanço financeiro é líquida das deduções. No exercício houve 

deduções de receita no montante de R$ 13.527.369,95 que, assim, compõe uma receita bruta 

anual de R$ 122.380.029,23.  

A Entidade utiliza do modelo de Anexo 13 da Portaria nº 438, de 12/07/2012. 

Foram realizados lançamentos na conta de ajustes de exercícios anteriores contra as contas de 

código reduzido 9477 (2.1.1.4.2.99.01.02), 866 (2.1.1.4.3.98), 4716 (2.1.3.1.1.01.01), 6675 

(2.1.3.1.1.01.99.04) e 8569 (2.1.3.1.1.01.99.15) tendo como base correta de valores o relatório 

de empenhos por montagem a pagar emitido pelo sistema de informática, módulo 

contabilidade. Ocorre que estes saldos já estão sendo implantados incorretamente no 

decorrer dos exercícios, porém no ano de 2019 ocorreu uma tomada de contas especial 

referente ao ano de 2015, sendo realizado um serviço de auditoria externa, onde entretanto, 

este relatório não foi enviado ao Departamento de Contabilidade até a presente data. 

Ressaltamos que no ano de 2020 estes valores deverão ser analisados e conciliados, onde 

também está em trâmite a elaboração de um termo de referência para alguns serviços 

contábeis, explicitado e solicitado através de memorando emitido pelo próprio departamento 

de contabilidade.  

Houve também lançamento da conta 6661 (2.1.1.4.2.08.02) contra ajustes de exercícios 

anteriores, pois tratava-se de saldo que permanecia incorretamente em conta contábil de 

parcelamento com o Fundo Próprio de Previdência  Social, porém este valor foi incluso no 

reparcelamentos dos valores ocorrido em 2017.  

 



 

 

Balanço Patrimonial (Anexo 14) 

 

Informações Gerais 

Nome do órgão: Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 

Endereço: Rua Amaro Souto, nº 2203 – Centro. 

Data de Encerramento: 31.12.2019 

 

 

 

 

Dentre os valores que compõem os demais créditos e valores a curto e longo prazo se 

encontram os adiantamentos de férias, rescisões, licença prêmios, contribuições e subvenções 

que permanecem pendentes de prestações de contas, entre outros. 

O critério das depreciações, que irão iniciar em 2021, está sendo estudado e analisado pelo 

setor de Patrimônio, juntamente com a Secretaria da Fazenda. 

As provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de 

Cálculo Atuarial realizado até a competência 12/2019. 

Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados foram efetuados na 

conta de Resultados de Exercícios Anteriores, decorrentes de conferência através de relatório 

de empenhos por montagem a pagar emitido pelo sistema de informática no módulo 

contabilidade.  

 

 

Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15) 

 

Informações Gerais 

Nome do órgão: Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 

Endereço: Rua Amaro Souto, nº 2203 – Centro. 

Data de Encerramento: 31.12.2019 

 

 

A Demonstração das Variações Patrimoniais da Unidade Gestora Prefeitura apresentou um 

resultado patrimonial do período de R$ 17.507.823,25, sendo o total das VPA R$ 

109.972.673,49 e das VPD R$ 92.464.850,24, porém a Unidade Gestora Fapese - RPPS 

apresentou um resultado de (R$ 80.343.603,47), onde VPA R$ 18.843.041,72 e VPD R$ 

99.186.645,19. Sendo assim, o resultado consolidado da entidade é R$ (62.835.780,22), com as 

VPA em R$ 128.815.715,21 e VPD em R$ 191.651.495,43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fluxo de Caixa (Anexo 18)  

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Informações Gerais 

Nome do órgão: Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 

Endereço: Rua Amaro Souto, nº 2203 – Centro. 

Data de Encerramento: 31.12.2019 

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou um saldo líquido de caixa e equivalente de 

Caixa no total de R$ 5.063.514,49, sendo o valor das atividades operacionais R$ 13.363.352,14, 

atividades de investimento (R$ 3.748.741,72) e atividades de financiamento (R$ 4.551.095,93). 

 

 


