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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Previsão Inicial(a)
Previsão Atualizada(b)
Receitas
Realizadas(c)
Saldo d=(c-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS CORRENTES (I)
0,00
0,00
40,43
40,43
RECEITA TRIBUTÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
Impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxas
0,00
0,00
0,00
0,00
Contribuição de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
Contrib Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
Contrib de Interv no Domínio Econômico
0,00
0,00
0,00
0,00
Contribuição de Iluminação Pública
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA PATRIMONIAL
0,00
0,00
40,43
40,43
Receitas Imobiliárias
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas de Valores Mobiliários
0,00
0,00
40,43
40,43
Receitas de Concessões e Permissões
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Produção Vegetal
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Produção Animal e Derivados
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Agropecuárias
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Indústria de Transformação
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita da Indústria de Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Industriais
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE SERVIÇOS
0,00
0,00
0,00
0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
Transf. da União e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
Transf. dos Estados e do Distrito Federal
0,00
0,00
0,00
0,00
Transf. dos Municípios e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Pessoas Físicas
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
Multas e Juros de Mora
0,00
0,00
0,00
0,00
Indenizações e Restituições
0,00
0,00
0,00
0,00
Bens, Direitos e Valores Incorp. ao Patri.
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Correntes Diversas
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienação de Bens Móveis
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
Transf. da União e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
Transf. dos Estados e do Distrito Federal
0,00
0,00
0,00
0,00
Transf. dos Municípios e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Pessoas Físicas
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
Dív Ativa Prov Amortiz. Emp. e Finan
0,00
0,00
0,00
0,00
Restituições
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas de Capital Diversas
0,00
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
0,00
0,00
40,43
40,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPERACOES DE CRED. / REFINANCIAMENTO (IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)
0,00
0,00
40,43
40,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉFICIT (VI)
0,00
0,00
47.649.936,76
47.649.936,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (VII)=(V + VI)
0,00
0,00
47.649.977,19
47.649.977,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos Arrecadados em Ex. Anteriores
0,00
0,00
0,00
0,00
Superávit Financeiro
0,00
Reabertura de créditos adicionais
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Dotação Inicial(e)
Dotação Atualizada(f)
Despesas
Empenhadas(g)
Despesas Liquidadas(h)
Despesas Pagas (i)
Saldo (j)=(f-g)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS CORRENTES (VIII)
46.778.113,00
55.298.913,00
47.649.977,19
47.571.680,24
46.310.125,08
7.648.935,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
41.490.413,00
50.060.413,00
45.130.402,97
45.130.402,97
43.875.620,80
4.930.010,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.287.700,00
5.238.500,00
2.519.574,22
2.441.277,27
2.434.504,28
2.718.925,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)
173.500,00
173.500,00
0,00
0,00
0,00
173.500,00
INVESTIMENTOS
173.500,00
173.500,00
0,00
0,00
0,00
173.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)
46.951.613,00
55.472.413,00
47.649.977,19
47.571.680,24
46.310.125,08
7.822.435,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMORTIZ DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)
46.951.613,00
55.472.413,00
47.649.977,19
47.571.680,24
46.310.125,08
7.822.435,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT (XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
46.951.613,00
55.472.413,00
47.649.977,19
47.571.680,24
46.310.125,08
7.822.435,81
RESERVA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO-1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscritos-------------------DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Em Exercícios
Em 31 de Dezembro do
Liquidados (c)
Pagos (d)
Cancelados (e)
Saldo (f)=(a+b-d-e)
Anteriores (a)
Exercício Anterior (b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS CORRENTES
0,00
139.128,41
0,00
80.977,47
58.150,94
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
139.128,41
0,00
80.977,47
58.150,94
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
0,00
139.128,41
0,00
80.977,47
58.150,94
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO-2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscritos-------------------DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Em Exercícios
Em 31 de Dezembro do
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo (e)=(a+b-c-d)
Anteriores (a)
Exercício Anterior (b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS CORRENTES
0,00
1.219.854,85
1.219.854,85
0,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
1.196.324,24
1.196.324,24
0,00
0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
23.530,61
23.530,61
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
0,00
1.219.854,85
1.219.854,85
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Relatório Contábil de Propósito Geral da Entidade e
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício 2020
1- Informações Gerais
A Procuradoria Geral do Estado é pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ sob o número 19.907.343/0001-62, tendo a sua sede administrativa
no Centro Político e Administrativo - CPA, Edifício Pacáas, 7º andar situada na cidade
de Porto Velho - Rondônia, na Av. Farquar, 2986, Bairro Pedrinhas. Delineada com as
atribuições específicas na Lei Complementar nº 620 de 20 de junho de 2011,
publicado no DOE nº 1758 de 21 de junho de 2011, com a competência de
representação judiciais e a consultoria jurídica do Estado de Rondônia;
As atividades operacionais durante o exercício de 2020 foram
amparadas pela Lei nº 4.709 - Lei Orçamentária Anual - LOA, publicada Diário Oficial
do Estado de Rondônia, no dia 30 de dezembro de 2019.
1.1- Declaração de Conformidade
Declaro que os demonstrativos contábeis emitidos e gerenciados do
Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM
(Balanços Orçamentário, Balanços Financeiro e Balanços Patrimonial, Demonstrações
das Variações Patrimoniais, Demonstrativo de Fluxos de Caixa, Demonstrativo da Dívida
Flutuante e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido) relativos ao Exercício
de 2020 representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e
patrimonial desta Unidade Gestora.
Local: Porto Velho - RO
Contadora Responsável: Jeferson Fernando Furlanetto Erpen
CRC nº RO-007352/O-9
Designado pela Portaria nº 81 de 16 de fevereiro de 2021, publicada no doe nº 38, do
dia 22 de fevereiro de 2021.
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2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas
2.1 - Base de Elaboração
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com
os dispositivos instituídos pela Autoridade Contábil do Estado de RondôniaSuperintendência de Contabilidade – SUPER, nos termos da Lei Complementar nº 697
de 26 de dezembro de 2012 em conjunto com Lei Complementar nº 911, de 20 de
dezembro de 2016;
Através da Portaria nº 70/2021/SEFIN-SUPER de 08/02/2021 foi
aprovado a 4ª edição dos MANUAIS DE CONFERÊNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTABEIS–MCDC/SUPER-SEFIN-RO,

disponibilizados

através

do

site

http://www.contabilidade.ro.gov.br, com o objetivo de oferecer aos profissionais de
contabilidade pública, e agentes responsáveis pelo patrimônio público, um roteiro
normatizado de análise, verificação, certificação das demonstrações contábeis e
emissão de notas explicativas que devem ser adotadas pelos Poderes e Órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Rondônia. Sendo este utilizado
para análise e emissão dos demonstrativos através do Sistema Integrado de
Administração Financeira – SIAFEM;
A estrutura e a composição das demonstrações contábeis estão de
acordo com as bases propostas pela SUPER em atenção as orientações da Parte V Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, e ainda observa os
dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000:
•
•

Balanço Patrimonial (BP) - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) - Anexo
15 da Lei nº 4.320/64;
•
Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;
•
Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;
•
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) -Anexo 18 da Lei
nº 4.320/64;
•
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e
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•
Analise de Consistência dos Papeis de Trabalho do TCERO.
2.2 - Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

A moeda funcional e Moeda de Apresentação é o Real.
2.3 - Base de Mensuração
➢ BASE DE MENSURAÇÃO: As demonstrações contábeis foram preparadas
com base no custo histórico
2.4 – Informações Importantes
➢ MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO: A moeda funcional é o Real.
Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional,
empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações
contábeis.
➢ DISPONIBILIDADES: As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas
pelo valor original, uma vez feita a conversão para a moeda de
apresentação, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente
na data do Balanço Patrimonial.
➢ CRÉDITOS E DÍVIDAS: Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos
são mensurados ou avaliados pelo valor original, uma vez feita a
conversão para a moeda de apresentação, quando em moeda
estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.
➢ ESTOQUES: Os estoques são avaliados com base no valor de
aquisição/produção/construção ou valor realizável líquido, dos dois o
menor. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo
médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC
TSP 04/2016.
➢ IMOBILIZADO: O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou
complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no
valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes
de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.
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➢ INTANGÍVEL: O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por
objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública
ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente
com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo
estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes.
➢ DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO: Os procedimentos de
reavaliação e de redução ao valor recuperável de bens adquiridos e
postos em operação foram regulamentados pelo Manual de
Procedimentos Contábeis Especiais – Parte II, disponível no sítio
www.transparencia.ro.gov.br
208/GAB/SEFIN/2014

-DOE

(aprovado
2509

de

pela

Portaria

30/07/2014).

Quanto

nº.
a

determinados bens que sejam depreciados a taxas diferentes, em função
de suas características.
➢ REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL: Os procedimentos
de reavaliação e de redução ao valor recuperável de bens adquiridos e
postos em operação foram regulamentados pelo Manual de
Procedimentos Contábeis Especiais – Parte II, disponível no sítio
www.transparencia.ro.gov.br

(aprovado

pela

Portaria

nº.

208/GAB/SEFIN/2014 -DOE 2509 de 30/07/2014).
➢ DEPÓSITOS JUDICIAIS: O Estado de Rondônia optou por registrar
patrimonialmente como Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, os
créditos oriundos da conversão de penas alternativas em pecúnia.
RESTOS A PAGAR: Os restos a pagar não processados, quando liquidados,
alteram o status para restos a pagar não processados liquidados de
exercícios anteriores, uma vez que estes devem compor o quadro de
“Processados”, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público - 8ª Edição. Já os créditos em liquidação são considerados como
restos a pagar não processados, uma vez que, ainda não se deu a devida
liquidação.
➢ RETENÇÕES: O Estado adota a política contábil considerando a Retenção
como paga apenas na baixa da obrigação.
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3. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

As Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos
quadros das Demonstrações Contábeis Aplicada ao Setor Público-DCASP e consideradas
parte integrante das demonstrações. Elas fornecem descrições narrativas e detalhes de
itens apresentados nas DCASP.
As notas têm por objetivo facilitar a compreensão das demonstrações
contábeis a seus diversos usuários, devendo assim, serem claras, sintéticas e objetivas.
Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas
contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que
não constam nas demonstrações.
Embora a Lei nº4.320/1964, que rege a contabilidade aplicada ao setor
público, não tenha previsto a elaboração de notas explicativas às demonstrações
contábeis, em 2000, foi expedida a Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade
Fiscal-LRF que reforçou a necessidade de reconhecimento da despesa por competência
(art. 50, II), indicando notas apenas para os balanços trimestrais do Banco Central do
Brasil.
A falta de exigência de notas explicativas nas principais leis que regem a
contabilidade aplicada ao setor público fez com que os contadores que atuam nessa
área da ciência contábil não se dedicassem em elaborá-las.
Pretendendo um alinhamento com as IPSAS (normas internacionais de
contabilidade aplicadas ao setor público), em 2008, o Conselho Federal de Contabilidade
– CFC emitiu as primeiras normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público,
as NBC T 16, essas normas passaram a exigir a elaboração das notas explicativas às
demonstrações contábeis, preenchendo a lacuna que existia na legislação do CFC.
Em 2018 com a edição da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do
Serviço Público 11 - NBC TSP 11, houve um aprimoramento na estrutura das notas
explicativas, no qual estabeleceu diretrizes e requisitos mínimos para o seu conteúdo.
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3.1 – Balanço Orçamentário
3.1.1 – Conceito
O Balanço Orçamentário tem previsão legal no art. 102 da Lei Federal nº
4.320/64 apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e
apura as diferenças entre elas. O Anexo “11 a” emitido por meio do Sistema SIAFEM no
que tange aos valores da "Despesa Autorizada com a Realizada" para o exercício 2020
teve registro de FIXAÇÃO conforme descrito na Lei n. 4.709 DE 30/12/2019.
3.1.2 – Regime Contábil
No regime orçamentário, o regime contábil aplicado à contabilidade pública
é o MISTO, conforme preceitua a lei 4320/1964 em seu art. 35º:
Art. 35º Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas; (regime de caixa)
II- as despesas nele legalmente empenhadas. (regime de
competência)
3.1.3 – Notas Explicativas
Nota 01 – Receita Patrimonial
Compreende o valor de R$ 40,43 (quarenta reais e quarenta e três centavos)
é decorrente a receita de rendimento de aplicação financeira, apurado no período de
janeiro a dezembro de 2020 das contas bancárias cadastradas e vinculadas no CNPJ da
Procuradoria Geral do Estado, registrados na fonte de recurso 0100;
Acrescentamos, que esta Unidade Gestora não têm natureza arrecadadora
e os registros de receita realizadas exposto no Balanço Orçamentário são oriundos de
rendimentos de aplicação financeiras, das contas bancárias, com denominação "D" para
pagamentos de despesas desta unidade gestora, vinculadas as Fontes de Recurso 0100
e 0300, proveniente

de transferências financeiras debitando na conta contábil

1.1.1.1.1.02.02 - Conta Única do Tesouro, UG/Gestão 140001/00001 – SEFIN e
registrando uma variação patrimonial aumentativa por meio do documentos ordem
bancária - OB pelo SIAFEM, em cumprimentos os termos do Decreto nº 16.883/2012.
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Nota 02 - Despesas Correntes e Despesas de Capital
Na tabela abaixo, estão demonstradas as dotações atualizadas e as
respectivas despesas empenhadas e despesas pagas do exercício de 2020, por grupo
de despesa e classificação orçamentária. Analisando o total da dotação atualizada
com a despesas empenhadas apresenta um saldo de dotação R$ 7.648.935,81 (sete
milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta
e um centavos) do exercício de 2020;
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial(e)

Dotação Atualizada(f)

Despesas Empenhadas(g)

Saldo de Dotação (DA - DE)

Despesas Pagas (i)

Saldo (j)=(f-g)

DESPESAS CORRENTES (VIII)

46.778.113,00

55.298.913,00

47.649.977,19

7.648.935,81

46.310.125,08

7.648.935,81

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

41.490.413,00

50.060.413,00

45.130.402,97

4.930.010,03

43.875.620,80

4.930.010,03

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0

0

0

0,00

0

0

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.287.700,00

5.238.500,00

2.519.574,22

2.718.925,78

2.434.504,28

2.718.925,78

DESPESAS DE CAPITAL (IX)

173.500,00

173.500,00

0

173.500,00

0

173.500,00

INVESTIMENTOS

173.500,00

173.500,00

0

173.500,00

0

173.500,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0

0

0

0,00

0

0

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0

0

0

0,00

0

0

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)

0

0

0

0,00

0

0

46.951.613,00

55.472.413,00

47.649.977,19

7.822.435,81

46.310.125,08

7.822.435,81

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

Nota 03 - Do Anexo 1: Execução dos Restos a Pagar não Processados
Os valores de Restos a Pagar Não Processados de exercício anterior,
perfizeram o valor total de R$ 139.128,41 (cento e trinta e nove mil, cento e vinte e oito
reais e quarenta e um centavos), pago o saldo de R$ 80.977,47 (oitenta mil, novecentos
e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), representa 58,20% na análise vertical
do saldo da dívida e o saldo restante, foram cancelados na ordem de R$ 58.150,94
(cinquenta e oito mil, cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) em virtude
das notas de empenhos (despesas) serem estimativas, representando 41,80% na análise
vertical do saldo da dívida.
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Nota 04 - Do Anexo 2: Execução dos Restos a Pagar Processados
O valor dos Restos a Pagar Processados na abertura do exercício de 2019
perfizeram o valor de R$ 1.219.854,85 (um milhão, duzentos e dezenove reais,
oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) sendo pago a sua
totalidade, representa 100% na análise vertical do saldo da dívida inscrita.
Os procedimentos quanto a gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, são dos Ordenadores de Despesas, que é a autoridade administrativa, para
ordenar a execução de despesas orçamentárias como a emissão de notas de empenho
e a autorização para liquidação e pagamento das despesas, determinada por lei.

3.2 – Balanço Financeiro
3.2.1 - Conceito
Conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o Balanço
Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e
dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior
e os que se transferem para o exercício seguinte.
As retenções em folha de pagamento são aplicadas por regime de
competência.
As retenções de serviços são contabilizadas pelo regime de caixa, ocorrendo
a retenção no momento do pagamento do fornecedor, ou seja, na baixa da obrigação.
Tal procedimento fundamentado no § 7°do artigo 150 da CF, in legis:
§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição
de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição
da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
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3.2.2 – Notas Explicativas
NOTA 05 – Receita Orçamentária - Ordinário
Compreende o valor de R$ 40,43 (quarenta reais e quarenta e três
centavos) é decorrente a receita de rendimento de aplicação financeira do período
de janeiro a dezembro de 2020 das contas bancárias cadastradas e vinculadas no CNPJ
da Procuradoria Geral do Estado, que foram registradas na fonte de recurso 0100.
NOTA 06 – Transferências e Delegações Recebidas
Registrada na conta contábil variação patrimonial aumentativa
4.5.1.2.2.01.03 - Movimento de Fundo a Débito no valor de R$ 47.897.678,92 (quarenta
e sete milhões, oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e
noventa e dois centavos) no período de janeiro a dezembro de 2020, esses valores
referem-se às Ordens Bancárias - OB recebidas da conta única do tesouro do Estado nº
001.2757X.10.0005 da UG/Gestão 140001/00001, registrando na conta contábil
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil, para fazer frente aos pagamentos das despesas
executadas no exercício financeiro na fonte de recurso 0100 e de exercício anterior na
fonte de recurso 0300 de valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não
Processados.
NOTA 07 – Recebimentos Extraorçamentários
Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, sendo que
esta Unidade Gestora, apresentou o saldo de R$ 14.278.856,79 (quatorze milhões,
duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove
centavos) composto pelas contas abaixo discriminadas.
NOTA 07.1 – Inscrição de saldos em RPP e RPNP
Restos a Pagar Processados perfizeram em R$ 1.261.555,16 (um
milhão, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e
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dezesseis centavos) e os Restos a Pagar não Processados perfizeram em R$ 78.296,95
(setenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)

NOTA 07.2 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado
Representa

a

movimentação

a

crédito

da

conta

contábil

2.1.8.8.0.0.00.00 que perfizeram em R$ 12.870.299,25 (doze milhões, oitocentos e
setenta mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) que são referentes
aos pagamentos de entradas compensatórias;
NOTA 07.3 – Valores em Trânsito Realizável
Restos a Pagar Processados perfizeram em R$ 1.261.555,16 (um
milhão, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e
dezesseis centavos) e os Restos a Pagar não Processados perfizeram em R$ 78.296,95
(setenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)

NOTA 08 – Despesas Orçamentárias - Ordinária
Perfizeram em R$ 47.649.977,19 (quarenta e sete milhões, seiscentos e
quarenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos). Durante
o exercício de 2020 podemos observar na análise vertical que deste valor 86,35% são
referentes as despesas ordinárias e 13,65% são despesas vinculadas.
NOTA 09 – Transferências e Delegações Concedidas
Registrado na conta de variação patrimonial diminutiva 3.5.1.1.2.02.00
- Repasse Concedido, apresenta o valor de R$ 196.790,97 (cento e noventa e seis mil,
setecentos e noventa reais e noventa e sete centavos) referente aos pagamentos por
Ordens Bancárias de descentralização de crédito para a UG/Gestão 210011/21011 e
140001/00001.
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3.3 – Balanço Patrimonial
3.3.1 - Conceito
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa
e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas
representativas do patrimônio, bem como os atos potenciais, que são registrados em
contas de compensação (natureza de informação de controle).
3.3.2 – Notas Explicativas
ATIVO CIRCULANTE
Nesse grupo de contas são registrados os elementos patrimoniais que são
considerados caixa ou que podem ser convertidos em caixa após um período de 12
meses, com base na data da elaboração das demonstrações contábeis.
NOTA 10 - Caixa e equivalentes de caixa
No Exercício de 2020 a conta caixa e equivalente de caixa, apresenta o
saldo total de R$ 1.476.970,59 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil,
novecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos);
Informamos que os saldos relacionados no domicílio e conta bancária
nº 001 2757X 10.0005, refere-se as transferências financeiras a débito, por meio da
transação de pagamento por ordem bancária - OB, registrando a conta contábil
1.1.1.1.1.02.02 - conta única do tesouro, fonte 0100 da UG/Gestão 140001/00001 –
SEFIN para a UG/Gestão 110003/00001 – PGE, com o objetivo de subsidiar os
empenhos liquidados e os empenhos a liquidar do Exercício e os restos a pagar de
exercício anterior;
E os demais domicílios e contas bancárias, têm a denominação "D" em
virtude de estarem vinculados no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ desta
instituição, porém os recursos financeiros são oriundos do recurso do tesouro – conta
única, com a finalidade dos pagamentos de adiantamento com suprimento de fundo
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e débito automático das faturas (ceron, caerd e entre outros), gerando receitas de
aplicações financeiras do período de janeiro a dezembro de 2020;
As contas desta Procuradoria Geral com a identificação "D" são
encaminhadas mensalmente para Superintendência de Contabilidade - SUPER,
homologarem, indicado no Processo SEI nº 0020.005537/2021-61.

NOTA 11 - Estoques Material de Consumo
Apresentou no final do exercício o saldo de R$ 183.247,50 (cento e
oitenta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), de todas
as movimentações de entradas e saídas estão sendo acompanhados pelo processo
SEI 0020.001820/2019-07 e conciliados mensalmente no SIAFEM ;
Conta Contábil
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO
Fonte: Balancete

Descrição

Valor
183.247,50
183.247,50

Exercício 31/12/2020

07 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
7 - MATERIAL DE PROC. DE DADOS
19 - MAT. DE ACOND. E EMBALAGENS
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
22 - MATERIAL DE LIMPEZA
26 - MATERIAL ELÉTRICO
8 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEG.
Total

19.293,65
95.599,92
9.129,00
1.029,00
7.374,03
13.573,05
85,35
37.163,50
183.247,50
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Exercício
31/12/2019
710,68
6.605,26
12.489,01
1.846,00
5.029,60
26.680,55

NOTA 12 - Imobilizado - Bens Móveis e (-) Depreciação Acumulada
Integram os direitos que tenham por objeto, bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da entidade, demonstramos na Tabela 12.1
os saldos por conta sintética os Imobilizados - Bens Móveis.
Finalizando o Exercício Financeiro no valor de R$ 8.926.496,38 (oito
milhões, novecentos e vinte e seis reais, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta
e oito centavos), considerando que no decorrer do exercício.
Acrescentamos que a Comissão Permanente de Inventário, apresentou
nos autos o Anexo TC - 15, processo sei nº 0020.038452/2021-69.
Tabela 12.1 – Demonstrativo – Espelho do inventário

NOTA 13 - Imobilizado - Bens Imóveis
Os Bens Imóveis desta Procuradoria Geral do Estado, iniciou o exercício
financeiro com o saldo de 4.004.683,61 (quatro milhões, quatro mil, seiscentos e
oitenta e três reais e sessenta e um centavos) registrado pelo valor contábil bruto e
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no decorrer do exercício os Bens Imóveis desta PGE, foram inventariados e
reavaliados pelo Órgão competente - SEPAT, conforme previsto no Decreto nº 22.067
de 29 de junho de 2017, nomeando profissionais habilitados para desenvolverem os
trabalhos e ao concluírem, emitiram Laudos Técnicos e Certificados, devidamente
assinados e homologados. Os Imóveis desta PGE estão localizados nos Municípios de,
(9139088 Jí Parana, 7616320 Cacoal e 9165186 Vilhena);
Os detalhamentos analíticos, foram confeccionados pela Divisão de
Patrimônio desta PGE, apresentando nos autos o Anexo TC 16 - Inventário Bens
Imóveis, processo sei nº 0020.038452/2021-69.
Conta Contábil
1.2.3.2.1.01.00 - BENS DE USO ESPECIAL
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS
1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS
Fonte: Balancete

Valor
4.004.683,61
3.341.508,09
663.175,52

NOTA 14 - Intangíveis
Perfizeram o saldo de R$ 1.846.830,60 (um milhão, oitocentos e
quarenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta centavos) registrado na conta
contábil 1.2.4.1.1.01.00 - SOFTWARES pelo valor contábil bruto. Durante o processo
de reavaliação esta classe contábil - intangíveis, não foram reavaliados, ficando para
a comissão permanente de inventário e desfazimento, realizar os procedimentos de
gestão patrimonial.
Certifica-se que os procedimentos de orientações, recomendações e
entre outros, constam no Processo SEI nº

0020.379654/2018-62, e ainda a

apresentação do Relatório de Inventário do Exercício de 2020, processo
0020.522284/2020-12.
NOTA 15 - Obrigações trabalhistas, previdenciária
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Compreende aos valores a pagar totalizando em R$ 1.254.782,17 (um
milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e
dezessete centavos);
Atualmente, a Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP
é responsável por gerenciar a execução orçamentária e financeira da folha de
pagamento e recolhimentos dos encargos sociais e posterior efetuar os registros de
regularização no SIAFEM da Unidade Gestora. A Gerente Administrativa e Financeira,
vem acompanhando as movimentações por meio do processo SEI nº
0020.013453/2020-10, as despesas da folha de pagamento apresentada na Tabela
15.1, foram regularizadas pelo SEGEP-CAF somente nos meses de janeiro e fevereiro
de 2021.
Tabela 15.1 – Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist.
Conta Contábil
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR
2.1.1.3.0.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
Fonte: Balancete

Valor
1.254.782,17
892.289,38
362.492,79

NOTA 16 - Fornecedores e contas a pagar
Compreende aos valores de fornecedores não financiados a pagar no
saldo de R$ 6.772,99 (seis mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e nove
centavos), referente as aquisições e materiais de consumo e prestação de serviço;
A tabela 16.1 apresenta os fornecedores de forma detalhada:
Conta Contábil
213110101 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGA
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGU
A.C.F. MOREIRA
REALIZE ASSESSORIA E NEGOC
LATINA COMERCIO & SERVICOS
Fonte: Siafem

16

Valor
6.772,99
340,32
290,58
4.159,61
1.982,48

NOTA 17 - Resultado Acumulados
O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de
deduzidos todos os passivos. Deve evidenciar entre outros itens, o resultado do período
segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, este apresentou valor na
ordem de R$ 14.196.707,34 (quatorze milhões, cento e noventa e seis mil, setecentos e
sete reais e trinta e quatro centavos);
A conta Superávit/Déficits do exercício, apresenta o saldo de R$ -277.892,59
(duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove
centavos) apurado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
NOTA 18 - Ajuste de Exercício Anteriores
A contabilização na conta de Ajustes de Exercícios anteriores, ocorre pelo
reconhecimento decorrente de efeitos da mudança de política contábil ou da retificação
de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a
fatos subsequentes a referida conta;
Apresentando saldo negativo de R$ 2.034,61 (dois mil, trinta e quatro reais
e sessenta e um centavos), referente aos lançamentos por ajustes patrimoniais por
reavaliações bens móveis e imóveis, incorporação e desincorporação de bens móveis e
movimentações a débito e a crédito decorrentes de liquidações com despesas inscritas
em restos a pagar.
NOTA 19 - Superávit/Déficit Financeiro
Corresponde à diferença positiva ou negativa entre o ativo financeiro
e o passivo financeiro, evidenciando por fonte de recursos para abertura de créditos
suplementares e especiais, apresentamos abaixo a tabela com o detalhamento para
melhor explanação:
O superávit apurado nesta Unidade Gestora, refere-se aos recursos
recebidos por transferências financeiras na conta contábil 1.1.1.1.1.02.02 - Conta
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Única do Tesouro da UG/Gestão 140001/00001 – SEFIN, fonte de recurso 0100, com
o objetivo de subsidiar os empenhos liquidados e os empenhos a liquidar do Exercício
e os restos a pagar de exercício anterior da UG/Gestão 110003/00001 – PGE, em
cumprimentos os termos do Decreto nº 16.883/2012.
Conta/Título

8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O
EXERCICIO
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Total
Fonte: Balancete - Siafem

Fonte
de
Recurso
0100

Valor

18.835,40

0300

118.283,08
137.118,48

3.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais
3.4.1 - Conceito
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
(MCASP), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações
verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e
indicará o resultado patrimonial do exercício.
3.4.2 – Notas Explicativas
NOTA 20 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicação Financeira
Compreende o valor de R$ 40,43 (quanta reais e quarenta e três
centavos) é decorrente da receita de rendimento de aplicação financeira, período de
janeiro a dezembro de 2019 das contas bancárias cadastradas e vinculadas no CNPJ
da Procuradoria Geral do Estado, registrado na fonte de recurso 0100.
NOTA 21 - Transferências e Delegações Recebidas
A

UG/Gestão

110003/00001

-

PGE,

recebeu

por

Transferência

Intragovernamental a totalidade no valor de R$ 48.347.508,42 (quarenta e oito milhões,
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trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oito reais e quarenta e dois centavos)
sendo desmembrado abaixo por:
450000000
451000000
451100000
451120000
451120200
451200000
451220000
451220100
451220103
451220200
451220203
451220299

TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA
F = REPASSE RECEBIDO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEP
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEP
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REC
P = MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRA
P TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BEN
P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN

48.347.508,42C
48.347.508,42C
29.931,01C
29.931,01C
29.931,01C
48.317.577,41C
48.317.577,41C
47.867.747,91C
47.867.747,91C
449.829,50C
398.698,25C
51.131,25C

- Transferência Intragovernamental - Financeira, na conta contábil variação
patrimonial aumentativa 4.5.1.2.2.01.03 - Movimento de Fundo a Débito no valor de R$
48.317.577,41 (quarenta e oito milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e setenta
e sete reais e quarenta e um centavos) no período de janeiro a dezembro de 2020 estes
valores referem-se às Ordens Bancárias - OB recebidas da conta única do tesouro do
Estado nº 001.2757X.10.0005 da UG/Gestão 140001/00001, registrando na conta
contábil 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil, para fazer frente aos pagamentos das
despesas executadas no exercício financeiro na fonte de recurso 0100 e de exercício
anterior na fonte de recurso 0300 de valores inscritos em Restos a Pagar Processados e
Não Processados.
- Transferência Intragovernamental - não Financeira, apresenta o valor de R$
449.829,50 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e
cinquenta centavos), composto por saldos das contas de variação patrimoniais
aumentativas por: Transferências Recebidas de bens móveis.
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NOTA 22 - Transferências e Delegações Concedidas
A

UG/Gestão 110003/00001 - PGE, concedeu por Transferência

Intragovernamental - Financeira e não Financeira a totalidade de R$ 276.804,15
(duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e quinze centavos) composto
por saldos abaixo discriminados:
350000000
351000000
351100000
351120000
351120200
351200000
351220000
351220100
351220103
351220200
351220203
351220204

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA
F = REPASSE CONCEDIDO
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - IN
TRANSF. CONCEDIDAS - INDEPENDE
TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS
P = MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDIT
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRA
P TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE
P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓV

276.804,15D
276.804,15D
196.790,97D
196.790,97D
196.790,97D
80.013,18D
80.013,18D
389,14D
389,14D
79.624,04D
79.624,04D

- Repasse Concedido - 3.5.1.1.2.02.00, apresenta o valor de R$
196.790,97 (cento e noventa e seis reais, setecentos e noventa reais e noventa e sete
centavos.) referente aos pagamentos por Ordens Bancárias de descentralização de
crédito para a UG/Gestão 210011/21011
- Doações Concedidas de Bens Móveis - 3.5.1.2.2.02.04, apresenta o
valor de R$ 79.624,04 (setenta e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quatro
centavos), referente aos lançamentos de Doações dos bens móveis, pelo valor
contábil bruto, os registros contábeis, ocorreram em virtude dos bens físicos, estarem
em posse da Unidade Gestora de destino, durante o processo de Inventário
2019/2020, todos as transferências apresenta ato administrativos juntamente com
Termo de Recebimentos Definitivo, com autorização dos Ordenadores de Despesas
das Unidades Gestoras de (origem e destino), os procedimentos administrativos estão
amparados pelo o Decreto nº 24.041/2019.
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NOTA 23 – Resultado Patrimonial do Exercício
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), evidenciará as
alterações verificadas no patrimônio, resultado ou independentes da execução
orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado do período
é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativa - aumentativa
no valor de R$ 48.352.926,17 (quarenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e dois
mil, novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), e as variações patrimoniais
quantitativas - diminutiva no valor de R$ 48.630.818,76 (quarenta e oito milhões,
seiscentos e trinta mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos),
apresentando o resultado patrimonial do exercício no valor de R$ 277.892,59
(duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove
centavos) que será exposto no Balanço Patrimonial – Resultado Acumulado Superavit/Déficits do Exercício.
3.5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa
3.5.1 - Conceito
A Demonstração dos Fluxos de Caixa, tem o objetivo de contribuir
para a transparência da gestão pública, permitindo um melhor gerenciamento e
controle financeiros dos órgãos e entidades do setor público.
As informações destes fluxos de caixa, são úteis para proporcionar aos
usuários da informação contábil, instrumento para avaliar a capacidade da entidade
e gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.
Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários, projetar cenários
de fluxos de caixas futuros, e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da
capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos (MCASP,
parte V, 8ª Ed. 2018).
Em função da adoção do princípio da unidade de caixa, a geração
líquida de caixa e equivalente de caixa da DFC corresponde ao resultado financeiro
apurado no BF. Portanto, em 31 de Dezembro de 2020, a geração líquida de caixa,
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foi na ordem R$ 89.581,84 (oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e
oitenta e quatro centavos);
Já na elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC, são
utilizadas as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e
Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas
naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções,
assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação
extraorçamentária que eventualmente transita pela conta caixa e equivalentes de
caixa. Que por restrições legais impeçam o uso geral dos saldos demonstrados. Ainda
considerando a doutrina disciplinada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público, 8º Edição, no item 6.3,página 452:
"... Algumas operações podem interferir na elaboração da
Demonstração dos Fluxos de Caixa, como, por exemplo, as
retenções. Dependendo da forma como as retenções são
contabilizadas, os saldos de caixa e equivalente de caixa podem
ser afetados. Basicamente a diferença será sob o aspecto
temporal. Se o ente considerar a retenção como paga no
momento da liquidação, então deverá promover um ajuste no
saldo da conta caixa e equivalentes de caixa a fim de
demonstrar que há um saldo vinculado a ser deduzido.
Entretanto, se o ente considerar a retenção como paga apenas
na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido. Dessa
forma, eventuais ajustes relacionados às retenções deverão ser
evidenciados em notas explicativas... ".
As parametrizações e alterações dos saldos exposto no Demonstrativo
de Fluxo de Caixa - DFC desta Unidade Gestora, é exclusiva da Superintendência
Estadual de Contabilidade - SUPER, autoridade contábil, prevista na Lei
Complementar nº 697 de 26 de dezembro de 2012 e Portaria nº 10/2020/SEFINSUPER.
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3.5.2 – Notas Explicativas
NOTA 24 - Remuneração Disponibilidade
Compõe-se o valor de R$ 40,43 (quarenta reais e quarenta e três
centavos) são decorrentes de rendimentos de aplicações financeiras do período de
janeiro a dezembro de 2020 da conta bancária cadastrada e vinculada no CNPJ da
Procuradoria Geral do Estado, que foram registradas na fonte de recurso 0100.

NOTA 19 - Transferências e Delegações Recebidas
Registrada

na

conta

contábil

variação

patrimonial

aumentativa

4.5.1.2.2.01.03 - Movimento de Fundo a Débito no valor de R$ 46.567.739,70 (quarenta
e seis milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e
setenta centavos) no período de janeiro a dezembro de 2020, esses valores referem-se
às Ordens Bancárias - OB recebidas da conta única do tesouro do Estado nº
001.2757X.10.0005 da UG/Gestão 140001/00001, registrando na conta contábil
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil, para fazer frente aos pagamentos das despesas
executadas no exercício financeiro na fonte de recurso 0100 e de exercício anteriores
na fonte de recurso 0300 de valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não
Processados.
NOTA 21 – Caixa e equivalentes de caixa final
No Exercício de 2020 a conta caixa e equivalente de caixa, apresenta o
saldo total de R$ 1.476.970,59 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil,
novecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos);
Informamos que os saldos relacionados no domicílio e conta bancária
nº 001 2757X 10.0005, refere-se as transferências financeiras a débito, por meio da
transação de pagamento por ordem bancária - OB, registrando a conta contábil
1.1.1.1.1.02.02 - conta única do tesouro, fonte 0100 da UG/Gestão 140001/00001 –
SEFIN para a UG/Gestão 110003/00001 – PGE, com o objetivo de subsidiar os
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empenhos liquidados e os empenhos a liquidar do Exercício e os restos a pagar de
exercício anterior;
E os demais domicílios e contas bancárias, têm a denominação "D" em
virtude de estarem vinculados no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ desta
instituição, porém os recursos financeiros são oriundos do recurso do tesouro – conta
única, com a finalidade dos pagamentos de adiantamento com suprimento de fundo
e débito automático das faturas (ceron, caerd e entre outros), gerando receitas de
aplicações financeiras do período de janeiro a dezembro de 2020;
4 – Análise de Consistência dos Papéis de Trabalho
Esta Unidade Gestora - PGE, realizou a Análise de Consistência dos
Papeis de Trabalhos da seqüência (01 a 08) que foram disponibilizados pelo à Corte
de Contas, abaixo o detalhamento dos testes.
Com base na Análise de Consistência indica a Conformidade da
Demonstração Contábil do Exercício de 2020.

PT 1 - Teste de saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa
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PT 2 – Resultados

PT 3 - Consistência entre o Quadro dos Ativos e Passivos
Financeiros e Permanentes e o Balanço Patrimonial
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PT 4 – Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes x
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

PT 5 - BALANÇO PATRIMONIAL X DFC X BALANÇO FINANCEIRO
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PT 6 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO X DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA
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PT 7 - Teste de saldo da Demonstração dos Fluxos de Caixa
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PT 8 - Receitas Realizadas
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