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BALANÇO

3. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
3.1 – Balanço Orçamentário
3.1.1 – Conceito
A elaboração do Balanço Orçamentário está prevista na Lei 4.320/64 e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas
previstas em confronto com as realizadas.
Demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada
para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará também, as despesas
por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas
empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário do Fundo Especial de Modernização da Procuradoria Geral do Estado – FUMORPGE, apresenta
superávit orçamentário, no valor de R$ 926.797,34 (novecentos e vinte e seis mil, setecentos e noventa e sete reais, trinta e quatro centavos).
3.1.2 – Regime Contábil
seu art. 35º:

No regime orçamentário, o regime contábil aplicado à contabilidade pública é o MISTO, conforme preceitua a lei 4320/1964 em
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 Corrente
No Exercício de 2021, o Balanço Orçamentário, apresentou Receitas Realizadas no valor de R$ 5.115.929, 51 (cinco milhões,
cento e quinze mil, novecentos e vinte e nove reais, cinquenta e um centavos), representando um aumento na arrecadação na ordem de
R$ 1.776.915,02 (um milhão, setecentos e setenta e seis mil, novecentos e quinze reais, dois centavos) em relação às receitas realizadas no
exercício de 2020, registrando o valor de R$ 3.339.014,49 (três milhões, trezentos e trinta e nove mil, quatorze reais, quarenta e nove
centavos), em virtude de um aumento significativo na arrecadação de custas e emolumentos extrajudiciais, vinculada a fonte de recurso 0234.
Nota 02 - Despesas Correntes e Despesas de Capital
O orçamento anual do Fundo Especial de Modernização da Procuradoria Geral do Estado fixou suas despesas em R$
2.819.653,00 (dois milhões, oitocentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta e três reais), para o exercício de 2021. No entanto, ocorreram
suplementações orçamentárias, via créditos adicionais suplementares no montante de R$ 1.495.800,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e
cinco mil reais) oriundo de superávit financeiro, resultando dotação atualizada de R$ 4.315.453,00 (quatro milhões, trezentos e quinze mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais).
Nota 03 – Movimentação Orçamentária

Comparando a dotação atualizada do Fundo Especial de Modernização da PGE com o total de remanejamentos efetuados,
verifica-se que as alterações orçamentárias se encontram dentro do limite percentual de remanejamento previsto no art. 8º, da Lei n.º 4.938,
de 30/12/2020 (LOA de 2021).
Nota 04 - Do Anexo 1- Execução dos Restos a Pagar não Processados
No exercício de 2021 foram inscritos em restos a pagar não processados o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), referente à
nota de empenho 2020NE000169, da empresa Memora Processos Inovadores S.A, sendo pago o valor de R$ 79.893,00 (setenta e nove mil,
oitocentos e noventa e três reais), realizando um cancelamento no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais).
Nota 05 - Do Anexo 2- Execução dos Restos a Pagar Processados
O Fundo Especial de Modernização da Procuradoria Geral do Estado não apresentou saldo de Restos a Pagar não Processados
em 2021, conforma Anexo 2 do Balanço Orçamentário.
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