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3. Notas Explica�vas das Demonstrações Contábeis

3.2 – Balanço Financeiro

3.2.1 - Conceito

 O Balanço Financeiro (BF) 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 início do exercício seguinte e foi
elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e
Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício
anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

 

 3.2.2 – Notas Explica�vas

 

Nota 06 – Dos Ingressos - Recebimentos Extraorçamentários

Integram-se os ingressos não previstos no orçamento, sendo que esta Unidade Gestora apresentou saldo de R$ 153.603,14
(cento e cinquenta e três mil, seiscentos e três reais, quatorze centavos), refere-se aos depósitos res�tuíveis e valores vinculados são referentes
aos lançamentos de entradas compensatórias.

 

Nota 07 – Dos Dispêndios - Despesas Orçamentárias

Perfizeram em R$ 4.189.132,17 (quatro milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e dois reais, dezessete
centavos) das movimentações orçamentárias no exercício de 2021.

 

Nota 08 – Pagamentos Extraorçamentários

Compreendem os gastos não previstos no orçamento, sendo que esta Unidade Gestora, apresentou o saldo de R$ 153.603,14
(cento e cinquenta e três mil, seiscentos e três reais, quatorze centavos) referente aos lançamentos de pagamentos de entradas
compensatórias.
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