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BALANÇO

3. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
3.3 – Balanço Patrimonial
3.3.1 - Conceito
O Balanço Patrimonial é composto por:
Quadro Principal: Conforme o MCASP, o quadro principal do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2
(passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial
são apresentados pelos seus valores totais.
Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público (PCASP).
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por
Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
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 09 - Caixa e equivalentes de caixa
No exercício de 2021 a conta caixa e equivalente de caixa apresenta saldo de R$ 17.270.540,47 (dezessete milhões, duzentos e
setenta mil, quinhentos e quarenta reais, quarenta e sete centavos), refere-se à receita de emolumentos e custas extrajudiciais e receita de
aplicação financeira do período de janeiro a dezembro de 2021 e superávit de anos anteriores. O recurso financeiro é controlado pela conta de
denominação “D” no SIGEF, em virtude de está vinculada no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ do FUMORPGE.
Essa Contadoria registra e concilia os saldos mensais da conta com identificação “D” conforme os recebimentos dos extratos
bancários pela Gerência Administrativa e Financeira – PGE-GAF, apresentada a Conciliação Bancária do mês de dezembro/2021 a Contabilidade
Geral do Estado – COGES, para homologação através do processo SEI nº 0020.004890/2022-12.
Nota 10 - Resultados Acumulados
O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.
A conta “Superávits ou Déficits do Exercício” contém o saldo apurado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) menos
as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).
No exercício de 2021 apresentou um superávit de R$ 1.781.531,48 (um milhão, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e
trinta e um reais, quarenta e oito centavos).
Nota 11 - Quadro 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 a Tabela 3.1 com o detalhamento por saldo e fonte de recurso.
Com o superávit apurado em 31/12/2021, o Resultado acumulado foi de R$ 16.335.913,33 (dezesseis milhões, trezentos e trinta
e cinco mil, novecentos e treze reais, trinta e três centavos) receitas oriundas de emolumentos e custas extrajudiciais.

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.
Porto Velho-RO, data e hora do sistema.
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