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NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

 
EXERCÍCIO 2017 

 
PODER LEGISLATIVO DE POÇO DAS ANTAS 

 
 
NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL 
 

Os dados apresentados baseiam-se no Poder Legislativo, órgão da Administração 

Direta, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, 

cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 

163/2001 e respectivas alterações.  Foram também observados os detalhamentos 

estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 

NOTA 02 – CRITÉRIO DE APROPRIAÇÃO 
 

Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as 

receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal 

nº 4.320/64.  

 

NOTA 03 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 
 
 Não há receitas contabilizadas pois não compete ao Poder Legislativo Municipal a 

arrecadação de receitas. 

 

NOTA 04 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 
 
 A execução da despesa municipal encontra-se contabilizada de forma 

individualizada, de acordo com a classificação dada no plano de contas TCE-RS, 

identificando as despesas de forma individualizada, realizadas por intermédio de 

movimentação das diversas dotações orçamentárias, na forma do estabelecimento pela Lei 

4.320/64, obedecendo as fases da despesa (Empenho, Liquidação e Pagamento).  
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NOTA 05 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR TIPO DE CRÉDITO 

 A dotação inicial da despesa para o exercício de 2017 foi de R$ 457.130,00 

(quatrocentos e cinquenta e sete mil cento e trinta reais), ocorrendo ao longo do exercício, 

a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.990,00 (dez mil novecentos 

e noventa reais). No exercício de 2017, não houve abertura de crédito adicional especial e 

extraordinário. O total de créditos adicionais no exercício 2017 foi de R$ 10.990,00 (dez mil 

novecentos e noventa reais) provenientes da redução de crédito orçamentário. 

 

NOTA 06 – DOS RESTOS A PAGAR 

 No exercício de 2017, todas as despesas empenhadas foram liquidadas e pagas, 

sendo assim, não há saldo de restos a pagar.  

 

NOTA 07 – DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

 O exercício 2017 apresentou DÉFICIT orçamentário de R$ 408.665,96 

(quatrocentos e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos). 
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