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PReFeitURa MUNiCiPaL de iNÁCiO MaRtiNs

Unidade gestora: Inácio Martins Prev

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2018 Página: 1Balanço Anual 06/03/2019

INGRESSOS DISPÊNDIOS
Data de Emissão:

ESPECIFICAÇÃO Exercício
Atual

Exercício
Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício

Atual
Exercício
Anterior

Ordinária Ordinária
Vinculada Vinculada

10.109.938,42 8.794.029,48 2.627.525,13 2.177.379,57

Transferências Financeiras Recebidas (II) Transferências Financeiras Concedidas (VII)0,00 0,00 0,00 0,00

Recebimentos Extraorçamentários (III) Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1.739.854,35 532.944,19214.569,34228.135,01

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)40.133.284,25 33.835.009,19 46.103.978,20 40.133.284,25

0,00 0,00 0,00 0,00

10.109.938,42 8.794.029,48 2.627.525,13 2.177.379,57Receita Orcamentária (I) Despesa Orçamentária (VI)

0,000,00 0,00 0,00Realizável Realizável

Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa40.133.284,25 33.835.009,19 46.103.978,20 40.133.284,25

50.471.357,68 42.843.608,01 42.843.608,0150.471.357,68TOTAL (V) = (I+II+III+IV) TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)

CONTADORA CRC 50197/O

MARISA DE FATIMA CZAIKOSKI

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2018 Página: 1Balanço Anual 06/03/2019

INGRESSOS DISPÊNDIOS
Data de Emissão:

ESPECIFICAÇÃO Exercício
Atual

Exercício
Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício

Atual
Exercício
Anterior

Ordinária Ordinária
Vinculada Vinculada

35.050.525,22 41.119.829,83 34.822.362,54 28.910.892,82

Transferências Financeiras Recebidas (II) Transferências Financeiras Concedidas (VII)92.419,21 368.818,78 1.500.000,00 1.449.999,96

Recebimentos Extraorçamentários (III) Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 4.910.294,10 5.493.292,324.501.067,875.054.852,43

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)4.029.310,81 2.346.710,11 2.994.451,03 4.029.310,81

0,00 0,00 0,00 0,00

35.050.525,22 41.119.829,83 34.822.362,54 28.910.892,82Receita Orcamentária (I) Despesa Orçamentária (VI)

5.533,901.061,32 1.061,32 1.061,32Realizável Realizável

Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa4.028.249,49 2.341.176,21 2.993.389,71 4.028.249,49

44.227.107,67 48.336.426,59 39.883.495,9144.227.107,67TOTAL (V) = (I+II+III+IV) TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)

Contadora CRC 50.197/O

MARISA DE FATIMA CZAIKOSKI

Contexto Operacional
O Instituto de previdência dos Servidores Públicos do município de Inácio Martins, com personalidade jurídica de direito público, com sede estabelecida na 
Avenida sete de setembro, 332, Inácio Martins Pr. inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 06.074.903/0001-01,
dotado de autonomia política, administrativa e financeira assegurados pela Constituição Federal,Constituição do Estado do Paraná e pela Lei Orgânica do Muni-
cípio. O Balanço Patrimonial deste Relatório Técnico foi elaborado com base nos dados extraídos do Sistema de contabilidade pública (Equiplano) e incluem 
os dados da execução orçamentária, financeira e  patrimonial, refere-se ao exercício de 2018, coincidindo, por disposições legais, com o ano civil, de 1º de
janeiro a 31 de dezembro.
2. Moeda Funcional e de Apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do país.
3. Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto na Lei Nº 4.320/64 e evidencia a situação patrimonial da entidade pública qualitativa e quan-
titativamente, por meio de suas contas contábeis. Em concordância com a NBC T 16.2 (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico 
–  Patrimônio e Sistemas contábeis) temos que: 
Ativos: são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos 
futuros ou potencial de serviços;
Passivos: são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saída de recursos 
capazes de gerar benefício econômico ou potencial de serviços.
Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1.268/09)
Ainda desdobramos o Ativo e passivo em:
Circulante, o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até o término do exercício seguinte.
Não Circulante, o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis após o término doexercício seguinte. 

Analise do Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Consta nesta Demonstração Contábil o valor em Caixa ou Equivalentes de caixa de R$ 51.311,21 depositados em conta movimento. E aplicados em Fundos 
de Investimentos nas contas bancarias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, o valor de R$ 46.052.666,99, devidamente enquadrados pela Resolução 
3.922/2010 do CMN (Conselho Monetário Nacional) que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios de acordo com as destinações especificas.
Ativo Não Circulante
Imobilizado Trata se dos valores dos bens patrimoniais que o Instituto possui. No valor total de R$ 21.758,88
Bens Móveis = Relativos a equipamentos de processamento de dados e mobiliário em geral.
Passivo
Passivo Não Circulante
Provisões de Longo Prazo
O Instituto de Previdência possui provisões matemáticas previdenciárias a Longo prazo no valor de R$ 39.717.890,55 conforme apontamentos realizados 
através do calculo atuarial anual realizado para o exercício de 2018, com base de calculo de 31 de dezembro de 2017.
Patrimônio Liquido
Resultado acumulados do exercício é afetado pela variações patrimoniais, aumentativas e diminutivas.
No MPCASP a definição das variações é a seguinte:
“As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, 
afetando ou não o seu resultado. As variações patrimoniais quantitativas subdividem-se em: a. Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA):
quando aumentam o patrimônio líquido (receita sob o enfoque patrimonial); b. Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): quando diminuem o patrimônio 
líquido (despesa sob o enfoque patrimonial).” Dentro do exercício de 2018 a Entidade gerou os seguintes valores de resultado: 
Variação Patrimonial Diminutiva = 10.258.059,03
Variação Patrimonial Aumentativa = R$ (10.357.569,11)
Assim o valor do Resultado acumulado do exercício foi de R$ 99.510,08
ATOS POTENCIAIS
Atos Potenciais Passivos
Obrigações Contratuais
A Entidade possui obrigações contratuais de processos vigentes, são eles:
· Contratos de serviços R$ 21.101,68

_____________________________
MARISA DE FATIMA CZAIKOSKI

Contadora CRC 50.197/O
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NOTA EXPLICATIVA
1. Contexto Operacional
O Município de Inácio Martins, com personalidade jurídica de direito público, com sede estabelecida na Avenida sete de setembro Nº 332, Inácio Martins 
Pr. inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 76.178.029/0001-20, dotado de autonomia política, administrativa e 
financeira assegurados pela Constituição Federal, Constituição do Estado do Paraná e pela Lei Orgânica do Município. O Balanço Patrimonial deste Relatório 
Técnico foi elaborado com base nos dados extraídos do Sistema de contabilidade pública (Equiplano) e incluem os dados da execução orçamentária, financeira 
e patrimonial, refere-se ao exercício de 2018, coincidindo, por disposições legais, com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
2. Moeda Funcional e de Apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do país.
3. Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto na Lei Nº 4.320/64 e evidencia a situação patrimonial da entidade pública qualitativa e quan-
titativamente, por meio de suas contas contábeis. Em concordância com a NBC T 16.2 (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico 
– Patrimônio e Sistemas contábeis) temos que: 
Ativos: são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se
espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços;

- Passivos: são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos 
capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços;
- Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1.268/09)
Ainda desdobramos o Ativo e passivo em:
- Circulante, o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até o término do exercício seguinte.
- Não Circulante, o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis após o término doexercício seguinte.
Analise do Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
- Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Consta nesta Demonstração Contábil o valor em Caixa ou Equivalentes de caixa de R$ 2.993.389,71 (Dois milhões, novecentos e noventa e três mil, trezentos e 
oitenta e nove reais e setenta e um centavos). Sendo R$ 80.713,78 (oitenta mil, setecentos e treze reais e setenta e oito centavos) depositados em conta movimento 
e R$ 2.912.675,93 (Dois milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), aplicados em Fundos de Investimentos em 
curto prazo. Os valores mencionados acima estão à disposição conforme suas destinações especificas, tais como saúde, educação, recursos livres entre outros, nas 
Agências do Banco do Brasil de Inácio Martins e Caixa Econômica Federal de Irati.
- Dívida Ativa Tributária
O Município possui créditos em curto prazo relacionados com a dívida tributária no montante de R$ 4.679.912,57 (Quatro milhões seiscentos e setenta e nove mil, 
novecentos e doze reais e cinqüenta e sete centavos), refere-se às Dividas ativas de IPTU, ISS, e Taxas.
· O IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano R$ 219.22,32 “O IPTU é imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana 
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Município” (Código tributário Nacional);
· O ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza R$ 4.136.886,10 
“O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constan-
tes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador” (Código Tributário Nacional);
O crédito tributário em questão foi constituído através de autos de infrações que o Departamento de Tributação aplicou em algumas empresas nos anos de 2007 e 
2008, as quais estão sendo executadas judicialmente, estando todas as ações em tramitação até o momento.
· As Taxas – Pelo Exercício do Poder de Policia – R$ 324.004,15
Art. 78 – Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 
ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos” (Código Tributário Nacional).
A Arrecadação desses tributos é de extrema importância para o Município pois é através da arrecadação Municipal juntamente com as demais fontes de receita é que 
são gerados benefícios a favor da população, tais como melhorias no sistema de saúde, sistema de educação, transporte, segurança entre outras áreas fundamentais 
para o desenvolvimento do Município.

DEMAIS CRÉDITOS EM CURTO PRAZO
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES EM CURTO PRAZO

Esta conta contábil possui R$ 3.010,22. Trata- se de valores restituíveis já pagos em folha, porém precisam ser reembolsados, e adiantamentos de despesas de 
viagem em fase de prestação de contas
· Adiantamentos concedidos = R$ 1.948,90
· Reembolso do Salário Família = R$ 34,29
· Reembolso do Salário maternidade = R$ 232,50
· Credito em Folha de Pagamento = 794,53
ALMOXARIFADO
ESTOQUES
Na conta de estoque apenas possui o valor do combustível Biodiesel no valor de R$ 604,80, que são armazenados para veículos que atendem setores emergenciais, 
após o horário de fechamento dos Postos.
Ativo Não Circulante
- Imobilizado
Trata se dos valores dos bens patrimoniais que o Município possui. No valor total de R$ 32.827.86,43 
- Bens Móveis = Relativos a maquinas, equipamentos, mobiliário em geral, sistema de frotas entre outros bens. O valor do montante é de R$ 11.665.937,44 
- Bens Imóveis = Relativo aos bens como: Edifícios, terrenos, ruas, avenidas, parques e praças.
Totalizando o valor de R$ 21.162.048,99.
- Depreciação
O Calculo da depreciação esta em processo de avaliação. O setor de patrimônio municipal esta analisando as situações físicas e contábeis dos bens, para que seja 
realizado o calculo de depreciação mais próximo à realidade.
Passivo
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo
Relativos a Benefícios assistenciais a pagar que foram liquidados em 30.12.2018. Valor de R$ 3.648,00
Empréstimos a Curto Prazo
Valores referentes à contratação de Operação de credito a pagar. Montante no valor de R$ 2.001.055,53
Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo
O Saldo que consta no demonstrativo refere aos Restos a Pagar Processados (Fornecedores) no Valor de R$ 744.307,19.
Demais Obrigações à Curto prazo
Relativo às consignações a favor do INSS regime geral no valor de R$ 950,49.
Outras obrigações a curto prazo.
O Município de Inácio Martins é integrante do Consórcio Intermunicipal de saúde de Irati. Possui uma obrigação distribuída por rateio entre os participantes no 
valor de R$ 27.279,47
Patrimônio Liquido
Resultado acumulados do exercício é afetado pelas variações patrimoniais, aumentativas e diminutivas.
No MPCASP a definição das variações é a seguinte:
“As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, 
afetando ou não o seu resultado. As variações patrimoniais quantitativas subdividem-se em: a. Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): quando aumentam o 
patrimônio líquido (receita sob o enfoque patrimonial); b. Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): quando diminuem o patrimônio líquido (despesa sob o enfoque 
patrimonial).”
Dentro do exercício de 2018 a Entidade gerou os seguintes valores de resultado:
Variação Patrimonial Diminutiva = R$ 33.907.164,41
Variação Patrimonial Aumentativa = R$ 34.624.774,78
Assim o valor do Resultado acumulado do exercício foi de R$ 717.610,37
Ajustes de Exercícios Anteriores
Não apresenta saldo de ajustes de exercícios anteriores.
ATOS POTENCIAIS
Atos Potenciais Passivos
Obrigações Contratuais
A Entidade possui obrigações contratuais de processos vigentes, são eles:
· Contratos de serviços R$ 6.592.536,52
· Contratos de aluguel R$ 3.964,56
· Contratos com Fornecimentos de Bens ( nessa conta tanto bens patrimoniais quanto aquisição de
material de consumo em geral) R$ 15.935.700,31
Totalizando as obrigações contratuais no montante de R$ 22.532.201,39

_________________________________
MARISA DE FATIMA CZAIKOSKI

Contadora CRC 50.197/O


