NOTAS EXPLICATIVAS
ANEXO I
CONSIDERACÕES GERAIS
- A Prefeitura Municipal de Camutanga-PE é uma entidade de direito público, tem como
finalidade primordial prestar serviços à população. O Poder Legislativo é representado pela
Câmara de Vereadores, com o objetivo primordial de legislar e fiscalizar a ações do Poder
Executivo. Não possuindo Judiciário e Tribunal de Contas, as funções respectivas são exercidas
por Ente Estadual, ou Federal, quando for o caso.
- Integram as demonstrações contábeis aqui presentes, de forma consolidada, as seguintes
Unidades:
. Câmara Municipal de Vereadores de Camutanga;
. Instituto de Previdência do Município — CAMUPREV e
. Prefeitura Municipal de Camutanga, por suas Unidades Administrativas/Orçamentárias.
- As demonstrações contábeis contidas na presente prestação de contas, obedecem as normas
contábeis em vigor. Os valores nelas apresentados representam seu custo histórico e
classificados conforme as novas políticas contábeis aplicadas ao setor público.
- Além disso, outras informações certamente constarão nas demonstrações contábeis e,
sempre que ocorrer, nota especifica se fará constar respectivamente em cada uma delas,
detalhando de forma particularizada causa e efeitos da ocorrência.
- Evidente que se tratando de um pequeno Município, até pelas suas limitações financeiras e
competência político-econômica, são bastantes limitados os eventos que venham a ter
necessidade de notas explicativas, para justificar sua posição nas demonstrações contábeis.
BALANÇO PATRIMONIAL — ITEM 6
No balanço patrimonial do Município de Camutanga inerente ao exercício de 2018:
- não houve movimentação de ativos a título gratuito.
O Ativo Circulante soma a R$ 450.086,20 correspondendo a recursos em espécie, em caixa e
bancos, e créditos de curto prazo a receber ainda oriundo do exercício anterior.
Do Saldo financeiro, a parte mais representativa é da Prefeitura com R$ 317.844,79
discriminado no boletim de tesouraria, ao final do exercício: em Caixa R$ 6.206,70 e em
Bancos R$ 311.638,09.
No Ativo não Circulante, os créditos a longo prazo, não previdenciários, representa a dívida
ativa do Município, onde houve uma baixa de R$ 8.168,21 sendo R$ 5.557,19 inerente ao IPTU
e R$ 2.611,02 correspondente a taxa de inspeção, controle e fiscalização. Por outro lado, os
bens móveis, também nesse grupo, teve um acréscimo de R$ 529.379,80.
A Prefeitura não possui estoques representativos. Apenas alguma reserva de material de
consumo no setor onde é utilizado.
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O Passivo não Circulante representa, em sua totalidade, a dívida fundada do Município,
Discriminada em demonstrativo próprio, no valor R$ 2.042.069,69.
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O passivo circulante totaliza R$ 4.976.591,37. Nele estão incluídos os depósitos e outras
obrigações de curto prazo, cujos valores são discriminados no demonstrativo da dívida
flutuante da Prefeitura, exceto pelo valor dos restos a pagar não processados. Destarte, o valor
total dessa dívida é de R$ 8.026.158,33 porém no valor acima não foi computado R$
3.049.566,96 inerente aos restos a pagar referenciados.

