
Município de Nova Ramada/RS 
Poder Legislativo 
 

Balanço Patrimonial 

Nota 1 – Contexto Operacional: O Poder Legislativo do Município de Nova Ramada, manteve-
se consolidado com o Município, no que tange à forma de execução das suas despesas 
orçamentárias. 

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 
nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. 

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: As disponibilidades financeiras de recursos da entidade 
foram repassadas ao Executivo Municipal em obediência à Legislação, e não houve inscrição 
de Restos a Pagar no exercício. 

Nota 4 – VPD Pagas Antecipadamente: Os saldos apresentados são relativos aos pagamentos 
antecipados de Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), cujos benefícios ou prestação de 
serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. 

Nota 5 - Imobilizado: O ativo imobilizado representa o valor dos bens móveis e imóveis, 
mensurados ao custo de aquisição, não estando estes submetidos à depreciação, amortização 
ou exaustão. Houve ajustes a valor recuperável e reavaliação de bens móveis indisponíveis, 
bem como, a baixa de bens móveis, por ocasião de Leilão. 

Nota 6 – Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos 
todos os passivos. Representa o Ativo Real Líquido da administração direta, conforme 
terminologia regrada pela Lei Federal 4.320/64, figurando seus valores, após a apuração do 
resultado do exercício, em Resultados Acumulados. A apuração do resultado do exercício 
evidenciou um déficit de R$ 924,03. 

 

Demonstração das Variações Patrimoniais 

Nota 1 – Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório dos repasses 
realizados pelo Executivo Municipal. 

Nota 2 – Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das variações 
patrimoniais diminutivas com pessoal e encargos, benefícios assistenciais, e do uso de bens e 
serviços. As transferências intragovernamentais representam o valor do repasse ao Executivo, 
referente ao saldo financeiro não utilizado no exercício, e a desvalorização e perda de ativos, é 
decorrente da realização de Leilão de Bens, incluindo o Legislativo. 

Nota 3 – Resultado Patrimonial do Período: Como resultado do confronto entre as Variações 
Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, obteve-se um resultado patrimonial negativo de R$  
924,03, no exercício. 

 


