NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2018

Balanço Patrimonial

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais
demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os 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 2 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em
bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação
nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2018, o Caixa e
Equivalentes de Caixa totalizou R$ R$ 26.272.675,65 .
Nota 3 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos:O Fundo de Previdência possue
uma estrutura reduzida,não possui estoque e todos os repasses do município foram adimplidos no
prazo legal.
Nota 4 – Investimentos e Aplicações Temporárias: os saldos apresentados no corpo da
demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações
das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de
acordo com as a Resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional e adequada com a
política de investimentos

Nota 5 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores
líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral.

Nota 6 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo:
compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários
ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito,
aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os
precatórios decorrentes dessas obrigações. O Fundo quita a folha de pagamento no último dia útil do
mês .

Nota 7 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados
nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias
e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração
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direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da
prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as
outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos
em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e
liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de
competência.
Nota 8 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações dos
órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à
União, ao Estado e a Municípios. O Fundo da Previdência está com as certidões negativas vigentes.

Nota 9 – Provisões Matemáticas : as provisões matemáticas previdenciárias compreendem,
de acordo com o resultado da avaliação atuarial, a provisão correspondente ao valor presente líquido
das prestações futuras dos benefícios já concedidos aos assistidos beneficiários em gozo de
prestação continuada, bem como a provisão correspondente ao valor presente líquido das
prestações futuras dos benefícios a conceder para a geração atual de servidores ativos. È definido
através de cálculo atuarial atualizado anualmente.

Nota 10 – Patrimônio Liquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos
todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social.

Teutônia, 31 de dezembro de 2018.

____________________________

__________________________

Fernanda Dahmer Sanders

Veridiana Ferrari

Presidente do Conselho de Administração

Contadora CRC-RS
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