
 

NOTA 1 – Contexto operacional: O Consórcio Intermunicipal de Gestão Ampliada da 

Região Carbonífera -CIGA – é pessoa jurídica de direito público com natureza de 

autarquia do tipo consórcio público, inscrito no CNPJ sob o nº 07.145.704/0001-00, e 

com sede no Município de São Jerônimo, RS CEP 96700-000, Centro, Rua Cel. Soares 

de Carvalho, nº558.  Atualmente o CIGA é constituído e por7 (sete) municípios da 

Região Carbonífera: Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, Charqueadas, São 

Jerônimo, General Câmara e Minas do Leão. 

 

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Nota 1 - Contexto Operacional: Este Balanço Patrimonial contempla CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONIFERA  

 

Nota 2 - 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 3 - Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis: Os saldos apresentados correspondem 

aos valores líquidos, já descontada a depreciação dos bens constantes no inventário 

geral. Nos Bens Imóveis estão inclusos os Bens de Uso Especial (52,87% do total dos 

Bens Imóveis), Bens Dominicais (2,35%), Bens de Uso Comum do Povo (31,81%) e 

Obras em Andamento e Instalações (13,06%). 

 

Nota 4 – Passivo Circulante nesse grupo estão os fornecedores; demais 

contribuições a curto prazo: Os saldos apresentados compreendem os valores 

empenhados e não liquidados. 

 

Nota 5 - Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos 

os passivos. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit do 

exercício de R$ 115.655,19. 
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NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

 

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem A 

ADMINISTRAÇÃO DO CIGA. A previsão e execução das receitas e despesas 

orçamentárias, em relação ao seu 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 2 - 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 3 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 

31/12/2019, foram inscritas em Restos a Pagar Processados, em atendimento aos 

artigos 35 e 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964.  
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NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 

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 - Resultado Patrimonial do Período: Como resultado do confronto entre as 

Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial 

foi positivo de R$ 8.073,35. 
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NOTA EXPLICATIVA DO FLUXO DE CAIXA 

 

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia 

as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos 

fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final 

corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de 

Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro. 

 

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem 

as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as 

transferências recebidas.  Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos 

às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, as 

transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que no exercício de 2019, as 

atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R$ 32.673,80, contribuindo para 

a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. O detalhamento das receitas 

originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos 

de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexo 1 à DFC. 

 

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos 

de receitas de capital e outros desembolsos de financiamentos. Os desembolsos 

decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, 

instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis). No exercício de 2019, 

os ingressos e desembolsos geraram um fluxo negativo de R$ 21.053,86, ou seja, houve 

mais dispêndios do que receitas, diminuindo a geração líquida de caixa. 

 

Nota 4 – Geração líquida de Caixa e equivalente de caixa. Em resumo, o resultado 

desse fluxo representou aumento na geração líquida de caixa do período. R$ 72.961,25 
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