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RESUMO
o balanyo patrimonial e urn dos quatro balanyos publicos
elaborados pe la contabilidade publica brasileira, em conformidade
corn a Lei n.o 4.320/64. Tal peya possui caracteristicas
diferenciadas da utilizada no setor privado, 0 que implica em uma
serie de considerayoes para sua analise. Deste modo, inicialmente
sao apresentadas diversas considerayoes sobre as caracteristicas
proprias do setor estatal que 0 diferenciam do setor privado,
repercutindo nos demonstrativos, na transposiyao de tecnicas e

em criterios de analise. A partir do conhecimento da estrutura,
grupos e contas do balanyo patrimonial publico, faz-se uma ponte
entre tal demonstrativo contabil e algumas tecnicas conhecidas

de analise de balanyos. Corn 0 intuito de fornecer parte do
arcabouyo teorico necessario a compreensao do tern a, sao vistos
conceitos e term os da contabilidade e do oryamento Publico.

Adicionalmente, sao fornecidos alguns indicadores para analise
desenvolvidos pelo Nucleo dos Indicadores Contabeis Brasileiros
(NICB), do Departamento de Ciencias Contabeis da UFSC. Para

ilustrar, e apresentado 0 balanyo patrimonial do Municipio de
Florianopolis.
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1. INTRODU<;:Ao
o presente artigo tern a finalidade de facilitar a compreensao do balan,o patrimonial
publico, observando sua fonte legal no Brasil e apresentando aspectos introdutorios sobre
sua amilise. A partir do conhecimento do balan,o patrimonial publico, faz-se uma ponte
entre tal demonstrativo cont>ibil e algumas tecnicas conhecidas de amilise de balan,os.
Inicialmente SaD apresentadas diversas considerayoes sabre as caracteristicas
proprias do setor publico que 0 diferenciam do setor privado, repercutindo na transposi,ao
de tecnicas e em critcrios de analise.
Corn 0 intuito de fornecer parte do arcabou,o teorico necessario a compreensao do
tema, sao vistos conceitos e termos da contabilidade e do or,amento Publico.

Sao fornecidos alguns indicadores para analise desenvolvidos pelo Nucleo dos
Indicadores Contabeis Brasileiros (NICB), nucleo de pesquisa e extensao vinculado ao
Departamento de Ciencias Contabeis da UFSC. Para ilustrar, e apresentado 0 balan,o
patrimonial do Municipio de Florianopolis, em 31 de dezembro de 2000 e de 200 I.
A analise se detera apenas ao balan,o patrimonial, embora consideremos que a

analise das demonstra,oes contabeis seja enriquecida pela inter-rela,ao de dados e
informa,oes entre mais de um demonstrativo (ver demonstrativos da Lei Federal n.' 4.320/
64). Destaca-se ainda a releviincia da utiliza,ao de indicadores que associem dados

monetarios a dad os fisicos, para ummelhor diagnostico do desempenho, seja no setor publico
ou no setal' privado.

Consideramos que as informa,oes fornecidas pela contabilidade publica tem sua
importiincia acentuada na medida em que auxiliam a tomada de decisao do gestor publico
no ambiente turbulento de transforma,oes da administra,ao publica brasileira. Deste modo,
o correto diagnostico da situa,ao on;amentaria, financeira e patrimonial das entidades publicas
pode tornar a 398.0 governamcntal mais cflciente, eficaz e economica.

2. CONSIDERA<;:OES SOBRE AS ENTIDADES PUBLICAS
-.

No tema abordado por este artigo e necessario que se inclu3m considera90es
especificas quando se trata da aniilise dos demonstrativos contabeis das entidades publicas,

isto porque 0 setor publico estatal c diferente do setor privado em lermos de proposito,
estrutura organizacional e situ3\'=oes enfrentadas para alcanvar seus objetivos.

Este falo inviabiliza diversas compara,oes e certos aspectos da transposi,ao de
tccnicas corn 0 setor privado, CIll p3l1icular no que tange ao proccsso de dccisao politica,
_;UnflUl1Cnte c csC'lJci:JlnH..III,,-' ....-<>111 <H"rns caractcdsticas 1l1ulric1inlcnsiollais.

Elllbura cxistam varios conceitos de Estado, podemos dizer simplificadamente que

D ht\ldO e urn "organismo politico administrativo que, como na,ao soberana ou divisao
territorial, ocupa um territorio determillado, e dirigido por urn governo proprio e se cOllstitui
pcssoajuridica de direito pllblico, intcrnacionalmcnte reconhecida" (Ferreira, 1986. p. 714).
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Segundo Kohama (1989, p. 17), 0 Estado, comO arganiza<;ao do poder politico da
comunidade, "e organizado corn a finalidade de harmonizar sua atividade, de modo a promover
e satisfazer a prosperidade publica, ou seja, 0 bem-comum".

Considerando-se a finalidade de satisfazer das necessidades publicas, Silva (1996,
p.20), explica que 0 Estado "deve ser estudado como urn sistema de fun<;oes que disciplinam
e ordenam os meios para atingir determinados objetivos e como urn conjunto de 6rgaos
destinados a exercer estas fun'Toes".

Segundo Cruz (1997), 0 principal elemento esclarecedor das diferen<;as entre 0
setor publico e 0 setor privado e a aplica<;ao do principio da exclusao.

o principio da exclusao e explicado par Musgrave (1973, p.30) da seguinte forma:
Se 1IJ11 consumidor deseja uma mercadoria qualquer, tera que sujeitar-se as

condh;oes de troca estahelecidas pe/os que as possuem, e vive versa. Islo significa que ele
esta excluido de usujruir do prazer de llSl{lruir quo/que,. hem all servh;o, a noo ser que se
disponha a pogar ao possuidor 0 preC;o estipulado.

Musgrave (1973, p.31) explica que, no atendimento das necessidades sociais, os
beneficios dos servi<;os publicos serao comuns para todos os moradores do local ou sociedade
abrangida, deste modo:
Talvez a/guns se beneficiem mais do que Dulros, mas todos sabem que sell beneficia

r

sera independente de sua cuntriblli'iio parficulm: Doi, C0l110 jd dissel71os, nao se pode
esperar do consumidor lIma confrihuit;(fo volunlaria. 0 governo deve intervir e imp or-se.

Outro elemento que representa uma caracteristica do Estado, apresentada por

r

Outhwaite e Bottomore (1996), esta na institui<;ao da coer<;ao e uso dos meios de violencia.
Deste modo, as receitas do Estado, diferentemente das receitas das entidades privadas,
podem originar-se sem uma contrapresta'rao direta, como no caso de impostos, que nao
permitem vinculac;:ao com servic;:os publicos.
Neste sentido, outra caracteristica diferencial do setor pilblico esta relacionada,
segundo Cruz (1997), com 0 postulado da continuidade empresarial a partir do lucro, tendo
em vista 0 canitcr nao lucrativo do Estado.

Segundo Cruz (1997) 0 resultado economico-financeiro, que representa 0 eixo central
da avalia<;ao das entidades privadas, deve ser considerado sob tll11 enfoque diferente no
setor publico. 0 autor (1997, p.3l) destaca que "e 0 enfoque nos rcsultados obtidos, diante
dos recursos financeiros utilizados, que constitui 0 nucleo central para avaliar a
economicidade, eficiencia e eficacia" no setor publico. Lembra-se, neste scntido, que os

resultados alcan<;ados pelo setor publico podcm ser mensuraveis ou nao mensuraveis, devido
a fatores subjetivos que favorecelll ou illlpossibilitalll medi<;oes.
Na mcsma linha de pensamento, Graham e Hays (1994) destacam a falta de um

determinante econolllico como uma das caracteristicas especiais das organiza<;6es publicas.
Isto se reflete em metas menos especificas do que 0 I ucro.
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Tambem segundo Graham e Hays (1994),0 carater monopo/ista do governo consUlui
importante desincentivo a uma operal'ao eficiente, 1'01' estarem isoladas as atividades do
governo das forl'as do mercado. Alem disso, todos os aspectos do recrutamento e utilizal'ao

de recursos humanos tambem sao, segundo Graham e Hays (1994), mais inflexiveis e

altamente regulamentados, dificultando tambem esta importante funl'ao. Isto sem considerar
outras fronteiras legais que limitam a al'ao do gestor publieo, bem mais fortes que no setor
privado.

No que tange a dimensao legal, a grande distinl'ao entre a administral'ao publiea e
a patticular e delineada. segundo Meirelles (apud Kohama, 1989,1'.26), da seguinte forma:
"na Administral'ao Publica nao ha liberdade pessoal. Enquanto na administral'ao particular
e licito fazeI' ludo que a lei nao proibe, naAdministral'ao Publica 56 e permitido fazeI' aquilo
que a lei autoriza".

Ainda na dimensao legal, a questao do orl'amento e outro aspecto de importancia
critica na gestao publica. Enquanto na iniciativa privada a palavra de ordem e flexibilidade
no planejamento e na execul'ao do orl'amento, e 0 que se chama de orl'amento perpetuo, no
setal' publico os gestores ainda encontram-se limitados basicamente a proposta orl'amentaria
uma vez 1'01' ano. Os orl'amentos publicos dificilmente se cumprem integralmente,
necessitando uma serie de propostas de alteral'oes (creditos adicionais) durante 0 exercicio
financeiro, com aprovayao pelo Poder Legislativo.

Parte do problema se deve a falta de valoriza<;ao do planejamento ou a faita do uso

de tecnicas de previsao, e outra paIte esta na crescente imprevisibilidade da economia e da
sociedade, cam mudan<;as muito rapidas e as vezes caoticas.
Em face dessas dificuldades, 0 or<;amellto tradicional diticulta consideravelmellte a
al'ao do gestor pltblico, tambcm par haverem leis que cstabelecem punil'oes associadas a
ele, como no caso da Lei de Responsabilidadc fiscal. Isto pode limitar a a<;ao dos gestores
na cOllsecul'ao do melhor rcsultado para 0 atendimento das finalidades das entidades publicas.

emhora em algul1s casus apontcm crimes e inibam 0 dcscaso C0111 0 dinheiro pllblico.
A dimcllsao politica tambcm merccc especial atelly3o. reperclItindo de v{lrias

maneiras nas decisocs dos gcstores pllblicos. Segulldo Lilldblom (1981 l, a analisc profissional,

baseada em pesquisas tccnicas e analises de custo-beneficio, represcnta papel apellas paI-cial
nas dccisocs do gcstor Pllbl ico.

No entanto, segundo aulores como Pereira (1998), os aspectos diferenciais existentes
entre 0 setal" publico e privado naG devclll consliluir impedimenta para uma aao eficicntc e

eficaz do Estado. Desta forma, 0 autoI' defende que a perspectiva gerencial, desenvolvida
ll[l administrac;ao privada. tumbcl11 C valida para as organiza<;f)cs Pllblicas. incluindo

paramctros de controle gercncial para auxiliar a avaliayiio do dcscmpenho.
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3. ACONTABILlDADE E 0 OR<;:AMENTO PUBLiCO
A contabilidade, na qualidade de ciencia social e aplicada cujo objeto e 0 patrimonio,
tern 0 objetivo de, segundo ludicibus & Marion (1999, p. 53), "fomecer informa9ao estruturada
de natureza economica, financeira e, subsidiariamente, fisica, de produtividade e social, aos
usuarios internos e externos a entidade objeto da Contabilidade".
Para atellder sells objetivos, 11Idicibus et al (1998, p.21) explica que a contabilidade
conta corn uma:

metodologia especialmenfe concehida para captor, registrar, Geumu/or, resumir e
inlerprelar os femJmenos que a/elam as siluw;:{Jes palrimaniais, jinanceira e economica

de qua/quer en/e, seju esle umG pesso(J flsica, en/fe/ode de j7nalidades niio-Iucrativas,
empresa, seju mesmo pessu(J de Direi/o Puhlico, lafs coma Estado, Municipio, Uniiio,
AlI/arC/uia elc.

Segundo Cruz (1989, p.9), a contabilidade publica:

Ea ciencia que cS/lIda, orienta. contrala e demons/ru a programa<;'iio orc;'amentaria e sua
execur(]o, a movimentac;iio pafrimonial e flnanceira e a forma9iio do resultaJo que
integrum () cOI1/(!lido para a tomada de cantos dos responsGveis par hens e valorespublicos.

A Revista da Associa9ao Brasileira de Or9amento Publico (apud TCE/SC, 2001,

p. I 02), conceitua a contabilidade publica como 0 "ramo da contabilidade que estuda, controla

/

e demonstra a organiza9iio e execu9ao dos or9amentos, atas e fatos administrativos da

fazenda publica, 0 patrimonio publico e suas varia90es".
Dentro do objetivo de fornecer informa90es uteis para diversos fins, a contabilidade
publica atcnde usuarios internos e externos diferenciados do setor privado. Entre os lIsllarios
da inf(lI"Il1aiio eontabil prodllzida no setor publico, Cruz (1997) cita os segllintes: gerentes,
associayao de scrvidores. credores, investidores. publico em gera!. instituiyoes financeiras.

,.

contribuintcs c analistas financeiros.

o OI'amento publico, segllndo Crllz (1989, p. I 7), "e lImmeio de prever as inten90es

./

da programayao economica e financeira que 0 Poder Executivo deseja adotar no cxcrcicio
financeiro seguintc".
Para Angelico (1985, p.24), 0 or9amento publico nao e apenas lIma lei, mas lIm

programa de trabalho do Poder Executivo. Este programa contem:
piUI/O.\' de cusfeio dos serviCr'os publicos, pianos de if1vesfimel1fos, de im'eJ'sties e. ainda,
pIanos de ohfenCr'ao de recursos. A execw;oo desse programa de Irahal/lO ('xig/! aUlori=wr'i/o
pn'l';a do ()rguo de representaCr'iJo popular; e aforma maler;al desse {nxuo expressar sI/a
ulIfor;:.a{_'iJo e a lei.

A rela9ao do or9amento com a contabilidade publica c explieada por Cruz (1989,
p. I 25) da segllinte forma:
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A contabilidade publica e ditada essencialmente pelo or<;amento publico. Ista a lorna
dijerenle das demat:\'. Enquanto nas demais 0 on;amento e um mecanismo de planejamento
exlra-contcibil aqui ele e uma lei hasica para decisoes e nuo raro /imf/a alos e fatos.

4. A LEI N." 4.320/64 E AS DEMONSTRA<;:OES CONTABEIS
A principallei disciplinadora do direito financeiro no setor publico brasileiro e a Lei
n.O 4.320, de 17 de maryO de 1964. Esta lei, segundo Angelico (1985, p.21), e a "carta magna

da legislayao financeira do pais". Con forme 0 esclarecimento dado por seu artigo 1°, a lei
"estatui normas gerais do direito financeiro para elaborayao e controle dos oryamentos e

balanyos da Uniao, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal".
No que tange a orientayao da elaborayao dos balanyos publicos, Kohama (1999,
p.15) destaca que:
Os balam;os publicos possuem uma caracteriSlica muito propria de apresentQ(;iio, ate

porque sua elaborafr'iio esta baseada na escriturayGo dos alos e fatos das entidades
pub/icas e obedece as condic;fJes, metodologias e regras consubstanciadas na
Con/abitidade Publica.

Destaca-se ainda que existem outros demonstrativos contabeis produzidos e
publicados pelas entidades publicas, tais como os exigidos pela Lei Complementar n.o 101,
de 4 de maio de 200 I (Lei de Responsabilidade Fiscal).
A Lei n.O 4.320/64 apresenta 17 anexos, visando fornecer modelos e classificayoes

para elaborayao de demonstrativos contabeis. Tres dos anexos trazem classificayoes de
receitas e despesas, dez apresentam modelos de "Demonstrativos e Comparativos" e os
quatro restantes apresentam modelos dos denominados "Balanyos Publicos".
Os balanyos publicos Sao um conjunto de quatro peyas, tratadas nos artigos 101 a
106, do Capitulo IV (dos Balanyos), incluido no Titulo IX (da Contabilidade) da Lei n.o

4.320/64. Sao eles:
• Balanyo Oryamentario (Anexo 12) .
• Balanyo Financeiro (Anexo 13) .
• Balanyo Patrimonial (Anexo 14) .
• Demonstral'ao das Varial'oes Patrimoniais (Anexo IS).
r
,

,

r
•

,

!
•
,

,
,

Segundo Kohama (1999, p.16), "cad a uma dessas pel'as apresentara a movimental'ao
ocorrida, bem como 0 resultado correspondente, relativo ao exercicio a que se refere".
Os demais demonstrativos contabeis, chamados pela lei de "Demonstrativos e

Comparativos", segundo Kohama (1999, p.16), foram instituidos com 0 intuito de "fornecerem
o conhecimento necessario por meio da apresental'ao do detalhamento e discriminal'ao dos

,

r

!
•

dados constantes daquelas pel'as, que, no caso, serao de grande valia para 0 trabalho de
analise e interpretal'ao dos resultados" .

•

i-
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5.0 BALAN<;:O PATRIMONIALPUBLICO
5.1 Conceito e estrutura

a balanl'o patrimonial e a demonstral'ao conllibil que apresenta os bens, direitos e
obrigal'oes pertencentes a uma entidade numa determinada data. Atraves da diferen,a
entrc 0 Ativo (bens e direitos) e 0 Passivo Exigivel (obrigal'oes), 0 balanl'o patrimonial
evidencia a situal'ao liquida da entidade. Segundo Marion (1998, p.53), 0 balanl'o patrimonial
"reflete a Posil'ao Financeira em determinado momento, normalmente 0 fim do ano ou de
urn periodo prefixado".

Sao bens, itens ativos coma dinheiro, contas bancarias, estoques, terrenos, veiculos,
utensilios e instalal'oes. Sao direitos itens como contas a receber, emprestimos concedidos
e adiantamentos. Sao obrigal'oes, itens passivos como fornecedores. sailirios a pagar,
emprestimos a pagar e tributos a recolher.
a balanl'o patrimonial publico brasileiro e tratado no artigo 105 da Lei n.O 4.320/64,
que inclui cinco panigrafos, que podem ser resumidos no Quadro I.
a Anexo 14 da Lei n.O 4.320/64 aponta urn modelo para 0 ba1anl'0 patrimonial, que
estil apresentado no Quadro 2.
-'

Tal pel'a representa urn retrato do patrimonio (bens, direitos e obrigal'oes) da entidade

publica num determinado momento. E, portanto, uma demonstral'ao estiltica.

Quadro 1 - Resumo do art. 105 da Lei n.' 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO

"compreendera os bens, creditos e valores

"compreendeni os compromissos exigiveis

realizaveis independentemente da autorizaao

cujo pagamento independa da autoriza.;ao

oryamentaria e dos valores numericos." (s 1°)

on;amentaria." Cs 30)

ATIVOPERMANENTE

ATIVOPERMANENTE

"compreendera os bens, creditos c va]ores,

"compreendera as dividas fundadas e outras

cuja l11obiliz3y3o au alienayao dependa de

que dependam da autoriZ3yaO legislativa para

autoriza<;ao legislativa." Cs 2°)

amortiza<;aa au resgate." Cs 4°)

,--

",

SALOO PATRIMONIAL

ATlVOCOMPENSAOO

PASSIVOCOMPENSAOO

"Nas contas de compensaao serao registrados os bens, valores, obrigaoes e situa<;oes nao
compreendidas 110S panlgrafos anteriores." (s 5°)
Fonle: Adaplado de BRASIL. Lei n.o 4.320, de 17 de man;o de 1964. Art. 105

f
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Soma <in Ati\'o Real

Diversos
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Creditos

Bens de atllreza Industrial

Bem Im,)"cis

Bens M (h'eis

\TI\'O PER.\I1Ai\l:'\TE

Rellli:ahcl

Villculado ern c/c Bandria:

E:\<ltol't:s

13allct)s c Cilrrcspondcntes
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llispnninl:

A1WO FINANCEIRO
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!

i
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____

1-___

,

R$

Fonte: BRASH .. Le! n." 4.320. de 17 de marco de 1964. Aoexo 14.
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1

I
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Restos a Paglr:
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Soma do Passivo Real

IJiversfls:

i

Total Geml

Oiversos

Nominais Emitidos:

I Conlrapartida de Valores

I Contrapartida de Valores

Pod"r de Terceiros:

Contrapartida de Valores em

I de Terceiros:

I

IPASSIVO COMPENSADO

Soma

i Ati"(l Real Uqllido

!SALDO PATRIMONIAL

I

i

Em T(tulos

Oh"jda Fundada Intema:

Tftlllos
I Em
pO!" Contratos
I IJ!vldo Fundodo Extern.:

:

iPASSIVO I'ERMANENTE

!

I Scrvic;os da Divida a Pagar

:

!PASSIVO FINANCEIRO

,
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I
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Ativo

Valnrl's Nominais Emilidos:

Valorl's de Tc,"cciros:

Valores em Poder de Tl'rceiros:

ATIVO COMPESADO

Soma

"

Quadt'o 2 - Modclo de balano patrimonial do ancxo 14 da Le; n." 4.320/64
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I
I
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R$
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R$
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o balan,o patrimonial publico difere em grupos e nomcnclatura do elaborado no
setor privado, no fonnato difundido pela Lei n." 6.404176 (Lei das Sociedades por A,oes:
art. 178 a 184). No entanto, segundo Koliama (1999, p.22), sua estrutura "guarda estreita
confonnidade com a apresentada para as empresas e entidades da iniciativa privada".
o balanyo patrimonial e dividido em duas partes: Ativo e Passivo. A primeira e
representada por contas de bens e direitos. 0 Ativo Real e resultado da soma dos grupos
Ativo Financeiro e Ativo Pennanente. 0 Passivo Real e represent ado por eontas de
obriga\oes, sendo 0 resultado da som3 dos grupos Passivo Financeiro c Passivo Pennanente.

A diferen,a entre 0 Ativo Real (A) e 0 Passivo Real (P) gera 0 Saldo Patrimonial,
que pode se configurar como Ativo Real Liquido (A>P, no lado direito), Passivo Real
Descoberto (A<P, no lado esquerdo), ou situa,ao nula (AP). EIe e 0 Patrimonio Liquido
das institui,oes publicas.
Deste modo, a soma do Ativo Real com 0 Passivo Real Descoberto (quando for 0
caso) apresenta 0 mesmo valor da soma do Passivo Real com 0 Ativo Real Liquido (quando
for 0 caso).

Existem, ainda, os grupos Ativo Compensado e Passivo Compensado que, embora
pouco utilizados na esfera municipal, san previstos pela Lei n." 4.320/64 para utiliza,ao nos

casos nao abrangidos pelos outros grupos de contas vistos.
Segundo Cruz (1989, p.130), "as contas de compensa,ao tratam do registro de
responsabilidades entre a entidade e terceiros que nao causam imediatamente reflexos no
patrimonio. Sao contas de memoria".
Na Tabela 1 e apresentado 0 balan,o patrimonial do Municipio de Florian<ipolis, no
dia 31 de dezembro de 2000 e 200 I. Destaca-se que nesta transcri,ao utilizou-se apenas 0
primeiro nivel de contas dentro dos grupos, visando simplificar a visualiza,ao.
o balan,o patrimonial publico tem, resumidamente, a estrntura e inter-rela,ao de
valores aprescntada no Quadro 3:

Quadro 3 - Resumo da estrutura e inter-relay;;es do balanl'o patrimonial
PASSIVO

ATlVO

A TIVO FINANC-.-:I-I{-O-(-AF-)--

I --A -

.

PASSIVO FI-N-A-N-C-F-lIio r--H-

-----

A T1VO PEI{MANENTE (AP)

B

PASSIVO PERMANENTE (PP)

C = A + B I Soma do Passiyo Real' --

Soma do Ati"o Real

I.J = H + I

_1SALOO I'ATI{IMONIAL (SI')

O.t -C

SALOO I'ATIUMONIAL (SI')

EC+IJ

Soma

(E
ATlVO COMI'ENSAIlO

F

1

G=E+F

(seC>J2

Soma

L -.J + K
(L El

I'ASS/VO COMI'ENSAiJo-'I-1--

______________
(FM)

Total Ceral

K  C -.1

______

(se J > C)

[

Tot:tl Ceral

(C,  N)



(MF)

N=L+M
(N Ci)

fonte: AJaplddo de BRASIL. Lci n." 4.320, de 17 de man;o de 1964, Al1exo 14.
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0

1.624
367.962

3.135

0

4.75

363.20

363.20

61

303.047

521

11.39'

Soma do Passivo Real

(

Contrapartidas

329.177 Total Geral

988

2.877

(

3.865 PASSIVO COMPENSAOO

Soma

Ativo Real Liquido

o SA LOO PATRIMONIAL

C

61

Diversos

Divida Fundada Externa

45C
289.323

Divida Fundada Interna

7.743

297.577 PASSIVO PERMANENTE

Debitos em Tesouraria

DeposiloS

"

PASSIVO

Servi<;o da Divida a Pagar

Restos a Pagar

"

'

'

367.962

4.759

4.759

329.177

3.865

3.865

240.946

325.312

363.203

240.946
266.969

266.969

84.366

0

96.234

2
2

48.451

0

54.864

0

48.453

0
54.866

I

11.480
12.052

24.432
27

35.913
29.289

2000
41.368

2001

Municipal de Finanas. 2000 p.2]6 c 2001. p. 247 .

Fonte: Adaptado de PREfEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS. Balam;o geral do Municipio de Florianopolis: exercfcio de 2000 e de 2001. Sccretana

Total Gera_'_

Divcrsos

Valores Nominais Emitidos

Valores de Terceiros

Valores em Poder de Terceiros

ATIVO COMPENSAOO

Soma

Passivo Real Descoberto

SALOO PATRIMONIAL

Soma do A.!ivo Real

_Valores

Creditos

Bens Imoveis

315.02,

10.021

Rcaliza'vc)
8.741

9.329

14.25C

Bens Movcis

,,'

Em 31 de dezembro. Valores em milbares de reais.

27.735 PASSIVO FINANCEIRO

..... vvv

23.909

48.180

n

'001  ,olli\l

.... vu.

__ '

Vinculado em C/C Bancaria

.. -

ATIVO
9.665

A TIVO PERMANENTE

,

BALANC;:O PATRIMONIAL - ANEXO 14 - ADMINISTRAc;:Ao D1RETA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL OE FLORIANOPOLIS

Tabela 1 - Balano patrimonial do Municipio de Florianopolis

'

Disponfvcl

ATIVO FIl';ANCEIRO

"

,

5.2 Grupos e contas principais
A seguir saa apresentados, em carater introdut6rio, os principais subgrupos e contas

do balanl'o patrimonial publico, sem pretensao e esgotar as definil'oes.
o Ativo do balanl'o patrimonial publico e dividido cm dois grupos para os bens e
direitos: Ativo Financeiro e Ativo Permanente.

-

No grupo Ativo Finaneciro, temos os seguintes subgrupos de Contas:
• Disponivel: ellgloba as contas numenirias COma caixa e baneos .
• Vineulados em C/C banearia: segundo Kohama (] 999, p.89) "representa os

valores numenirios depositados em contas correlltes bancarias, cuja moviment3yao
depende de disposil'oes contratuais ou legais" .
• Realizavel: inclui creditos de devedores diversos e aplieal'oes financeiras, entre
Qutros.

No Grupo Ativo Permanente, temos os seguintes subgrupos de eontas:

• Bens moveis: segundo Kohama (1999, p.92), representam "agueles bens gue
tem caracteristica de carater permanente, ou seja, os matcriais que, em sell usa
normal, possuem dura<;ao superior a dois anos", adguiridos por compra, doal'ao ou
perm uta. Exemplos: utensilios e veiculos .

• Bens imoveis: sao os bens que se vendem apenas por escritura e, segundo
Kohama (]999, p.96), "nao pod cm ser transportados de um lugar para 0 outro sem
alterar a sua forma ou substancia", adguiridos por compra, doal'ao ou perm uta.

'"

Exemplos: terre nos, edifieios e eonstrul'0es .
• Bens de natureza industrial: segundo Kohama (1999, p.104), "representa os

?

valores relativos a bens moveis e im6veis, de natureza industrial, adquiridos por

compra, doal'ao ou perm uta, ou ainda, os havidos por recuperal'ao em vil1ude da
extinl'ao de orgaos da administral'ao publica". Exemplos: move is e utensilios, velculos
e terrenos .

• Creditos: segundo Kohama (] 999, p.] 04), "referem-se aos ereditos por

fornecimentos e servil'os prestados, provenientes de responsabilidades nao financeiras
e 1130 inscritos ou nao registrados em contas financeiras e os creditos inscritos para

'"

cobrana executiva, relativos a cobrana da dfvida ativa".
A dfvida ativa reprcsenta direitos Ifquidos c celios da fazenda publica. Divide-se em



divida ativa lributaria e divida ativa naa-tribularia (art. 39 da lei n." 4.320/64). A

primeira, segundo Angelico (1985) se refere a ereditas de tributos lanl'ados e nao
arrecadados; a segunda cngloba todos os demais creditos.

• Valores: segundo Kohama (1999, p.1 05), neste grllpo de contas encontram-se

-'

"os valores relativos a al'oes, OlltroS tilulos e documentos representativos de valores,
joias, moedas e olltros recolhidos a Caixa de valores".
o Passivo e dividido em dois grupos para as obriga.;6es: Passivo Financeiro e Passivo
Perrnanente.

No grupa Passivo Financeiro temos os seguintes subgrupos de eanlas:

• Restos a pagar: de acordo com 0 art. 36 da Lei n." 4.320/64, representa "as
dcspcsas empenhadas e naG pagas ate 0 dia 31 de dezcmbro".
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• Servio da divida a pagar: segundo Kohama ( 1999, p. 116), "representa 0 montante

da amortizaC;3o, juros, premios c titulos a resgatar, constituilldo-se no scrviyo da
divida fundada ou consolidada" .

• Del,ositos: segundo Kohama (1999, p.l ] 8), "representa 0 montante do debito
rclativo a recebimentos fcitos a titulo de dcpositos. consignayoes CIll folhas, fianyas,
caw;:6cs C outras" .

• Debitos ern tesouraria: segundo Kohama (1999, p.119), "representa 0

compromisso finallceiro provenientc de reccbimcntos efctuados e relativos as

operal'oes de en:dito por antecipal'ao da receita orl'amentaria, que devem ser
"Iiquidados em ate dez dias antcs do encerramento do cxcrcicio em que foram
contratadas" .

No grupo Passivo Permancnte temos os scguintcs subgrupos de contas:
• Divida Fundada Interna .
• Divida Fundada Externa,

A divida fundada, tambem conheeida como divida eonsolidada, de aeordo eom 0
a11. 98 da Lei n.' 4.320/64. "compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze
mescs, contraidos para atender a descquilibrio on;:amentario Oll a financiamentos de ohms e
servi<;os publicos". E dividida em divida fundada interna e divida fundada externa. de aeordo
com seu lanl'al11ento dentro ou fora do pais .
• Diversos: segundo Kohama (1999, p.121), representa:

os saldos passivQs provcnientes da illcorporar;ao dos balallyos das clllidadcs
autarquicas C oficiais. Assim. no final do excrcicio. as entidadcs autarquicas c oflciais
apresentam os balallyos, 011 de ficam demollstrados os resultados obtidos rnI' t11cio
da gcstao administrativa no pcriodo.

6. RECURSOS PARAANAuSE DO BALAN<;:O PATRIMONIAL
6.1 A analise economica e financeira de balanl;os

Segundo Matarazzo (1997, p.17), "a analise de l3alan<;os objetiva extrair informa<;oes
das demonstral'oes financeiras para a lomada de dccisoes". Para ludieibus (1993. p.24). e
"a artc de extrair rclayoes llteis. para 0 objetivo ecolltlmico que tivermos em mellte. dos
relat()rios cont'-lbeis tradiciollais c de suas extensoes c detalhamcntos, se for 0 caso".
Matarazzo (] 997, p.18) ilustra as lecnicas de an,ilise de ba1an<;os na seqlicncia do
-,

proccsso cont;.'lbiL conforlllC a FigunI ].

Figura I - Seqiiellcia do processo cOII((ihil

Fatos ou evcntos
ccontH11ICOStinancciros

Proccsso
('olllilbil

Dcmollstral;oCS
Fillanceiras =
dados

Informayoes
Tecnicas de

financciras

Amilise de

para tomada

Balan<;os

de decis6es

Funic: J\1alarallJl. J)anll' Carmilll'. Anlllise linanceira de balanos: aburdagcm b<"lsica l' gl'l"clH.:ial. .kd. SilO
1\1lI](l: '\ll<1s.

1997. p.1 H.
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Matarazzo (1997) lista as seguintes informa<;oes produzidas pe la analise de balan<;os:
situaao financeira. situa930 econ6mica, desempenho, cficicncia na utiliza9ao de recurS05,

ponlos fortes e fracos. tendencias e perspectivas, adcqua<;ao das fontes as aplica<;6es dc

III
Z

5

recursos. entre outras.

Costum3-SC dividir a anitlise de balanyos em amilisc financeira canalise economica.
n3 amilise financeira.
A analisc economica. segundo Silva (] 997. p.II), "estuda a capaeidadc de forma<;ao

'"

;:)

neg6cios da emprcsa em si e cst{lligado a pOlencialidadc da cmpresa em gcrar rcccitas, ao


z
o

envolvidos". 0 riseo cconomico. scgundo 0 mcsmo alltor (1997, p.1 ]), e 0 "incrcnte aos
descmpenho macrocconomico, etc."

A analise financeira. scgllndo Silva (1997. p.II), "estllda as condi<;6cs de liquidcz e
solvencia da cmprcsa at raves do cxalllc das condiyocs dcsta CIll saldar sells compromissos

i

e dos rise os associados a cssas opcr390e5". 0 risco financciro e 0 associado aos problcmas

III

dc endividamento e solveneia da entidadc.

o
N

Voltando Ilossa anitlisc para os balanos pllblicos. lcmbra-sc que nao fazem scntido


u

v<lrios aspeetos da all<llise economica no tocantc a lucratividadc c rcntabilidadc, considcrando

;:)

i!
o



/

Aprescntamos aqui alguns aspectos introdut6rios sob re elas, para em seguida nos focarmos

de lueros (retorno) da emprcsa, em rcla<;ao aos recursos investidos, considcrando os riseos

III

.'

que 0 objetivo do Estado nan c a geraao de lucros, mas 0 atendimento das nccessidades
Pllblicas.

/

i\km disso. por estanllOS analisalldo 0 balano patrimollial, nos deterclllos ,} aniilise
finallccira. que tcm COIllO principais aspectos rcvclados a cstrlltllra de capital e a liquidez.
Tendo isto cm vista. partimos do pOI1to que 0 balano patril1lonial romecc UI1l(1 scrie
de dadns sobrc a entidadc pllblica. que scrao transformados em informilyocs pela an{llisc
dcstc dcmonstrat ivo cont:.ibi I.
Denlre as tecnicas de analiscs cxistcntes. I ilustrada a utilizayao de indices, na
seao seguinte.

Outra possibiJidadc. amplamcnte difundida no setor privado, c a anitlisc vertical!

--

horizontal. que podr lltilizar-se de estrutura scmclhantc no balanyo patril1lonial pllblico. Tal
instrumcnto da analisc que permitc a idcntificaao dc proporoes c tendcllcias nos

/'

dcmonstrativos ,,::ollt<lbcis.
Segundo ludicihus (1993.1'.138). a an.llisi: vcrtical "c importantc para avaliar a
cstrutura de composiao de itcns e sua cvolllao no tcmpo". Esta amllisc hascia-se 110

conhccimento das propon;ocs pcrcel1tuais que os grupos C cOl1tas rcprcscl1tam cm rcla<;ao
a UI11 valar estabelecido como total no proprio dCl11onstrativo. No balano patril1lonial costlll1la

se adotar 0 total do ativo c 0 total do passi"o como 100%. para entaD "p"rar quanto cada
cOl1ta c grupos de contas representarn percentualmcntc no holo total.

Ca!cllla-se tambem 0 qllalllO as coil/as rcpresenram inlemamenle em cada grupo
(100% scndo 0 total de cada grllpo). Esla analise pcrmitc a idenlifica<;aodos itens c valores
l1lais representativos do Ativo e Passivo e. quando cOl1lparados do is periodos ou l1lais.

identificar a evo/w;ao dessa configuraao.
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i\ arHilise horizontal, segundo Matarazzo (1997.1'.251). "bascja-se na evoluyao de
cada conta de uma serie de dCl11ol1stra6cs fillancciras em relaao a uma dcmonstraao
anterior c/ou em rcla<;ao a U111a del11onstrafto financcira basica. geralmente a mais antiga
da serie", Segundo ludicibus (1993. p. I 34). a "f1nalidade principal da amilise horizontal e

dcnotar 0 crcscimcnto de itclls dos Balan'ros c das Dcmonstra<;()cs de Rcsultados (hem
como de outros dCl11onstrativos) at raves dos periodos, a fim de caractcrizar tendcncias".

6.2 Indicadores Contiibeis Brasileiros
o uso de indicadorcs, indices ou quocientcs visa forneccr avalia<;ocs gcnericas

sabre varias aspectos da entidadc analisada. constituindo-se 1l1l1113 tccnica l1luito cmpregada
para amilise de cmpresas.

Segundo Matarazzo (] 997. 1',] 53). "indice e a rclayiio entre contas ou grupos de
c011tas das Demonstrayoes Financeiras, que visa evidenciar dcterminado aspccto da situayuo
econ6mica ou financeira de uma empresa".
Para 11Idicibns (] 993,1',145):
() /ISO de Cj/locienles lem ('()/Jwjina/idade prinCljw/ permilir (10 onalisla eXlrair lendencias

e cOll1para( os (fuocienles ('0//1 padrDes precs(ahe/ecidos. .4 jil1alidade da wui/ise 15, /1wis
do que relrata" () que acol1fecc/{ no passado, jiJrnecer 0/>-:1111/(/,\' hases para i/?lerir 0 (fIle
jJoderti ocol11ec('J" no fUfUro.

Considcrando-se a Iimitas:ao dos indicadores internamcnte ao balanyo patrilllonial,
os mesmos podelll abranger aspcctos COlllO liquidcz c estr.utura de capital.
ApresC'nta-se. n segllir. {) reSlIlllO C' interpretas;fH) de qllatro indicadorcs descnvolvidos
pelo Nuelco dos Indicadores Cont:ibeis Brasileiros da UFSC. como parte de lIm projcto
maior de indicadores contabeis para an,-llisc do dcsclllpenho Illunicipal.
a) Divida Ali\'a no Alivo Real ('1.,)

Formula: Creditos I (i\tivo Financeiro + Ativo I'crmanentc) x ] 00
Indica: 0 quanto os direitos da divida ativa rcprescntalll do total do ativo real da entidadc.
Lst,-l relacionado i1 cficiencia da arrccadayao da entidadc.
Calculo para Flol"ian(.pulis:
2000: 88,94°;;,

2001: 83.44%
Interpreta.;ao e Analise Basica: tJlIanto menor mclhnr. Obscrva-sc 110 MUllicipio de

1'"\orianopolis que os crcditns da divida ativa san bastalltc significativos cm rcla'fao ao total
do ati\o, ((:ndo. no cntanto. aprl'senl(1ndn tIlm-l (I11ed:-l Il rrnr()r?i{), de S8, 9?1o pm'[} 83.4%,

'I i.1 illd icador se.i lIstifica pelo volul1lc de cn'd itos dcssa espcc ie 110 at ivo dc mu itas ent idadcs

\)(\b\ic,. que pode distorccr a pcr'ccpy"O Jo ,a101 real do ati,o. j:i que cstes creditos "ao se
rea I izam complctumente.
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b) Imobilizaao do Ativo Real Ajustado ('Yo)

""

'"

"

Formula: (Bens Moveis + Bens Im6veis + Bens de Nalureza Induslnal) / (AlIVO  lI1aneelro
+ Alivo Permanenle - eredilos)

Indica: 0 quanta os bens do ativo permanentc representam do alivo real, excluidos os



z
\:" "'
i:::L't

:5
A-

crcditos da divida ativa.
Calculo para Florianopolis:
2000: 22,77%
2001:

] 9,81 %

Interpretat:ao e Analise Basica: observa-se no Illunicipio que os bens move is e imoveis

0",

tiveram uma redu,iio de sua propor,iia em rela,iio aa ativo real (sem divida ativa), passando

:f:'i

de 22,8% para] 9,8%. A inlerpreta,iia deste indieadar depende das atividades exereidas

el

pela entidadc. que pod em requcrcr maior ou menor il11obilizaao. Recol1lcnda-se a

CC

comparaao cstatistica com outras cntidadcs.


""
IIr.'
:)"

;,;liU:
ii"'
o
lit"

N
,'
Ill:
U



"0:

'

c) Liquidez

Formula: Ativo Financciro / Passivo Fillancciro
Indiea: quanta a entidade passui de Passiva Finaneeiro para eada real de Passiva Finaneeiro,
Quanta os bens e direitos de curto prazo reprcsentam das obrigaocs de cur10 prazo.
Calculo para FJariau(,polis:
2000: 0,7723
2001: 1.1647
Interpretaao e AnaJise Basica: quanlo maior melhor. Observ'He que a liquidez da
linaneeiro da municipio ereseeu, passando de 0,77 para 1,16. 15to sigllifica que em 31/12/
2000 ha\'ia R$ 0,77 de disponiveis e realizil\'eis de el1l1a praw para cada R$ LOO de
exigibilidades lambcm de eurto prazo. Em 200! ha,i" R$ 1,16 de Ati,o Finaneeira para

cada R$ 1.00 de Passivo Financciro. indicando melhora na situa<;8.o de liquidez Ill) l11uniclpio.
d) Endividamento no Ati"o Real Ajustado

Formula: (Passivo Financeiro + Passivo Permancntc) /

(Ativo Financciro + Ativo

Permanentc - Crcditos)

Indica: {) quanta as obrigay()cs da entidadc represcntam do sell ativo real, excluidos os
creditos dn divida ativa.


CaJculo para FJo,.ianopoJis:
2000: 2,]44
2001: 1.600

Interpn.ta«;ao cA Ilalise Basica:

qU3nlo Illellor Illclhor. Obscrva-se que CIll 3 1/12/2000.

haviam R$ 234 de exigibilidades para cad a R$ 1,00 de ativo real (sem divida ali,a). Em 31/
12/200 I 0 elldi\'idamellta se reduziu, existindo R$ 1,60 de obriga,oes para cada R$ 1,00 do
ativo real ajustado. () ajuste do ati'o real. exeluindo.se as ereditos da di,id" ati\'a, e ullla
atitudc de prudclH..:ia cm relaao a eslcs crcdilos.

J\pcnas para ilustrar 0 comporlalllellto da couta cn'ditos da divida aliva, em

J:"/ori£l11;'pol is. aprccllta-sc a T;:lhda 1. n.:fcn.:nte aos cxcrcfcios de 2000 c 200 I. COIll dados
cxtraidos do balan,o patrimol1ial e da demonslra,"o das \'arial'lleS patrillloniais.
7J
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Tabela 2 - Comportamento da dlvida ativa no Municlpio de Florianopolis

.A

no

. I

. - (A) -Cobrana1 Caniament;;-r-Flutuaao [SldO no final d;--

nscnao

(B)

-- i(iilf7}.?1.417 .73 12.919.914.20 I _
2001

26.357.985,1 L 14.432.551.66 I

(C)

I

(A - B - C)

_=--O.()O 62.451.503.53
__

0,00

11.925.433,53

exercicio

289.323.374.59
303.047.138.11)

rUI11C: Adaptadn ,k I'IHTElTURA \-IL':';ICIPAL DE FI.ORIAN(ll'()1.IS. Halallf\o geral do l\1ullicipio de Florianilpolis:
cxcn:icio do.: 2000 c de UOI. Sco.:rdaria \lunicipal de Fin<llll,as. :WOO, p,(j4 c 216 c 2001. p. 233 c 247.

Observa-se que as inscri<;oes na divida aliva foram maiores que as cobran<;as nos

dois periodos analisados (5,83 vezes maior que a cobran<;a em 2000 e 1,83 vez em 2001),
enquanlo 0 saldo da divida aliva cresceu 4,74% ou R$ 13,72 milhoes, em valores absolulos
nao deflacionados.

7. CONSIDERA<;:OES FINAlS
Ao final deste lexlo, percebe-se a grande abrangencia deste lema das Ciencias
Contabeis e seu importante papel para 0 controle c a geslao publica. Nao se pretendeu
esgolar 0 tema, mas en focal' aspect os considerados no Balan<;o Patrimonial. Neste sentido,
considera-se alingido 0 objelivo proposto.

Abrem-sc lambcm possibilidades para outras pesquisas sobre demonstra<;oes
conlabeis e sua analise nas enlidades publicas, visando tanlo 0 aprofundamento no tema

quanlo a gera<;ao de novas proposlas e aplica<;ao de outros relat6rios para fins legais e
gerenCIals.

A pratica de analisar balan<;os publicos ja c comum nas presta<;oes de contas que
sao apresentadas, por for<;a de lei, aos Tribunais de Conlas. Entretanto, uma discussao

academica sabre cstc lema nao e pratica costumeira vez que os curriculos das Ciencias
Conlabeis concentram-sc nas disciplinas voltadas para enlidades com fins lucrativos.
Espera-se que 0 Conselho Federal de Contabilidade e a Comissao Nacional de
Ensino Superior/Consclho Nacional de Educa<;ao do Ministcrio da Educa<;ao, ao refonnularem
esta queslao, dediqucl11 maior atenao para a inclusao, junta ao curriculo obrigatorio, de
disciplinas voltadas ao setor estatal brasileiro.

Por outro lado, ainda que est as instilui<;oes nao reeslrulurcm 0 devido grau de

prioridade aos balan<;os do selor eSlatal, deve-se ter uma atitude de aproxima<;ao a partir do

Nilcleo dos Indicadores Con\<lbeis Brasileiros (NICE) e as InSlitui<;oes Fedcrais de Ensino
Superior, no sentido de convencer e cobraI' a padroniza<;ao do tema junta aas alunas da
gradua<;:ao em Ciencias Contahcis.
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