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Cliente: Prefeitura Municipal de Mairinque  Sistema: Serviços 

Solicitante: Fernando Henrique Ribeiro Dela Dea   Id OS/Aberta:  

Consultor(es): Angelo Mendes Lima Chegada/Saída: 28/01/2019 á 31/01/2019 

 

Relatório de Encerramento Contábil – Balanço 2018 
 

1. Introdução 
 
  O atual cenário indica a necessidade de uma gestão pública voltada para 

resultados, cuja análise das necessidades sociais revela forte enfoque na qualidade da 

prestação dos serviços públicos. Apresentar os resultados da aplicação dos recursos 

públicos é dever do Estado, não só por sua obrigação legal, mas também para atender 

ao princípio da moralidade no qual deve se pautar a gestão pública, dessa forma 

conquistando a legitimidade de suas ações para o bem comum da sociedade. 

 Com passos seguros, a SMARAPD Informatica Ltda. entende que novas 

tecnologias de controle externo devem ser utilizadas para um novo modelo de 

fiscalização, consultoria pública e assessoria técnica a fim de atender às exigências e 

legalizações auditadas pela Secretária do Tesouro Nacional – STN e sistema 

Audesp/TCESP com foco nos princípios da Economia, da Eficiência, da Eficácia e da 

Efetividade, respeitando suas atribuições constitucionais e legais. 

 Sendo assim, em atendimento à solicitação da Sr. Valdecir, responsável pelo Setor 

Contábil, realizada visita à Prefeitura Municipal de Mairinque, entre os dias 28 a 

31 de janeiro, com a finalidade de acompanhamento das rotinas de fechamento 

contábil mensal, avaliação de possíveis inconformidades na geração de arquivos e 

relatórios de prestação de contas ao sistema AUDESP para o período. 
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2. Conferência Contábil 

 
Com os dados do mês de Novembro armazenados no sistema AUDESP, iniciamos o 

procedimento de conferência contábil dos dados de Dezembro com o levantamento das 

informações Financeiras e Patrimoniais conforme execução orçamentária, para a correta 

atualização contábil do órgão para Encerramento do Exercício de 2018. Desta forma, 

seguem as posições referentes às análises. 

  

  2.1 Despesas 

 

Os valores encontram-se contabilizados corretamente no controle da aprovação do 

Planejamento e Orçamento bem como no controle da Execução do Planejamento e 

Orçamento. Valor Empenhado no ano de R$ 154.507.320,26 Liquidados no valor de R$ 

146.620.806,69 e Pagamentos no valor de R$ 137.203.704,73 Saldo residual a Pagar 

de R$ 17.303.615,53. 

Abaixo segue um resumo: 
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Análise Orçamentária 

 

Índice de Comportamento da Despesa (ICD) = (Despesa Realizada – Despesa Prevista) / Despesa Prevista 

 

 

 

 

O ICD apurado em 0,02, indica que não houve economia na despesa realizada em relação ao orçado. Para 

cada real orçado, 1 decimal foi utilizado 

 

 2.2 Receitas  

   

Os valores encontram-se contabilizados corretamente no controle da Execução do 

Planejamento e Orçamento bem como nas respectivas Variações Patrimoniais, sendo o 

valor arrecadado no ano de R$ 163.072.696,48 Observar quadro de conferência 

abaixo: 
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Índice de Comportamento da Arrecadação (ICA) = (Receita Arrecadada – Receita Prevista) /Receita Prevista 

 

 

 

 

ICA (Receita arrecadada – receita prevista/receita prevista), Índice de Comportamento da 

Arrecadação, esse índice representa que existe uma defasagem ou aumento da ordem de 

percentual entre a previsão da receita e sua arrecadação, a qual denominamos de insuficiência ou 

excesso de arrecadação. 

 

(-) Significa que houve uma insuficiência de arrecadação. Para cada real previsto, foi arrecadado [1-decimal]. 
(+) Significa que houve uma arrecadação maior que a prevista. Para cada real previsto, foi arrecadado [1+decimal]. 
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Através da tabela acima é possível apurar o resultado orçamentário: 

 

 

Este resultado demonstra um déficit orçamentário uma vez que a diferença entre 

a receita prevista e a receita arrecadada, não supera a diferença da despesa fixada e 

despesa realizada. 

 

 

Índice do Resultado Orçamentário (IRO) = (Receitas – Despesas) / Receita Total 
 

 

 

 

Esse índice representa que existe uma defasagem da ordem de [percentual] das receitas, para a 

cobertura das despesas, ou, ainda, que a execução da Receita corresponde apenas a [1 – 

percentual] da execução das despesas. Significa que, para cada R$ 1,00 de execução 

orçamentária, essa instituição adiciona mais R$ [decimal] em seu déficit. 

 

(-) Defasagem de ordem percentual das receitas para a cobertura das despesas. 

(+) Superestimação da ordem [percentual] das receitas para cobertura das despesas. 
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2.3. Financeiro 

 

Os valores encontram-se contabilizados corretamente no Ativo Disponível, 

Controles Devedores e Controles Credores. O saldo de disponibilidades ao final do 

período é de R$ 5.204.077,38. 

 

 

 

Análise Financeira 

 

Índice da Situação Financeira Líquida (SFL) = (Ativo Financeiro – Passivo Financeiro) / Receita Total 
 
 

 

 
 

 
 
 



 

SMARAPD Informática Ltda. 
Rua Aurora, 446 
Vila Tibério, Ribeirão Preto – SP 
Fone: (0xx16) 2111-9898 / Fax: (0xx16) 2111-9800 
smarcp.consultoria@smarapd.com.br /www.smarapd.com.br 

 

Relatório Mensal de Visita ao Cliente 
 

SMARAPD Informática Ltda.  Página 7 
 

 
Déficit Financeiro: Tal resultado demonstra que há uma defasagem entre o que se arrecada e o que se gasta 
na ordem de [percentual], ou seja, para cada R$ 1,00 de receita, a instituição possui R$ [decimal] de déficit, 
isto é, gasta R$ [decimal] a mais que arrecada. Outra análise a que se pode chegar é que há [percentual] de 
365 dias de comprometimento da próxima arrecadação.  

 

2.4 Extra Orçamentário 

 

Os valores encontram-se contabilizados corretamente no Ativo Circulante, Passivo 

Circulante, controles devedores e controles credores. O saldo de Extra Orçamentária no 

valor de R$ 3.175.870,20. 

 

  

 

Informamos ao cliente que doravante, antecipando as ocorrências no sistema 

Audesp, o Sistema SMARcp, durante o processo de consistência contábil, dará como 

inconsistências, a existência de entre outras, contas contábeis extras-orçamentários 

cujos saldos tenham invertidos no mês em processamento, requerendo atenção para 

este fato. 

Recomendamos que ao final do movimento financeiro do período, sejam 

realizados trabalhos de conciliação das mesmas no sentido de verificar se as retenções e 

os pagamentos extras ocorreram em suas respectivas contas contábeis e se não houve 

erro de classificação dos lançamentos durante o mês uma vez que, o sistema Audesp 

rejeita os balancetes contendo contas contábeis com saldos invertidos em relação a 

natureza da conta e o sistema SMARcp em sua consistência contábil está antecipando o 
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Audesp e demonstrando em sua grid quais são as contas contábeis com saldos invertidos 

e que precisam ser regularizadas antes do encerramento do mês em questão. 

 Salientamos que através do relatório CER31700 – Razão Analítico, seja verificado 

as movimentações corretas e composição dos saldos reais para a conta extras-

orçamentária abaixo, pois não houve movimentações durante o exercício para a mesma. 

 

2.1.8.8.1.04.99.005 - SAUDE DENTAL TRAT. DENT. LTDA  

 

 

2.5 Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado. 

 

 Almoxarifado: As entradas contabilizadas no ativo circulante contas 

1.1.5.6.1.XX, são a partir deste exercício 2018, classificadas conforme a natureza do 

sub-elemento utilizado com as naturezas 3.3.90.30 e 3.3.90.32, durante a execução 

orçamentária do período (despesas liquidadas do exercício atual, despesas liquidadas de 

restos a pagar não processados inscritos no balanço passado). As saídas de material de 

consumo de estoques devem ser movimentadas manualmente com base em informações  

que devem vir o setor responsável pelo controle e administração de materiais. 

 Bens Móveis: De igual modo, as entradas registradas na conta contábil 

1.1.5.6.1.08.00 (materiais a classificar), são oriundas das liquidações de despesas 

classificadas na natureza 4.4.90.52 e seus sub-elementos, inclusive daqueles inscritos 

como restos a pagar não processados no balanço passado. As saídas de estoque desta 

conta contábil, deverá ocorrer em contrapartida com o ativo imobilizado (mutação) e em 

conformidade com informações que devem vir do setor responsável pelo controle e 

administração de patrimônio da entidade. 

 Imóveis: Conforme as NBCASP´s, toda despesa liquidada nas naturezas 

4.4.90.51, são contabilizadas como “obras em andamento”, conta 1.2.3.2.1.06.01.00.  

 O Setor responsável pelas informações, deve fornecer à contabilidade os dados 

para que os valores contabilizados na conta acima mencionada, sejam baixados em 
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contrapartida (mutação), com edificações e terrenos. Até encerramento deste mês não 

ocorreram contabilizações de acréscimos e decréscimos nas contas de bens imóveis. 

 As baixas nas contas de material de consumo foram realizadas mediante a 

apresentação do relatório MER31600 disponibilizado pelo setor responsável, 

apresentando ao final do exercício o sald8 de: R$ 747.202,19. 

 Para os Bens Móveis e Imóveis não foram realizados ajustes contábeis uma vez 

que o relatório recebido MPS46400 se encontrava com valores negativos em 

determinadas classes, em contato com o suporte do SmarAM fui informado que o cálculo 

de Patrimônio não é realizado desde 2011, orientamos ao cliente que para o exercício de 

2019 com ajuda da SMARAPD proceda com o cálculo e fechamento mensal, a partir 

disto, a contabilidade possa realizar os lançamentos mensais, atendendo ao princípio da 

competência e temporalidade. 

   

2.6 Adiantamentos 

 

Os valores encontram-se contabilizados corretamente nos Controles Devedores e 

Controles Credores. Não existe saldo a ser prestado conta em aberto no exercício de 

2018. 

 

 

 2.7 Restos a Pagar  

  

Observamos que até encerramento do mês 08, esta Prefeitura pagou o 

equivalente a 66,8 % do montante inscritos em restos a pagar, levando em 

consideração, os processados e os não processados. Os cancelamentos de restos a pagar  

processados e não processados, correspondem a 4% do total inscrito no balanço 2017.  
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O saldo remanescente de Restos a Pagar ao final do exercício de 2018 é de R$ 

3.279.962,71 conforme relatório CER14800 – Resumo de Restos a Pagar. 

 

 

 

 

 2.8. Dívida Ativa 

 

 As informações referentes às movimentações de arrecadação da Dívida Ativa 

foram contabilizadas automaticamente no Ativo Circulante. 

 Verificamos que a contabilidade atualiza a Dívida Ativa mensalmente realizando as 

inscrições e cancelamentos de créditos em Dívida Ativa Tributária, sendo o saldo 

apresentado no inventário de Dívida Ativa Executiva idem ao valor apresentado 

contabilmente. 
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Sendo este:  

 

 R$ 16.198.185,82 

 IPTU: R$ 8.609.957,44 

 ISSQN: R$ 3.373.598,90 

 OUTROS TRIBUTOS: R$ 4.097.652,95 

 CIP: R$ 9.336,53 

 TAXAS: R$ 107.640,00 

 

  

 2.9. Dívida Fundada/Precatórios  

  

 Os dados referentes a Dívida Fundada e Precatórios foram atualizados até o mês 

de Dezembro conforme a disponibilização de relatório disponibilizado pelo setor da 

Contabilidade. Saldo atual em R$ 18.571.728,77 

As posições finais das dívidas em 2018 no Balanço Patrimonial estão em 

conformidade com o Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 

 

Detalhamento: 
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2.11. Provisões de Folha de Pagamento 

 

De igual modo, os pagamentos de férias e décimo terceiro salário devem ser 

reconhecidos no passivo circulante a curto prazo, como despesas a pagar para o 

exercício 2018, mesmo antes de ocorrer. O setor de recursos humanos deve encaminhar 

à contabilidade mensalmente, o valor correspondente a 1/12 avos do montante de férias 

e décimo terceiro a pagar aos colaboradores municipais e na eventualidade de reajuste 

salarial, esta diferença também figurar como provisão para pagamentos destas despesas  

de pessoal, provisões estas que serão lançadas em contas específicas no passivo 

circulante, conta de atributo patrimonial (P). Recomendamos ao cliente formalizar 

solicitação junto ao Recursos Humanos para que estas informações cheguem à 

contabilidade e as evidenciações contábeis sejam mais reais possíveis. 

 

2.12. Análise Patrimonial 

 

 À avaliação dos elementos do ativo e do passivo pode ser realizada mediante a 

utilização de análises por quocientes, dentro os quais se destacam os índices de liquidez 

e endividamento, segue os abaixo os índices da Prefeitura Municipal de Mairinque ao 

final do Exercício de 2018. 

 

 
Este índice LI indica a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus 

compromissos de curto contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos 

disponíveis em caixa e banco. 
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A liquidez corrente LC demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto 

prazo (caixa, bancos, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, 

empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc). 

 

 

 A liquidez seca LS demonstra quanto a entidade poderá dispor de recursos circulantes, 

sem levar em consideração seus itens não monetários como os estoques, os almoxarifados e as 

despesas antecipadas, para fazer face as suas obrigações de curto prazo. 
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A Liquidez Geral LG é uma medida de capacidade da entidade em honrar todas as suas 

exigibilidades, contando para isso com seus recursos a curto e a longo prazo. 

 

 

 

Índice de solvência IS representa quanto uma entidade é solvente quando faz frente a 

suas obrigações e apresenta uma situação patrimonial que garanta a sua continuidade 

 

 

 

O Grau de Endividamento Geral EG, demonstra quanto o capital de terceiros representa 

sobre o total de recursos investidos no negócio. 
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A Composição do Endividamento CE nos indica quanto do Capital de Terceiros está alocado 

em compromissos de curto prazo. Representa a parcela de curto prazo sobre a composição do 

endividamento total, num aspecto geral é melhor para a entidade que as suas dívidas sejam de 

longo prazo. 

 

3. Gráficos. 
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5. Conclusão 

 

Concluímos que apesar da existência das inconformidades e pendências citadas 

neste relatório, a Prefeitura consegue realizar as prestações de contas junto aos TCESP, 

bem como as publicações necessárias da situação orçamentária e fiscal do município.  

No entanto, orientamos que a contabilização das movimentações com reflexos 

patrimoniais seja realizada de forma mensal para refletir o saldo mais próximo da 

realidade e das orientações das Secretaria do Tesouro Nacional através das NBCASP's e 

suas portarias. 

Desta forma, foram processados contabilmente os meses de Dezembro e os 

movimentos de Balanço e Encerramento. Após as contabilizações acima, foi realizada a 

acumulação dos dados para prestação de contas ao Sistema AUDESP e foi realizado o 

envio do mês de Dezembro ao AUDESP, no qual encontra-se com status de 

“Documento Validado e Aguardando Liberação”. Até a data limite de envio ao 

AUDESP os arquivos podem ser substituídos caso houver necessidade.  

Ressaltamos que o envio dos arquivos da Fase 2 do Audesp são de 

responsabilidade do cliente, tanto na observação dos prazos quanto na geração e envio 

dos arquivos e em caso de dúvida estamos à disposição para auxiliá-los. 

 

Conforme publicação no sítio do TCESP a data limite para envio dos dados de 

Dezembro é dia 05 de Fevereiro de 2019. 
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Prazos de Prestação de Contas 2019: 

10/01 - Mês de novembro  

05/02 - Mês de dezembro  

20/02 - Balanço (mês 13)  

28/02 - Matriz de saldos contábeis de janeiro de 2019 

08/03 - Encerramento (mês 14)  

25/03 - Envio mensal de janeiro 2019. 

 

Mairinque, 31 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Fernando Henrique Ribeiro Dela Dea 

Controle Interno 

Prefeitura Municipal de Mairinque 

 

 

 

_____________________________________ 

Angelo Mendes Lima 

Consultoria Contábil 

SMARAPD Informática Ltda. 

 

 

 

_____________________________________ 

Valdeir Antônio de Oliveira 

Coordenador Consultoria Contábil 

SMARAPD Informática Ltda. 

 


