NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
1. Informações Gerais
O município de Belo Horizonte possui natureza jurídica de direito público e
sede na Av. Afonso Pena, nº 1212 - Centro, Belo Horizonte - MG, CEP 30130003.
As demonstrações contábeis aqui apresentadas foram elaboradas em
conformidade com a legislação vigente e com as normas de contabilidade
aplicadas ao setor público bem como observadas as orientações do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 7ª Ed., o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP - 2018 e as Instruções de Procedimentos
Contábeis – IPCs, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do
Município de Belo Horizonte relativas ao exercício de 2018, composta pelas
seguintes entidades municipais com contabilidade descentralizada:

Administração Direta:
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (Secretarias Municipais, Órgãos
Correlatos e os Fundos Municipais);
Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Administração Indireta:
Fundações Públicas:
Fundação Municipal de Cultura - FMC;
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - FPMZB.
Autarquias:
Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB;
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP;
Superintendência de Limpeza Urbana - SLU.
Sociedades de Economia Mista Dependentes:
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte S/A - Urbel;
Empresa de Informática e Informação de Belo Horizonte - Prodabel;
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S.A. - Belotur;
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTrans.

Não integra a consolidação das contas do Município:
Sociedade de Economia Mista Independente:
PBH Ativos S/A.

2. Políticas Contábeis
Sistema Informatizado de Contabilidade
A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - CASP-PBH, desenvolvido pela Empresa de
Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – Prodabel.

Implantação do Sistema de Conta Única
A partir de abril de 2018, em atendimento ao Princípio da Unidade de Tesouraria art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, o município adotou o sistema de
Conta Única, com cronograma de migração das contas bancárias dos órgãos
do município para o caixa único.
Os principais instrumentos legais e normativos que orientaram a implantação
do Sistema de Conta Única foram:
- A Portaria Municipal SMF nº 003, de 03/02/2017, que designou os suplentes
dos membros titulares do Grupo Deliberativo e os membros titulares e
respectivos suplentes do Grupo Executivo do Projeto de implementação de
Conta Única;
- A Lei Municipal nº 11.095, de 28/12/17, que criou o sistema de Conta Única
do município de Belo Horizonte; e
- O Decreto Municipal nº 16.901, de 08/05/18, que regulamentou a Lei
Municipal nº 11.095, de 28/12/17.

Consolidação das Contas
No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as
operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise.

3. As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público
3.1.

Balanço Orçamentário – (BO)

Segundo o MCASP 8ª ed., o Balanço Orçamentário (BO) demonstrará as
receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a
previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o
saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.
Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de
natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada
para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as
despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário do município de Belo Horizonte evidencia com
fidedignidade a execução do orçamento para o exercício de 2018, aprovado
pela Lei Municipal nº 11.097, de 29/12/2017.
O demonstrativo foi elaborado observando na íntegra as orientações da
instrução de procedimentos contábeis “IPC 07 – Metodologia para Elaboração
do Balanço Orçamentário” e a NBC TSP “13 – Apresentação de Informação
Orçamentária nas Demonstrações Contábeis”.

Da Análise dos Índices
Em relação às receitas orçamentárias, do total da receita realizada em 2018,
36,69% foram provenientes de Receitas Correntes Tributárias e 42,15%
referente às Transferências Correntes.
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Já em relação às despesas orçamentárias, do total empenhado em 2018,
43,92% foram referentes às Despesas Correntes para pagamento de Pessoal e
Encargos Sociais e 44,65% às Outras Despesas Correntes.
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A lei Orçamentária do exercício de 2018 previu inicialmente uma receita a ser
realizada de R$12,5 bilhões, sendo que a receita realizada efetiva representou
R$10,5 bilhões, o que representa uma realização efetiva de 84% da receita
inicialmente prevista.
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Já em relação à despesa fixada para 2018, o legislativo autorizou despesas no
montante de R$12,5 bilhões.
Observa-se que o total da Dotação Atualizada da Despesa foi superior ao total
da Dotação Inicial para o mesmo período em R$ 17.495.817,77 em decorrência
da abertura de créditos adicionais com origem no superávit financeiro apurado
no exercício anterior. Estes créditos adicionais foram utilizados para aplicação
no Ensino, na fonte de recursos vinculada ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - (Fundeb).
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Em 2018 o total da despesa empenhada representou 82,84% do total
autorizado pelo legislativo municipal, o que resultou em um superávit
orçamentário no montante de R$ 159,7 milhões.
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Este superávit orçamentário de 2018 equivale a dizer que o total das receitas
orçamentárias representou 101,54% do total das despesas empenhadas.

Já no exercício de 2017, ocorreu um déficit orçamentário no montante de R$
319,3 milhões, ou seja, as receitas arrecadadas representaram 96,82% do total
das despesas empenhadas.
A Receita Corrente do exercício de 2018 superou em 6,68% a Despesa
Corrente, o que resultou em um superávit orçamentário corrente de R$ 631,5
milhões.
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Em relação à utilização do superávit financeiro acumulado de exercícios
anteriores, 2,40% do total do Superávit Financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do Exercício de 2017 foi utilizado na abertura de créditos
adicionais.
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O quociente real da execução orçamentária de 2018 indica que a receita
realizada representou 110,82% do total da despesa paga. Em outros termos, a
despesa paga representou 90,24% do total da receita realizada.
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Da Análise Vertical – (AV) e Horizontal (AH)
A análise vertical acontece no mesmo período, porém analisamos contas
diferentes. Essa análise serve para identificar a porcentagem de participação
de determinado indicador nos resultados. A análise vertical apresenta o quanto
cada conta é importante em relação à demonstração contábil a que pertence.
A análise horizontal se baseia na evolução dos saldos das contas ao longo do
período. A comparação ocorre entre as mesmas contas, porém em exercícios
diferentes. Seu objetivo é analisar se os valores das demonstrações contábeis
cresceram ou diminuíram em comparação com as informações de períodos
anteriores.
Valores em Reais (R$)
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Incluídas as receitas intraorçamentárias

Fonte: Sistema CASP PBH

A partir da análise vertical do exercício de 2018 em relação às receitas, 36,69%
e 42,15% do total das receitas arrecadadas, corresponderam respectivamente
às receitas correntes tributárias e transferências correntes.
Numa análise horizontal destaca-se o crescimento, em relação ao exercício de
2017, de 18,89% nas receitas de contribuições e 15,50% nas receitas
tributárias, bem como o crescimento de 74,72% no total das receitas de capital.
No total arrecadado em 2018, ocorreu um crescimento nominal de 8,66% em
relação ao exercício de 2017, o que equivale a um crescimento real de 4,73%,
considerando a inflação acumulada no período de 3,75% (IPCA).
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Valores em Reais (R$)
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Incluídas as despesas intraorçamentárias

Fonte: Sistema CASP PBH

A partir da análise vertical do exercício de 2018 em relação às despesas,
43,25% e 43,98% do total das despesas empenhadas corresponderam
respectivamente às despesas correntes de pessoal e encargos sociais e outras
despesas correntes.
Numa análise horizontal destaca-se o crescimento, em relação ao exercício de
2017, de 1.714,64% nas despesas de inversões financeiras bem como o
crescimento de 19,07% no total das despesas de capital.
Destaca-se que no total das despesas de inversões financeiras R$ 109 milhões
foram em virtude de aplicação direta decorrente de operação entre órgãos e
fundos Integrantes do OFSS (despesas intraorçamentárias).
Ocorreu um crescimento nominal de 3,61% no total da despesa empenhada
em relação ao exercício de 2017, que equivale a um decréscimo real de -0,13%
considerando a inflação acumulada no período de 3,75% (IPCA).

3.2.

Balanço Financeiro – (BF)

Segundo o MCASP 8ª Ed., o Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e
despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios
extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e
os que se transferem para o início do exercício seguinte.
O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do
exercício, porém este resultado não deve ser confundido com o superávit ou
déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial (BP).
O Balanço Financeiro foi elaborado observando na íntegra as orientações da
instrução de procedimentos contábeis “IPC 06 – Metodologia para Elaboração
do Balanço Financeiro” bem como observado todas as instruções do MCASP
8ª Ed. no que se refere aos valores que não transitam pelo orçamento, mas
afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”

contempladas nas linhas “Outros Recebimentos Extraorçamentários” e “Outros
Pagamentos Extraorçamentários”.

Da Análise dos Índices
Durante o exercício de 2018 o município reduziu R$ 183.464.313,05 de valores
em espécie no caixa em relação os valores em espécie disponíveis em
dezembro do exercício de 2017, ou seja, apresentou uma variação líquida de
caixa negativa.
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Considerando que o resultado orçamentário no exercício de 2018 foi
superavitário em R$ 159.706.219,69, pode-se afirmar que o resultado
financeiro do mesmo exercício não apresenta nenhuma relação direta com o
resultado orçamentário.
O resultado financeiro deficitário do exercício pode ser explicado com base na
análise das transações extraorçamentárias.
De acordo com o MCASP 8ª Ed., os ingressos extraorçamentários são
recursos financeiros de caráter temporário, do qual o município é mero agente
depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto,
não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).
São exemplos de ingressos extraorçamentários: os depósitos em caução, as
fianças, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária
(ARO), e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros.
Já o dispêndio extraorçamentário é aquele que não consta na lei orçamentária
anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de
depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por
antecipação de receita e recursos transitórios.
Observa-se que em 2018 os recebimentos extraorçamentários representaram
86,56% do total dos pagamentos extraorçamentários, resultando em um
resultado extraorçamentário deficitário no valor de R$337.681.593,48.
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A partir da análise comparativa entre o resultado extraorçamentário e o
resultado financeiro, conclui-se que todo o resultado financeiro deficitário é
justificado a partir do resultado extraorçamentário, também deficitário, uma vez que
este representa 184,06% daquele.
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Da Análise Vertical – (AV) e Horizontal (AH)
A partir da análise horizontal das informações do exercício de 2018 observa-se
que 82,93% dos ingressos têm origem na receita orçamentária e 17,07% nos
ingressos extraorçamentários.
Em relação ao exercício de 2018, ocorreu uma redução de 20,45% dos
ingressos extraorçamentários quando comparados com o exercício de 2017,
decréscimo em grande parcela resultante da redução da inscrição em restos a
pagar.
Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH
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Em relação aos dispêndios do exercício de 2018 observa-se que 80,55% dos
dispêndios tiveram origem na despesa orçamentária autorizada pelo legislativo
municipal e 19,45% nos dispêndios extraorçamentários.
Em relação ao exercício de 2018, ocorreu um acréscimo de 47,12% dos
dispêndios extraorçamentários quando comparados com o exercício de 2017.
Este acréscimo é decorrente do aumento dos pagamentos de restos a pagar no
exercício de 2018.
Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

3.3.

Balanço Patrimonial – (BP)

De acordo com o MCASP 8ª Ed., o Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial
da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público,
bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação
(natureza de informação de controle).
O Balanço Patrimonial foi elaborado observando na íntegra as orientações da
instrução de procedimentos contábeis “IPC 04 – Metodologia para Elaboração
do Balanço Patrimonial”.

Da Análise dos Índices
No município de Belo Horizonte, no final do exercício de 2018, a cada R$ 1,00
de dívida a curto prazo, o ente possuía R$ 4,31 disponível para honrar
imediatamente seus compromissos.
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A partir de uma análise mais conservadora, o índice de liquidez imediata busca
identificar os recursos que o ente dispõe para honrar seus compromissos de
forma imediata, deduzindo os valores dos créditos a receber a curto prazo, os
estoques e as VPD´s pagas antecipadamente.
A partir deste índice observa-se que a cada R$ 1,00 de dívida à curto prazo, o
ente possuía R$ 2,98 de disponibilidade imediata para honrar imediatamente
seus compromissos.
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Importante destacar, que por se tratar de órgão público, os recursos
disponíveis podem possuir vinculações específicas que impeçam o pagamento
de quaisquer compromissos. Assim, este índice de liquidez corrente é mais
eficaz quando elaborado detalhadamente por fonte de recursos.
Uma das formas de se trazer este índice mais próximo da realidade é subtrair
do total das disponibilidades os valores pertencentes ao Regime Próprio de
Previdência Social - (RPPS) por se tratar de recursos vinculados ao pagamento
de benefícios previdenciários sem, contudo, subtrair os valores do passivo
circulante.
Subtraindo então as disponibilidades do RPPS, conclui-se que a cada R$ 1,00
de dívida a curto prazo, o ente possuía R$ 2,06 de disponibilidade imediata
para honrar imediatamente seus compromissos.
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Numa análise do endividamento do município, observa-se que 38,42% do ativo
total do ente está comprometido com suas obrigações de curto e longo prazo.
A partir da composição do endividamento, conclui-se que 16,04% do total do
endividamento do ente possuem exigibilidade no curto prazo.
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Da Análise Vertical – (AV) e Horizontal (AH)
A partir de uma análise vertical 43,03% do total do ativo são representados por
Créditos a Longo Prazo.

Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

Estes créditos a longo prazo são compostos pelas seguintes rubricas,
apresentadas com a codificação do plano de contas (PCASP 2018):
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Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

O total do ativo intangível cresceu 61,60% em relação ao exercício de 2017.
Este crescimento se deu em decorrência do início das tratativas referentes ao
item nº 15 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais
– (PIPCP)1 nas empresas estatais dependentes e no RPPS.
Importante destacar, que o município de Belo Horizonte encontra-se no
processo de levantamento e avaliação dos bens móveis e imóveis,
principalmente em relação aos órgãos da administração direta, o que pode
representar um Ativo Imobilizado subavaliado.
Em relação ao Passivo, os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
representaram 61,81% do total das obrigações com terceiros.

Valores em Reais (R$)
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 O Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, anexo à Portaria STN nº 548, de
24 de setembro de 2015, lista os procedimentos patrimoniais a serem observados para a consolidação
das contas públicas nacionais, sob a mesma base conceitual, onde são apresentadas considerações
acerca da descrição do procedimento, as fontes normativas e os passos necessários para a respectiva
implantação de maneira simplificada.
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Os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo estão diretamente
relacionadas com a Dívida Pública Interna e Externa por Contratos, como
segue:
Valores em Reais (R$)
§¨¨ § ©¨§    
DEDEDEF G HIJKLMNOIPM Q RPSTP UKQVP G WSNXKSP
`a`a`abab c defghijkeli m nlopl qgmrl c sojtgol c uloilvkwmxyl
`a`a`abaz c defghijkeli m nlopl qgmrl c sojtgol c sojtg  c okyl
`a`a`aba c defghijkeli m nlopl qgmrl c sojtgol c sojtg  c dijmwl
DEDEDED G HIJKLMNOIPM Q RPSTP UKQVP G HNXKSP
`a`a`a`ab c defghijkeli m nlopl qgmrl cdjtgol c uloilvkwmxyl
DEDEDE[ G KPM X HSQKTPM Q UQTQK X HIJKLMNOIPM X OSQSOQIXSNPM Q RPSTP UKQVP G WSNXKSP
DEDEDE\ G KPM X HSQKTPM Q UQTQK X HIJKLMNOIPM X OSQSOQIXSNPM Q RPSTP UKQVP G HNXKSP
DEDEDE G G HSQKTPM OSQSXOKPM Q JKPJKOQK G WSNXKSP
DEDEDEZ G G HSQKTPM OSQSXOKPM Q JKPJKOQK G HNXKSP
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Fonte: Sistema CASP PBH

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto
Prazo tiveram uma redução de 69,40% em relação ao exercício de 2017.
Esta redução significativa se deu em decorrência de uma política adotada pelo
município que antecipou os salários referentes aos dias trabalhados em
dezembro, que deveriam ser pagos em janeiro, pagando-os no dia 28 de
dezembro. Esta política teve como objetivo propiciar ao funcionalismo
municipal (65 mil agentes públicos, aposentados e pensionistas) mais
tranquilidade nas compras de natal e contribuir para que o comércio da cidade
tivesse um fim de ano com resultados mais eficientes.

3.4.

Demonstração das Variações Patrimoniais – (DVP)

De acordo com o MCASP 8ª Ed., a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do
exercício.
O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as
variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor
apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial - (BP) do
exercício.
No setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho,
mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações
quantitativas dos elementos patrimoniais.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações
no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas
da sociedade.
Da Análise dos Índices
No exercício de 2018, Belo Horizonte alcançou um resultado patrimonial
superavitário no montante de R$ 2,79 bilhões.
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O total das variações patrimoniais diminutivas representou 92,41% do total das
variações aumentativas, o que levou a um resultado patrimonial positivo
correspondente a 7,59% do total das variações patrimoniais aumentativas.
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Da Análise Vertical – (AV) e Horizontal (AH)
Do total das Variações Patrimoniais Aumentativas, 56,97% são representadas
pela rubrica Outras Variações Patrimoniais Aumentativas.
Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

Detalhando as informações da rubrica Outras Variações Patrimoniais
Aumentativas, verifica-se que esta é na sua maioria composta por valores
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provenientes da Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas, destacando-se
a Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias.
O registro da reversão desta provisão matemática foi fundamentado em
Demonstrativo de Avaliação Atuarial elaborado pela Lumens Atuarial e
devidamente registrado na entidade contábil descentralizada do RPPS (Fufin).
Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

Do total das Variações Patrimoniais Diminutivas, 54,82% são representadas
pela rubrica Outras Variações Patrimoniais Diminutivas.
Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

Detalhando as informações da rubrica Outras Variações Patrimoniais
Diminutivas, verifica-se que esta é na sua maioria composta por valores
provenientes da Constituição de Provisões, destacando-se a constituição de
Provisões Matemáticas Previdenciárias.
O registro da constituição desta provisão matemática foi fundamentado em
Demonstrativo de Avaliação Atuarial elaborado pela Lumens Atuarial e
devidamente registrado nas entidades contábeis descentralizadas do RPPS
(Fufin e BHPrev).
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Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

A partir de uma análise horizontal, verifica-se que ocorreu uma variação de 66,83% e -70,45% nas rubricas “Outras Variações Patrimoniais Aumentativas”
e “Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, respectivamente, em relação ao
exercício de 2017.
Esta variação pode ser justificada pelo fato de no exercício de 2017, a
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da
Fazenda, órgão de controle externo dos Regimes Próprios de Previdência,
exigiu a revisão de um dos pressupostos utilizados no cálculo atuarial,
relacionado à idade de ingresso em regime previdenciário, cuja consequência
natural foi a elevação significativa do valor estimado para os encargos do plano
em todos os próximos anos. Esta consequência é principalmente identificada
no exercício de 2017, que foi o exercício que comportou todo o encargo da
mudança dos pressupostos utilizados no cálculo.

3.5.

Demonstração dos Fluxos de Caixa – (DFC)

De acordo com o MCASP 8ª Ed., a Demonstração dos Fluxos de Caixa - (DFC)
apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional,
de investimento e de financiamento.
A DFC identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os
itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Da Análise dos Índices
O Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais representou 7,21% do
Resultado Patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais,
evidenciando uma dispersão significativa entre o Resultado Patrimonial e o
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.
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De acordo com a apuração do índice da capacidade de amortização da dívida,
os recursos gerados pela entidade para o pagamento da dívida representaram
3,98% do total do passivo.
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No exercício de 2018, o resultado das atividades operacionais representou
209,72% da Geração Líquida de Caixa que foi deficitária. A dispersão entre o
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais e a Geração Líquida de
Caixa e Equivalente Caixa está relacionado aos resultados deficitários das
Atividades de Investimento e de Financiamento.
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Da Análise Horizontal (AH)
No exercício de 2018 o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais
apresentou uma variação de -81,16% em relação ao exercício de 2017.
Parte da variação negativa no fluxo de caixa das atividades operacionais é
reflexo da antecipação do pagamento dos salários de dezembro de 2018 que
foram pagos em 28/12/2018, o que normalmente iria ocorrer em janeiro de
2019.

Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

3.6.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
– (DMPL)
De acordo com o MCASP 8ª Ed., a Demonstração das Mutações no Patrimônio
Líquido - (DMPL) demonstrará a evolução (aumento ou redução) do patrimônio
líquido da entidade durante um período.
A alteração total no patrimônio líquido durante um período representa o valor
total do resultado desse período, adicionado a outras receitas e despesas
reconhecidas diretamente como alterações no patrimônio líquido (sem passar
pelo resultado do período).
Da Análise Vertical – (AV) e Horizontal (AH)
No exercício de 2018, os Resultados Acumulados representaram 97,67% do
total do Patrimônio Líquido (PL) e foram responsáveis pelo crescimento do PL
em 40,44% em relação ao exercício de 2017.
Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

O total dos Resultados Acumulados é composto pelas seguintes rubricas:
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Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

4. Do Regime Próprio de Previdência Social de Belo Horizonte
4.1.

Informações Gerais

De acordo com o MCASP 7ª Ed. e segundo a legislação previdenciária, a
segregação da massa de segurados consiste na separação dos segurados e
beneficiários em dois grupos distintos, a partir da definição de uma metodologia
de corte. O grupo de segurados e beneficiários integrantes do fundo constituído
em regime de repartição simples compõe o Plano Financeiro e os integrantes
do fundo com perspectiva de sustentabilidade ou de capitalização integram o
Plano Previdenciário. A segregação da massa será considerada implementada
a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, acompanhado pela
separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações
correspondentes a cada grupo. O passivo atuarial, obrigatoriamente, será
contabilizado nas contas patrimoniais de forma segregada.
Em 2011, por meio da Lei nº 10.362, de 30 de dezembro de 2011, o Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Belo Horizonte
passou por uma reestruturação, por meio de uma segregação de massas, com
a criação de dois fundos: o Fundo Financeiro – FUFIN –, no regime de
repartição simples e o Fundo Previdenciário – BHPREV –, no regime de
capitalização.
No âmbito da Prefeitura de Belo Horizonte, o Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS dos servidores públicos efetivos garante aos seus segurados os
benefícios de aposentadoria, licença para tratamento de saúde e por motivo de
acidente em serviço, abono família, licença maternidade, pensão por morte e
auxílio-reclusão.

O RPPS do Município é de caráter contributivo e solidário e de filiação
obrigatória. É mantido pela Administração Direta, pelas entidades da
Administração Indireta que contem em seus quadros com servidores ocupantes
de cargo de provimento efetivo, pelo Poder Legislativo, assim como pelos
servidores ativos, aposentados e pensionistas.
A estrutura de direção do RPPS de Belo Horizonte é composta pelo Conselho
de Administração, pelo Conselho Fiscal e tem como Unidade Gestora – a
Subsecretaria de Gestão Previdenciária – Suprev, subordinada à Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SMPOG, criada pela Lei nº
11.065, de 2017.
A Suprev, cujas atribuições estão previstas no Capítulo VIII do Decreto nº
16.682, de 2017, é responsável pelo planejamento, coordenação e execução
da política de previdência social dos servidores públicos efetivos da
Administração Municipal.
Entre suas funções está a concessão e o pagamento dos benefícios
previdenciários, o atendimento aos segurados, o controle das receitas e
despesas do RPPS, a gestão dos recursos do Fundo Previdenciário, visando a
melhor rentabilidade e segurança nas aplicações, e a adoção de medidas
destinadas a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do RRPS.
Os Demonstrativos Contábeis dos dois fundos estão disponibilizados no link
abaixo:
https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/gestao-previdenciaria/informacoes/demonstrativos-contabeis

4.2.

Origem dos Recursos

No exercício de 2018 o RPPS arrecadou R$ 905,7 milhões em receitas
orçamentárias, valor que representa um crescimento nominal de 38,16% em
relação ao exercício de 2017, o que equivale a um crescimento real de 33,17%,
considerando a inflação acumulada no período de 3,75% (IPCA).

RPPS – Receita Orçamentária Realizada
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Fonte: Sistema CASP PBH

4.3.

Aplicação dos Recursos

No exercício de 2018 no RPPS do município de Belo Horizonte o total de
despesas empenhadas totalizou R$ 1,10 bilhões, valor que representa um
crescimento nominal de 15,98% em relação ao exercício de 2017, o que
equivale a um crescimento real de 11,79% considerando a inflação acumulada
no período de 3,75% (IPCA).

RPPS – Despesa Orçamentária Empenhada
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Fonte: Sistema CASP PBH

4.4.

O Resultado Orçamentário

Destacando-se das informações consolidadas às referentes ao RPPS de Belo
Horizonte observa-se que o Fundo Financeiro (Fufin) apresenta déficits
orçamentários.
No exercício de 2018 o déficit orçamentário foi de R$ 412 milhões.
Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH
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Esta é uma consequência natural de regimes com repartição simples que
passaram pelo processo de segregação de massas que vincula a contribuição
e benefícios dos novos servidores ao regime de capitalização simples.
Durante o exercício de 2018 o tesouro municipal aportou R$ 461 milhões ao
Fundo Financeiro (Fufin) para cobrir as insuficiências financeiras deste.

Fufin - Evolução do Resultado Orçamentário
Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

Diferentemente ocorreu com o Fundo Previdenciário (BHPrev), que tem
apresentado superávits orçamentários, por se tratar de fundo com regime de
capitalização que se encontra em seus anos iniciais, onde as receitas
arrecadadas tendem a aumentar, em decorrência da entrada de contribuições
dos novos servidores e por não apresentar grande número de servidores em
gozo de benefícios.
No exercício de 2018, o BHPrev apresentou resultado orçamentário
superavitário no montante de R$ 220 milhões.

BHPrev - Evolução do Resultado Orçamentário
Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH

4.5.

O Superávit Financeiro

Em 2018, o RPPS de Belo Horizonte apresentou um superávit financeiro
acumulado no valor de R$ 725 milhões. Neste montante estão inseridos R$ 17
milhões referentes ao déficit financeiro do Fufin e R$ 742 milhões de superávit
financeiro do BHPrev.

RPPS - Evolução do Superávit / Déficit Financeiro
Valores em Reais (R$)
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Fonte: Sistema CASP PBH
Apuração conforme item “3.5.3.3. - Conferência de Saldos das Contas de Disponibilidade de
Recursos” do MCASP 8ª Ed. pag. 398.

5. Eventos Subseqüentes
A partir de 02 de janeiro de 2019 o município de Belo Horizonte adotou o
controle por fontes de recursos em 100% de suas movimentações financeiras,
procedimento que até então não era adotado e que a partir do exercício de
2019 possibilitará o controle por fonte de recursos também nas contas
bancárias bem como a apuração de eventual superávit/déficit financeiro com
segregação por fonte de recursos.

6. Conclusão
O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público foi elaborado com o objetivo de apresentar
informações relevantes no contexto da gestão municipal, evidenciando a
situação patrimonial do Município e as respectivas consolidações, a fim de
tornar mais transparente os dados contidos nos demonstrativos apresentados
resultantes da gestão do exercício de 2018.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.
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