
EXERCÍCIO

NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

2021
E X E R C Í C I O

CONSOLIDAÇÃO



RANKING 2020
D A  Q U A L I D A D E  D A 
I N F O R M A Ç Ã O  C O N TÁ B I L 
E  F I S C A L  N O  S I C O N F I

1º LUGAR

1º LUGAR

1º LUGAR

16º LUGAR

Publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional

Disponível em: 
https://ranking-municipios.tesouro.gov.br/

RANKING DAS CAPITAIS COM MAIS 
DE 1 MILHÃO DE HABITANTES

RANKING DOS MUNICÍPIOS 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RANKING DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO

RANKING NACIONAL 
DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS



ENTIDADE COM CONTABILIDADE DESCENTRALIZADA

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE S/A 

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A 

FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDO 

FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO

FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DAS CENTRALIDADES

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 

FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS

FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS 

FUNDO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS 

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS 

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV

FUNDO PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS

SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS 

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

CONTADOR RESPONSÁVEL

Rodrigo Dornelas Scofield 

Viviane Patrícia Perazoli 

Sandro Ribeiro Campos 

Walter dos Santos Viana 

Alisson Luis Sarlo Balisa

Flávia Cristina Manacés Ribeiro 

Thatiana da Mota Santos 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar

Suzana Maria Landim Nassif 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Roger Alberto Schwetter 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar 

Rafael Rocha Avelar

Suzana Maria Landim Nassif

Rafael Rocha Avelar 

Daniela Cardoso Oliveira 

Marília Celestino Xavier

Ana Paula Pessoa de Holanda Gomes

Patrícia Gravino



COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Subsecretário de Contadoria Geral - SUCGM

Nourival de Souza Resende Filho

Diretora de Contabilidade Geral – DCGE

Marília Celestino Xavier

Gerente de Conciliação Bancária e Acompanhamento da Arrecadação – GECOB

Ildecléia Adamovcz Saldanha

Gerente de Contabilidade dos Fundos Municipais - GCFUM

Rafael Rocha Avelar

Gerente de Controle Contábil - GECOC

Marcel Enrique Caldas Gomes

Responsável pelo Suporte Técnico às Autarquias

Louiz Francisco Wolanik

Responsável pelo Suporte Técnico às Fundações e Câmara Municipal
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DAS NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES GERAIS

O município de Belo Horizonte possui natureza jurídica de direito público e 
sede na Av. Afonso Pena, nº 1.212 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30.130-003.

As notas explicativas às demonstrações contábeis aqui apresentadas foram 
elaboradas em conformidade com a legislação vigente (Lei Complementar 
Nº 101, de 4 de maio de 2000 e Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964), com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC 
T SP, bem como observadas as orientações do Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª Ed., o Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público – PCASP - 2021 e as Instruções de Procedimentos Contábeis – 
IPC, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do 
Município de Belo Horizonte relativas ao exercício de 2021, composta 
pelas seguintes entidades municipais com contabilidade descentralizada:

Administração Direta:

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (Secretarias Municipais, Órgãos 
Correlatos e os Fundos Municipais) – PBH.

Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH.

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.
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Não integra a consolidação das contas do Município:

Sociedade de Economia Mista Independente:

PBH Ativos S/A.

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

O município de Belo Horizonte utiliza desde abril de 2018, em atendimento 
ao Princípio da Unidade de Tesouraria - art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 
17/03/64, o sistema de Conta Única, com cronograma de migração das 
contas bancárias dos órgãos do município para a Conta Única do Tesouro 
Municipal – (CUTE).

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.

Até 31/12/2021 já estavam inseridos no sistema de conta única os 
seguintes órgãos:

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica

Fundação Municipal de Cultura

Fundo Municipal de Cultura

Fundo Municipal de Defesa Ambiental

Fundo Municipal de Habitação Popular

Fundo Municipal de Saúde

Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades

Fundo de Transportes Urbanos

Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural
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Hospital Metropolitano Odilon Behrens

Superintendência de Desenvolvimento da Capital

Superintendência de Limpeza Urbana

Controle Financeiro por Fontes e Destinação de Recursos

A partir de 02 de janeiro de 2019 o município de Belo Horizonte (Administração 
Direta e Indireta) implantou o controle por fontes e destinação de recursos 
em 100% de suas movimentações financeiras. Este procedimento, até então, 
não era adotado e a partir do exercício de 2019 possibilitou o controle por 
fonte de recursos nas contas bancárias, de controle de disponibilidades, de 
ativos e passivos financeiros, bem como a apuração do superávit/déficit 
financeiro com segregação por fonte de recursos.

Consolidação das Contas

No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as 
operações intra orçamentárias nos demonstrativos em análise.

Eventos Subsequentes

Nos termos da Lei 11.319 de 22 de outubro de 2021, foi criada a partir 
de 01/01/2022 a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo 
Horizonte – Sumob, autarquia municipal e autorizada a extinção da Empresa 

de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – Bhtrans a partir de 01/01/2022, 
sendo que a extinção poderá ocorrer em até 15 (quinze) anos.

A mesma lei alterou o nome do Fundo de Transporte Urbano - FTU, 
que passa denominar-se, a partir de 01/01/2022, Fundo Municipal de 
Mobilidade Urbana – FMU 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – (BO)

1.   Para efeito do cálculo do resultado orçamentário os regimes adotados 
foram o de caixa para as receitas e o de competência para as despesas. 
Contudo, para as despesas também são apresentadas as informações 
da despesa paga na coluna “Despesas Pagas” do Quadro Principal – 
Despesas Orçamentárias.

2.   Foi adotada a classificação por categoria econômica e origem para 
as Receitas e a classificação por categoria econômica e natureza de 
despesa para as Despesas.

3.   O orçamento demonstrado é o do exercício de 2021, aprovado pela Lei 
Municipal nº 11.277, de 28/12/2020.

4.   O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o 
Legislativo municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa 
estatal independente.

5.   Do total da receita bruta realizada, R$ 838 milhões corresponderam a 
receitas intra orçamentárias.
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Balanço Orçamentário – (BO) 

1. Para efeito do cálculo do resultado orçamentário os regimes adotados foram o de 
caixa para as receitas e o de competência para as despesas. Contudo, para as 
despesas também são apresentadas as informações da despesa paga na coluna 
“Despesas Pagas” do Quadro Principal – Despesas Orçamentárias. 

2. Foi adotada a classificação por categoria econômica e origem para as Receitas e 
a classificação por categoria econômica e natureza de despesa para as 
Despesas. 

3. O orçamento demonstrado é o do exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal 
nº 11.277, de 28/12/2020. 

4. O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o Legislativo 
municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa estatal independente. 

5. Do total da receita bruta realizada, R$ 838 milhões corresponderam a receitas 
intra orçamentárias. 

 

 
 

6. Do total da despesa bruta empenhada, R$ 849 milhões corresponderam a 
despesas intra orçamentárias. 

 

7. DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 

Balanço Orçamentário – (BO) 

1. Para efeito do cálculo do resultado orçamentário os regimes adotados foram o de 
caixa para as receitas e o de competência para as despesas. Contudo, para as 
despesas também são apresentadas as informações da despesa paga na coluna 
“Despesas Pagas” do Quadro Principal – Despesas Orçamentárias. 

2. Foi adotada a classificação por categoria econômica e origem para as Receitas e 
a classificação por categoria econômica e natureza de despesa para as 
Despesas. 

3. O orçamento demonstrado é o do exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal 
nº 11.277, de 28/12/2020. 

4. O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o Legislativo 
municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa estatal independente. 

5. Do total da receita bruta realizada, R$ 838 milhões corresponderam a receitas 
intra orçamentárias. 

 

 
 

6. Do total da despesa bruta empenhada, R$ 849 milhões corresponderam a 
despesas intra orçamentárias. 

 

7. DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 

 
 
7.1. Do total de créditos adicionais, R$ 986 milhões corresponderam a crédito 

adicional com origem no excesso de arrecadação e R$ 814 milhões com 
origem no superávit do exercício anterior. 

7.2. Foram abertos créditos adicionais dos tipos Especial e Extraordinários no 
montante de R$ 31,5 e R$ 267 milhões, respectivamente. 

7.3. Os créditos extraordinários abertos no exercício objetivaram custear 
despesas urgentes e imprevisíveis causadas pela pandemia da Covid 19. A 
abertura de tais créditos é autorizada uma vez que foi reconhecido o estado 
de calamidade pública em âmbito Nacional, Estadual e Municipal. 

7.4. Do total dos créditos extraordinários abertos em 2021, R$ 66 milhões foram 
abertos sem a indicação da origem do recurso. Contudo, no decorrer do 
exercício foi identificado excesso de arrecadação. Assim, parte do excesso 
de arrecadação foi reservado para compensar o crédito adicional 
extraordinário anteriormente aberto sem indicação da fonte de origem nos 
termos do § 4° do art. 43 da Lei 4.320/64. 

7.5. Não houve reabertura de créditos especiais ou extraordinários. 
8. DA UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO 

8.1. No exercício de 2021, do total do superávit financeiro apurado em 2020 (R$ 
2,2 bilhões), o município utilizou R$ 814 milhões para abertura de créditos 
adicionais no orçamento deste exercício em análise. Destes, R$ 776 milhões 
foram empenhados durante o exercício. 

8.2. Considerando o resultado orçamentário apurado no montante de R$ 564 
milhões, o superávit de exercícios anteriores utilizado no exercício de 2021 
(776 milhões de despesa empenhada) reduziu o superávit orçamentário 
nesta monta, uma vez que as despesas empenhadas à conta de créditos 
com origem no superávit financeiro são somadas às despesas empenhas 
com créditos da LOA e de outros créditos adicionais. 

 

6.   Do total da despesa bruta empenhada, R$ 849 milhões corresponderam 
a despesas intra orçamentárias.

 7.1.   Do total de créditos adicionais, R$ 986 milhões corresponderam 
a crédito adicional com origem no excesso de arrecadação e 
R$ 814 milhões com origem no superávit do exercício anterior.

 7.2.   Foram abertos créditos adicionais dos tipos Especial e 
Extraordinários no montante de R$ 31,5 e R$ 267 milhões, 
respectivamente.

 7.3.   Os créditos extraordinários abertos no exercício objetivaram 
custear despesas urgentes e imprevisíveis causadas pela 
pandemia da Covid 19. A abertura de tais créditos é autorizada 
uma vez que foi reconhecido o estado de calamidade pública 
em âmbito Nacional, Estadual e Municipal.

 7.4.   Do total dos créditos extraordinários abertos em 2021, R$ 66 
milhões foram abertos sem a indicação da origem do recurso. 
Contudo, no decorrer do exercício foi identificado excesso 
de arrecadação. Assim, parte do excesso de arrecadação foi 
reservado para compensar o crédito adicional extraordinário 
anteriormente aberto sem indicação da fonte de origem nos 
termos do § 4° do art. 43 da Lei 4.320/64.

 7.5.  Não houve reabertura de créditos especiais ou extraordinários.

8.  DA UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

 8.1.   No exercício de 2021, do total do superávit financeiro 
apurado em 2020 (R$ 2,2 bilhões), o município utilizou R$ 814 
milhões para abertura de créditos adicionais no orçamento 
deste exercício em análise. Destes, R$ 776 milhões foram 
empenhados durante o exercício.

7.   DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
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 8.2.   Considerando o resultado orçamentário apurado no montante 
de R$ 564 milhões, o superávit de exercícios anteriores 
utilizado no exercício de 2021 (776 milhões de despesa 
empenhada) reduziu o superávit orçamentário nesta monta, 
uma vez que as despesas empenhadas à conta de créditos 
com origem no superávit financeiro são somadas às despesas 
empenhas com créditos da LOA e de outros créditos adicionais.

 8.3.   O superávit apurado no Regime Público de Previdência Social não foi 
utilizado na abertura de créditos adicionais com origem no superávit.

 8.4.   Entre os créditos adicionais abertos com recursos de superávit 
de exercícios anteriores, destaca-se:

      •  Créditos Extraordinários no montante de R$ 142.146.719,61, 
que nos termos do Decreto Municipal 17.815 de 22 de dezembro 
de 2021, em consonância com o art. 167-F, inciso II da CR/1988, 
desvinculou recursos da Fonte de Contribuição para Custeio 
dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) para custear o 
conjunto de medidas que se fizeram necessárias no tocante 
ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública, mediante 
ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem 
como outras despesas necessárias em decorrência dos danos 
causados pelo Coronavírus (Covid-19), que acarretam situação 
de calamidade pública em Belo Horizonte;

 
 
7.1. Do total de créditos adicionais, R$ 986 milhões corresponderam a crédito 

adicional com origem no excesso de arrecadação e R$ 814 milhões com 
origem no superávit do exercício anterior. 

7.2. Foram abertos créditos adicionais dos tipos Especial e Extraordinários no 
montante de R$ 31,5 e R$ 267 milhões, respectivamente. 

7.3. Os créditos extraordinários abertos no exercício objetivaram custear 
despesas urgentes e imprevisíveis causadas pela pandemia da Covid 19. A 
abertura de tais créditos é autorizada uma vez que foi reconhecido o estado 
de calamidade pública em âmbito Nacional, Estadual e Municipal. 

7.4. Do total dos créditos extraordinários abertos em 2021, R$ 66 milhões foram 
abertos sem a indicação da origem do recurso. Contudo, no decorrer do 
exercício foi identificado excesso de arrecadação. Assim, parte do excesso 
de arrecadação foi reservado para compensar o crédito adicional 
extraordinário anteriormente aberto sem indicação da fonte de origem nos 
termos do § 4° do art. 43 da Lei 4.320/64. 

7.5. Não houve reabertura de créditos especiais ou extraordinários. 
8. DA UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO 

8.1. No exercício de 2021, do total do superávit financeiro apurado em 2020 (R$ 
2,2 bilhões), o município utilizou R$ 814 milhões para abertura de créditos 
adicionais no orçamento deste exercício em análise. Destes, R$ 776 milhões 
foram empenhados durante o exercício. 

8.2. Considerando o resultado orçamentário apurado no montante de R$ 564 
milhões, o superávit de exercícios anteriores utilizado no exercício de 2021 
(776 milhões de despesa empenhada) reduziu o superávit orçamentário 
nesta monta, uma vez que as despesas empenhadas à conta de créditos 
com origem no superávit financeiro são somadas às despesas empenhas 
com créditos da LOA e de outros créditos adicionais. 

 

      •  Créditos Suplementares no montante de R$ 70.554.531,37 
na fonte de Transferência do Fundeb para Aplicação na 
Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo 
Exercício na Educação Básica, nos termos do Decreto 
Municipal 17.537 de 29 de janeiro de 2021 em consonância 
com o § 2º do art. 21 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho 
de 2007.

 8.5.   O detalhamento por fonte de recursos dos créditos adicionais 
abertos com origem no superávit financeiro do exercício 
anterior e dos valores empenhados no exercício de 2021 estão 
disponíveis no “Anexo I - Relatório de Créditos Adicionais 
Abertos com origem no superávit do Exercício Anterior por 
Fonte / Destinação de Recursos”.

9.   A LOA/2021 não contempla dispositivo legal para atualizações 
monetárias da receita orçamentária na coluna previsão inicial.

10.   Os restos a pagar não processados liquidados e não pagos no 
exercício de 2021 tiveram seu saldo final transferidos para os saldos 
dos restos a pagar processados no montante de R$ 108 mil.

11.   Na conciliação do Balanço Orçamentário em comparação com 
a Demonstração dos Fluxos de Caixa, nesta, os campos “Outros 
ingressos” e “Outros desembolsos” do fluxo de caixa das 
atividades operacionais contemplam valores que não transitam 
pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de 
Caixa, exemplos: recebimentos e pagamentos extra orçamentários; 
retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, 
bloqueios judiciais em contas bancárias e que ainda não sofreram o 
processamento da despesa orçamentária, etc., conforme orientação 
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da IPC 08 e MCASP 6ª ed.. A diferença identificada no montante 
de R$ 116 milhões se dá em observância a estes fatos geradores, 
sobretudo as retenções da folha de pagamento, retenções de INSS 
dos prestadores de serviços e bloqueios judiciais.

12.   A seguir, o detalhamento das diferenças entre a Previsão Inicial das 
Receita e a Receita atualizada:

 
12. A seguir, o detalhamento das diferenças entre a Previsão Inicial das Receita e a 

Receita atualizada: 

 

12.1. Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias: Apresentaram 
crescimento de 14,67% em relação à previsão inicial com destaque para o 
ITBI e o ISSQN. O crescimento ocorreu em razão do aquecimento do 
mercado imobiliário, da diminuição das restrições impostas pelo COVID-19, 
da vigência do Programa Reativa BH que incentivou os contribuintes a 
regularizar seus débitos com o Município e da atuação proficiente dos 
servidores da Administração Tributária Municipal; 

12.2. Receita Patrimonial: Apresentou aumento de 16,85% em relação ao 
previsto na LOA em função da renovação do contrato de cessão do direito de 
operacionalização da folha de pagamentos da prefeitura com o Banco 
Bradesco; 

12.3. Transferências Correntes: Apresentou acréscimo de 8,16% sobre o 
valor previsto na LOA em virtude, principalmente, de transferências de 
recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo; 

 
12. A seguir, o detalhamento das diferenças entre a Previsão Inicial das Receita e a 

Receita atualizada: 

 

12.1. Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias: Apresentaram 
crescimento de 14,67% em relação à previsão inicial com destaque para o 
ITBI e o ISSQN. O crescimento ocorreu em razão do aquecimento do 
mercado imobiliário, da diminuição das restrições impostas pelo COVID-19, 
da vigência do Programa Reativa BH que incentivou os contribuintes a 
regularizar seus débitos com o Município e da atuação proficiente dos 
servidores da Administração Tributária Municipal; 

12.2. Receita Patrimonial: Apresentou aumento de 16,85% em relação ao 
previsto na LOA em função da renovação do contrato de cessão do direito de 
operacionalização da folha de pagamentos da prefeitura com o Banco 
Bradesco; 

12.3. Transferências Correntes: Apresentou acréscimo de 8,16% sobre o 
valor previsto na LOA em virtude, principalmente, de transferências de 
recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo; 

 12.1.   Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias: Apresentaram 
crescimento de 14,67% em relação à previsão inicial com 
destaque para o ITBI e o ISSQN. O crescimento ocorreu em 
razão do aquecimento do mercado imobiliário, da diminuição 
das restrições impostas pelo COVID-19, da vigência do 
Programa Reativa BH que incentivou os contribuintes a 
regularizar seus débitos com o Município e da atuação 
proficiente dos servidores da Administração Tributária 
Municipal;

 12.2.   Receita Patrimonial: Apresentou aumento de 16,85% em 
relação ao previsto na LOA em função da renovação do 
contrato de cessão do direito de operacionalização da folha 
de pagamentos da prefeitura com o Banco Bradesco;

 12.3.   Transferências Correntes: Apresentou acréscimo de 8,16% 
sobre o valor previsto na LOA em virtude, principalmente, 
de transferências de recursos do Estado para Programas de 
Saúde Repasse Fundo a Fundo;

 12.4.   Outras Receitas Correntes: Apresentou queda de 17,11% 
sobre o valor previsto na LOA, principalmente na receita de 
multas de trânsito, em virtude da manutenção da diminuição 
da circulação de veículos nas vias já percebida em 2020 e 
que se perpetuou em 2021 em função da pandemia do COVID;

 12.5.   Operação de Crédito: Apresentou queda de 76,36% sobre o 
valor previsto na LOA em virtude da não formalização das 
operações de crédito inicialmente planejadas;
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 12.6.   Transferências de Capital: Apresentou queda de 93,34% sobre 
o valor previsto na LOA em virtude da não formalização das 
negociações com os diversos órgãos federais e estaduais 
inicialmente planejadas;

 12.7.   Outras Receitas de Capital: Apresentada queda de 91,56% 
sobre o valor previsto na LOA, devido à imprevisibilidade 
dos valores acolhidos por meio dos depósitos judiciais (LC 
151/2015);

13.   As diferenças apontadas entre a dotação atualizada da despesa e a 
despesa empenhada estão apresentadas a seguir:

 13.1.   Juros e Encargos da Dívida: execução abaixo do inicialmente 
previsto em 33,85% em função de algumas operações de 
crédito cuja contratação estava prevista para o exercício de 
2021, porém não se concretizou e/ou veio a ser formalizada 
apenas em 2022, de modo que os valores previstos para 
pagamento na fase de carência (pagamento apenas da 
componente de juros contratuais) não foram executados 
conforme inicialmente planejado;

 13.2.   Outras Despesas Correntes: Apresentou variação de 
+16,62% da despesa fixada na LOA, tendo em vista ajustes 
que foram feitos para atendimento aos impactos da COVID, 
a partir da maior concentração de recursos nas áreas de 
saúde e assistência social em ações diretamente ligadas ao 
enfrentamento à pandemia;

 13.3.   Inversões Financeiras: Apresentou variação de +31,30% da 
despesa fixada na LOA, tendo em vista os ajustes feitos no 
orçamento para viabilização de pagamento de PPP na área 
da educação;

 13.4.   Investimentos: Apresentou variação de -59,38% da despesa 
fixada na LOA, tendo em vista a não realização, em razão das 
negociações com as entidades financiadoras, de receitas de 
operação de crédito inicialmente previstas e que financiariam 
estas despesas;

14.   Na linha do superávit orçamentário vale destacar o valor apurado 
de R$ 564 milhões fruto do esforço fiscal de manter o equilíbrio 
da gestão orçamentária, apesar dos condicionantes externos que 
levaram a um o aumento de despesas especialmente nas áreas da 
Saúde e Assistência Social.

12.4. Outras Receitas Correntes: Apresentou queda de 17,11% sobre o valor 
previsto na LOA, principalmente na receita de multas de trânsito, em virtude 
da manutenção da diminuição da circulação de veículos nas vias já 
percebida em 2020 e que se perpetuou em 2021 em função da pandemia do 
COVID; 

12.5. Operação de Crédito: Apresentou queda de 76,36% sobre o valor 
previsto na LOA em virtude da não formalização das operações de crédito 
inicialmente planejadas; 

12.6. Transferências de Capital: Apresentou queda de 93,34% sobre o valor 
previsto na LOA em virtude da não formalização das negociações com os 
diversos órgãos federais e estaduais inicialmente planejadas; 

12.7. Outras Receitas de Capital: Apresentada queda de 91,56% sobre o 
valor previsto na LOA, devido à imprevisibilidade dos valores acolhidos por 
meio dos depósitos judiciais (LC 151/2015); 

13. As diferenças apontadas entre a dotação atualizada da despesa e a despesa 
empenhada estão apresentadas a seguir: 

 

13.1. Juros e Encargos da Dívida: execução abaixo do inicialmente previsto 
em 33,85% em função de algumas operações de crédito cuja contratação 
estava prevista para o exercício de 2021, porém não se concretizou e/ou veio 
a ser formalizada apenas em 2022, de modo que os valores previstos para 
pagamento na fase de carência (pagamento apenas da componente de juros 
contratuais) não foram executados conforme inicialmente planejado; 

13.2. Outras Despesas Correntes: Apresentou variação de +16,62% da 
despesa fixada na LOA, tendo em vista ajustes que foram feitos para 
atendimento aos impactos da COVID, a partir da maior concentração de 
recursos nas áreas de saúde e assistência social em ações diretamente 
ligadas ao enfrentamento à pandemia; 

13.3. Inversões Financeiras: Apresentou variação de +31,30% da despesa 
fixada na LOA, tendo em vista os ajustes feitos no orçamento para 
viabilização de pagamento de PPP na área da educação; 

13.4. Investimentos: Apresentou variação de -59,38% da despesa fixada na 
LOA, tendo em vista a não realização, em razão das negociações com as 
entidades financiadoras, de receitas de operação de crédito inicialmente 
previstas e que financiariam estas despesas; 
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14. Na linha do superávit orçamentário vale destacar o valor apurado de R$ 564 
milhões fruto do esforço fiscal de manter o equilíbrio da gestão orçamentária, 
apesar dos condicionantes externos que levaram a um o aumento de despesas 
especialmente nas áreas da Saúde e Assistência Social. 

 

 
Balanço Financeiro – (BF) 

15. Foi adotado o regime de caixa para as receitas (receita arrecadada) e o regime 
de competência para as despesas (despesa empenhada). 

16. A classificação da receita/despesa como vinculados/destinados à Educação, 
Saúde, Previdência Social do RPPS, Previdência Social, Outras 
Vinculações/Destinações e Ordinária utilizou como critério a vinculação de fontes 
de recursos disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – 
TCE-MG. 

17. O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o Legislativo 
municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa estatal independente. 

18. DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
18.1. O total das receitas orçamentárias foi apresentado líquido das 

deduções. A seguir o detalhamento das deduções: 

 

18.2. A dedução demonstrada na coluna “Outras” no valor de R$ 4,5 milhões 
de Recursos Vinculados à Educação, se refere a acertos financeiros do 
Fundeb nos termos do art. 3º da Portaria Interministerial MEC/ME nº 3, de 24 
de maio de 2021. 

18.3. A dedução demonstrada na coluna “Outras” no valor de R$ 74 mil de 
Recursos Vinculados ao RPPS, se refere a compensação da restituição de 
contribuições previdenciárias retidas sobre a aposentadoria de beneficiária 
que teve laudo médico pericial expedido pelo Município de Belo Horizonte 
atestando condição enquadrada no art. 72, §1º, da Lei nº 10.362, de 2011. 

18.4. A dedução demonstrada na coluna “Outras” no valor de R$ 5 milhões 
de Outras Vinculações de Recursos, se refere a dedução sobre as receitas 
de multa de trânsito para repasse ao Fundo Nacional de Segurança e 
Educação de Trânsito (Funset). 

19. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ÓRGÃOS 

 
 

19.1. As transferências financeiras refletem as movimentações de recursos 
financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. 

19.2. Do total das transferências financeiras, R$ 4.868.343.867 
representaram efetivamente a transferência financeira de recursos entre 
órgãos e R$ 257.139.496 representaram recursos arrecadados em um órgão 
e utilizados para pagamento de despesas de outro órgão nas contas 
bancárias do órgão arrecadador. 

19.3. Os valores repassados pelo Tesouro Municipal ao Fundo Financeiro do 
RPPS a título de cobertura da insuficiência financeira totalizaram o montante 
de R$ 832 milhões no exercício de 2021. 

19.4. O Executivo municipal repassou para o Legislativo R$ 277 milhões a 
título de duodécimos. 

19.5. O Legislativo Municipal devolveu para o Executivo no exercício de 2021 
R$ 57 milhões a título de devolução de duodécimos em decorrência de 
economia orçamentária no exercício de 2021 e de superávit do exercício de 
2020. 

20. Para o grupo “Recebimentos Extra orçamentários” para a linha “Depósitos 
Restituíveis e Valores Vinculados, destaca-se que o critério para registro das 
retenções adotou dois modelos distintos: 

1 - retenção no momento da liquidação para o caso do INSS retido do 
prestador de serviços, sendo o valor da despesa orçamentária do valor 
da retenção realizada neste momento; 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – (BO)

15.   Foi adotado o regime de caixa para as receitas (receita arrecadada) 
e o regime de competência para as despesas (despesa empenhada).

16.   A classificação da receita/despesa como vinculados/destinados à 
Educação, Saúde, Previdência Social do RPPS, Previdência Social, 
Outras Vinculações/Destinações e Ordinária utilizou como critério 
a vinculação de fontes de recursos disponibilizada pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG.

17.   O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o 
Legislativo municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa 
estatal independente.

18.  DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

 18.1.   O total das receitas orçamentárias foi apresentado líquido 
das deduções. A seguir o detalhamento das deduções:

 18.2.   A dedução demonstrada na coluna “Outras” no valor de R$ 
4,5 milhões de Recursos Vinculados à Educação, se refere 
a acertos financeiros do Fundeb nos termos do art. 3º da 
Portaria Interministerial MEC/ME nº 3, de 24 de maio de 
2021.

 18.3.   A dedução demonstrada na coluna “Outras” no valor de 
R$ 74 mil de Recursos Vinculados ao RPPS, se refere a 
compensação da restituição de contribuições previdenciárias 
retidas sobre a aposentadoria de beneficiária que teve laudo 
médico pericial expedido pelo Município de Belo Horizonte 
atestando condição enquadrada no art. 72, §1º, da Lei nº 
10.362, de 2011.

 18.4.   A dedução demonstrada na coluna “Outras” no valor de R$ 5 
milhões de Outras Vinculações de Recursos, se refere a dedução 
sobre as receitas de multa de trânsito para repasse ao Fundo 
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset).

19.  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ÓRGÃOS
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 19.1.   As transferências financeiras refletem as movimentações 
de recursos financeiros entre órgãos e entidades da 
administração direta e indireta.

 19.2.   Do total das transferências financeiras, R$ 4.868.343.867 
representaram efetivamente a transferência financeira de 
recursos entre órgãos e R$ 257.139.496 representaram recursos 
arrecadados em um órgão e utilizados para pagamento de despesas 
de outro órgão nas contas bancárias do órgão arrecadador.

 19.3.   Os valores repassados pelo Tesouro Municipal ao Fundo Financeiro 
do RPPS a título de cobertura da insuficiência financeira totalizaram 
o montante de R$ 832 milhões no exercício de 2021.

 19.4.   O Executivo municipal repassou para o Legislativo R$ 277 
milhões a título de duodécimos.

 19.5.   O Legislativo Municipal devolveu para o Executivo no exercício 
de 2021 R$ 57 milhões a título de devolução de duodécimos 
em decorrência de economia orçamentária no exercício de 
2021 e de superávit do exercício de 2020.

20.   Para o grupo “Recebimentos Extra orçamentários” para a linha 
“Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, destaca-se que o 
critério para registro das retenções adotou dois modelos distintos:

      1 -  retenção no momento da liquidação para o caso do INSS 
retido do prestador de serviços, sendo o valor da despesa 
orçamentária do valor da retenção realizada neste momento;

      2 -  retenção no momento do pagamento da obrigação principal 
para o IRRF e demais consignações em folha de pagamento.

22.   Em relação à linha “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados”, 
foram excluídos os valores referentes aos repasses efetuados ao 
Tribunal de Justiça para pagamento de Precatórios (conta contábil 
1.1.3.5.1.08) no montante de R$121.504.068, uma vez que no Passivo 
de Precatórios constam registrado os valores com atributo “P” e não 
“F”. Este ajuste se faz necessário devido ao modelo de contabilização 
dos precatórios adotado pelo município.

23.  RESTOS A PAGAR

2 – retenção no momento do pagamento da obrigação principal para o 
IRRF e demais consignações em folha de pagamento. 

21. A seguir é demonstrada a composição dos valores constantes na linha 
“Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo” nos Fundos do RPPS-
BH (Fundo Financeiro, de regime de caixa, e Fundo Previdenciário, capitalizado), 
com o desdobramento da carteira das aplicações dos recursos previdenciários. 

 
22. Em relação à linha “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados”, foram 

excluídos os valores referentes aos repasses efetuados ao Tribunal de Justiça 
para pagamento de Precatórios (conta contábil 1.1.3.5.1.08) no montante de 
R$121.504.068, uma vez que no Passivo de Precatórios constam registrado os 
valores com atributo “P” e não “F”. Este ajuste se faz necessário devido ao 
modelo de contabilização dos precatórios adotado pelo município. 
23. RESTOS A PAGAR 

 
 

23.1. Em 2021 o pagamento de restos a pagar (processados e não 
processados) foi 9,79% superior em relação ao pagamento efetuado em 
2020.  

23.2. Já o total inscrito em restos a pagar (processados e não processados) 
em 2021 foi 31,97% superior quando comparado com o exercício de 2020. 

23.3. A seguir gráfico comparativo que demonstra a Evolução da Inscrição x 
Pagamentos de Restos a Pagar: 

2 – retenção no momento do pagamento da obrigação principal para o 
IRRF e demais consignações em folha de pagamento. 

21. A seguir é demonstrada a composição dos valores constantes na linha 
“Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo” nos Fundos do RPPS-
BH (Fundo Financeiro, de regime de caixa, e Fundo Previdenciário, capitalizado), 
com o desdobramento da carteira das aplicações dos recursos previdenciários. 

 
22. Em relação à linha “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados”, foram 

excluídos os valores referentes aos repasses efetuados ao Tribunal de Justiça 
para pagamento de Precatórios (conta contábil 1.1.3.5.1.08) no montante de 
R$121.504.068, uma vez que no Passivo de Precatórios constam registrado os 
valores com atributo “P” e não “F”. Este ajuste se faz necessário devido ao 
modelo de contabilização dos precatórios adotado pelo município. 
23. RESTOS A PAGAR 

 
 

23.1. Em 2021 o pagamento de restos a pagar (processados e não 
processados) foi 9,79% superior em relação ao pagamento efetuado em 
2020.  

23.2. Já o total inscrito em restos a pagar (processados e não processados) 
em 2021 foi 31,97% superior quando comparado com o exercício de 2020. 

23.3. A seguir gráfico comparativo que demonstra a Evolução da Inscrição x 
Pagamentos de Restos a Pagar: 

21.   A seguir é demonstrada a composição dos valores constantes na 
linha “Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo” nos 
Fundos do RPPS-BH (Fundo Financeiro, de regime de caixa, e Fundo 
Previdenciário, capitalizado), com o desdobramento da carteira das 
aplicações dos recursos previdenciários.
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 23.1.   Em 2021 o pagamento de restos a pagar (processados e não 
processados) foi 9,79% superior em relação ao pagamento 
efetuado em 2020. 

 23.2.   Já o total inscrito em restos a pagar (processados e 
não processados) em 2021 foi 31,97% superior quando 
comparado com o exercício de 2020.

 23.3.   A seguir gráfico comparativo que demonstra a Evolução da 
Inscrição x Pagamentos de Restos a Pagar:

 

 
 
Balanço Patrimonial – (BP) 

24. No processamento de consolidação das contas do Balanço Patrimonial não 
foram excluídas as operações intra orçamentárias. 

25. No quadro do Superávit / Déficit Financeiro, foi utilizado a codificação da fonte de 
recursos conforme padrão disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN). 

26. O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o Legislativo 
municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa estatal independente. 

27. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 

27.1. Os valores disponíveis na linha “Caixa e Equivalentes de Caixa” 
obedecem aos critérios estabelecidos na NBC TSP 12 que orienta: “para que 
o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser 
prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito 
a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento 
normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver 
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Balanço Patrimonial – (BP) 

24. No processamento de consolidação das contas do Balanço Patrimonial não 
foram excluídas as operações intra orçamentárias. 

25. No quadro do Superávit / Déficit Financeiro, foi utilizado a codificação da fonte de 
recursos conforme padrão disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN). 

26. O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o Legislativo 
municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa estatal independente. 

27. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 

27.1. Os valores disponíveis na linha “Caixa e Equivalentes de Caixa” 
obedecem aos critérios estabelecidos na NBC TSP 12 que orienta: “para que 
o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser 
prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito 
a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento 
normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver 
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BALANÇO PATRIMONIAL – (BP)

24.   No processamento de consolidação das contas do Balanço Patrimonial 
não foram excluídas as operações intra orçamentárias.

25.   No quadro do Superávit / Déficit Financeiro, foi utilizado a codificação 
da fonte de recursos conforme padrão disponibilizado pela Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN).

26.   O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o 
Legislativo municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa 
estatal independente.

27.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 27.1.   Os valores disponíveis na linha “Caixa e Equivalentes de 
Caixa” obedecem aos critérios estabelecidos na NBC TSP 12 
que orienta: “para que o investimento seja qualificado como 
equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em 
quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante 
de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente 
se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver 
vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou 
menos a partir da data de aquisição”. Abaixo o detalhamento 
do Caixa e Equivalente de Caixa:
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 27.2.   Dos valores em espécie disponibilizados em “Caixa” no 
montante de R$ 32 mil, 100% se referem a valores disponíveis 
nos caixas dos parques municipais para operacionalização 
das portarias destes (venda de ingressos).

 27.3.   Os “Valores Realizáveis disponibilizados em Conta única do 
Tesouro Municipal” representam o montante dos recursos de 
outros órgãos disponibilizados na conta única do Tesouro e 
são registrados na conta contábil 1.1.1.1.2.02 em cada órgão 
que possui disponibilidades financeiras alocados na conta 
única. Em contrapartida, é registrado no passivo financeiro 
do Tesouro Municipal na conta 2.1.8.8.2. os mesmos valores, 
como forma de representar a obrigação deste junto aos 
demais órgãos do município.

 27.4.   Segue detalhamento dos recursos disponíveis em conta única 
em 31/12/2021, pertencentes a outros órgãos diferentes do 
Tesouro Municipal:

 28.1.   Os “Valores Apreendidos por Decisão Judicial” representam os 
sequestros judiciais por meio do BacenJud, que é um sistema 
que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições 
bancárias, para agilizar a solicitação de informações e o 
envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, 
via internet. Nos últimos anos os sequestros judiciais 
nas contas bancárias do município, por meio da justiça 
brasileira, têm aumentado exponencialmente, devido a nova 
dinâmica adotado pelo judiciário, o que tem dificultado o 
processamento da despesa dos valores sequestrado em 
um tempo razoável. Historicamente, mais de 90% destes 
sequestros se referem ao fornecimento de medicamentos aos 
munícipes. Considerando que são recursos sequestrados por 

28.  CRÉDITOS A CURTO PRAZO
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28.1. Os “Valores Apreendidos por Decisão Judicial” representam os 

sequestros judiciais por meio do BacenJud, que é um sistema que interliga a 
Justiça ao Banco Central e às instituições bancárias, para agilizar a 
solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema 
Financeiro Nacional, via internet. Nos últimos anos os sequestros judiciais 
nas contas bancárias do município, por meio da justiça brasileira, têm 
aumentado exponencialmente, devido a nova dinâmica adotado pelo 
judiciário, o que tem dificultado o processamento da despesa dos valores 
sequestrado em um tempo razoável. Historicamente, mais de 90% destes 
sequestros se referem ao fornecimento de medicamentos aos munícipes. 
Considerando que são recursos sequestrados por ordem judicial oriundos, 
em quase sua totalidade, de atrasos no cumprimento de decisões judiciais 
relacionadas ao SUS (Sistema Único de Saúde), cujo processamento da 
despesa encontra-se pendente de levantamento de documentos nos 
respectivos processos judiciais, estes recursos foram em sua maioria 
classificados como ativo permanente com o objetivo de não apresentar um 
resultado financeiro superavitário superavaliado. 

28.2. Os “Outros créditos a receber e valores a curto prazo”, em sua maioria, 
representam valores a receber junto a entidades do Estado de Minas Gerais 
(R$ 64 milhões) e entidade Federais (R$ 273 milhões). 

29. INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 
Na linha Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo”, a totalidade dos valores se 
refere a recursos do Regime de Previdência conforme detalhado a seguir. 
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 30.1.   Os Ajustes Acumulados para Perdas da Dívida Ativa no Longo 
Prazo e Ajustes para Perdas da Dívida Ativa de Curto Prazo 
utilizaram como parâmetros para cálculo os percentuais 
aproximados de 14,5% e 11%, respectivamente, incidindo sobre 
o saldo final bruto da Dívida Ativa Longo Prazo e Curto Prazo.

 30.2.   Para os Ajustes Acumulados para Perdas da Dívida Ativa no Longo 
Prazo foi considerado o percentual médio do valor das provisões 
para perdas sobre o valor do estoque de Dívida Ativa, relativo aos 
valores apurados em 2018, 2019 e 2020 que apresentou valores 
aproximados a 14,5%, considerando para tanto:

      •  Débitos relativos a contribuintes com informações cadastrais 
incompletas;

      •  Autuações da fiscalização de posturas lavradas com vícios;

      •  Débitos suspensos após decorridos mais de dez anos de seu 
fato gerador;

      •  Débitos constituídos há mais de cinco anos sem ajuizamento, 
suspensão ou parcelamento, em tese prescritos.

ordem judicial oriundos, em quase sua totalidade, de atrasos 
no cumprimento de decisões judiciais relacionadas ao SUS 
(Sistema Único de Saúde), cujo processamento da despesa 
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30.  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

 
30. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 

30.1. Os Ajustes Acumulados para Perdas da Dívida Ativa no Longo Prazo e 
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ou parcelamento, em tese prescritos. 
30.3. Os Ajustes Acumulados para Perdas da Dívida ativa no Curto Prazo 

(conceituado como percentual que incidirá sobre o “Saldo Final Bruto da 
Dívida Ativa Curto Prazo”) adotou como parâmetro o percentual de 
inadimplência média dos parcelamentos nos últimos 3 (três) anos que ficou 
em torno de 11%. 

30.4. No realizável a longo prazo encontra-se a rubrica redutora do ativo 
denominada “Cessão de Direitos Creditórios”, que trata-se do registro dos 
valores de dívida ativa cedida e ainda não paga pelo contribuinte, por meio 
da transação realizada em abril/2014, onde a PBH Ativos S.A. e o Município 
de Belo Horizonte, autorizados pelas Leis Municipais 10.003/2010 e 
7.932/1999, celebraram um "Contrato de Cessão e Aquisição de Direito 
Autônomo de Recebimento de Créditos e Outras Avenças" no valor nominal 
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 30.3.   Os Ajustes Acumulados para Perdas da Dívida ativa no Curto 
Prazo (conceituado como percentual que incidirá sobre o “Saldo 
Final Bruto da Dívida Ativa Curto Prazo”) adotou como parâmetro 
o percentual de inadimplência média dos parcelamentos nos 
últimos 3 (três) anos que ficou em torno de 11%.

 30.4.   No realizável a longo prazo encontra-se a rubrica redutora 
do ativo denominada “Cessão de Direitos Creditórios”, que 
trata-se do registro dos valores de dívida ativa cedida e ainda 
não paga pelo contribuinte, por meio da transação realizada 
em abril/2014, onde a PBH Ativos S.A. e o Município de Belo 
Horizonte, autorizados pelas Leis Municipais 10.003/2010 e 
7.932/1999, celebraram um “Contrato de Cessão e Aquisição de 
Direito Autônomo de Recebimento de Créditos e Outras Avenças” 
no valor nominal de R$ 880.320.000,00 na data da operação, que 
foram pagos mediante emissão de debêntures subordinadas 
subscritas pelo Município. Na rubrica Investimentos e Aplicações 
Temporárias a Longo Prazo encontram-se registrados os 
valores a receber da PBH Ativos S.A referente às debêntures 
subordinadas subscritas pelo Município.

31.   IMOBILIZADO

 31.1.   Em relação ao Imobilizado, para os bens imóveis, está 
em execução desde o exercício 2017 um trabalho de 
saneamento dos bens imóveis de propriedade do Município 
de Belo Horizonte. Estão sendo realizadas diversas reuniões 
intersetoriais,  buscando a padronização de processos, 
fluxos, nomenclaturas, bem como ampliando o acesso às 
informações  hoje existentes. Está sendo verificado cada 
imóvel individualmente para fazer o lançamento de forma 
adequada.

 31.2.   Na prefeitura de Belo Horizonte os bens imóveis estão 
registrados em 31/12/2021 apenas como lotes, não 
considerando, por enquanto, as edificações neles existentes.

 31.3.   Contudo, para os bens imóveis já registrados no município 
considerando as edificações (como por exemplo o registro 
nas empresas públicas e sociedades de economia mista), e 
para os bens móveis, destacamos:

      •  O cálculo da depreciação nos órgãos da Administração 
Pública direta e indireta é realizado pelo sistema de controle 
patrimonial de cada órgão, seguindo as orientações e critérios 
estabelecidos pelo órgão central de Contabilidade e pelo 
órgão central de gestão de Patrimônio. Destaca-se que está 
em andamento processo de implantação de sistema integrado 
que conterá módulo específico de gestão de patrimônio que 
será utilizado por toda a administração direta e indireta;

      •  As empresas públicas e sociedades de economia mista 
observaram a Lei nº 6.404/76 bem como a legislação vigente 
aplicável;

      •  É utilizada tabela padrão de depreciação, vida útil econômica 
e valor residual (exceto para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista) conforme publicado em Nota 
Técnica Conjunta SUCGM/SUALOG Nº 001/2020;

      •  O método de cálculo dos encargos de depreciação utilizado 
por toda a administração pública direta e indireta é o das 
quotas constantes.
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32.  INTANGÍVEL

 32.1.   Ainda não foi feito o levantamento do “Intangível” de 
forma padronizada, sendo os valores apresentados no 
Balanço Patrimonial referente ao registro em órgãos como 
as empresas estatais dependentes, Câmara Municipal, 
Secretarias Municipais e Fundo Previdenciário do RPPS.

 32.2.   A variação positiva no registro do Intangível em 2021 (R$ 
10 milhões) quando comparado ao exercício de 2020 
(R$ 9,2 milhões) se deu principalmente em virtude do 
reconhecimento dos valores pagos à empresa responsável 
pelo desenvolvimento e implantação do sistema integrado de 
gestão denominado GRP BH (Government Resource Planning 
ou Planejamento de Recursos Governamentais). O registro se 
deu na conta “1.2.4.1.1.02 - Softwares em Desenvolvimento”.

 32.3.   A aquisição dessa solução Integrada de Gestão ou Enterprise 
Resource Planning (ERP), contendo licenças e serviços 
técnicos necessários à implantação e sustentação, busca 
atender às necessidades de automação e integração com os 
diversos módulos que compõem ERP da Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte e foi adquirida por meio do Pregão 
Eletrônico Nº 0237/2018.

 35.1.   Na linha “Demais Obrigações a Curto Prazo” R$ 142 
milhões representam valores restituíveis e R$ 30 milhões 
representam Outras Obrigações a Curto Prazo.

33.  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS

Na linha “Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 
Pagar a Curto Prazo”, observa-se que em 31/12/2021 o valor representa 
R$ 503 milhões, sendo que em 31/12/2020 o valor representou 540 
milhões.

34.  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO

35.  DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
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ainda não desembolsados, sendo: 
37.1. Operações de Crédito Interna – R$ 975 milhões. 
37.2. Operações de Crédito Externa – R$ 711 milhões (Convertido em R$ 

pela cotação do dólar americano em R$ 5,5805 (1 dólar = R$ 5,5805). 
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37.   Em 31/12/2021 existiam valores de operações de crédito já 
contratados, mas ainda não desembolsados, sendo:

 37.1.   Operações de Crédito Interna – R$ 975 milhões.

 37.2.   Operações de Crédito Externa – R$ 711 milhões (Convertido 
em R$ pela cotação do dólar americano em R$ 5,5805 (1 
dólar = R$ 5,5805).

38.  PROVISÕES A LONGO PRAZO

 38.1.   No total das “Provisões a Longo Prazo”, em 2021, R$ 2,3  
bilhões se refere às provisões matemáticas previdenciárias 
e R$ 375 milhões representa outras provisões a longo prazo, 
em sua maioria relacionado aos depósitos judiciais de lides 
dos quais o município é parte (até 70%).

 38.2.   A LC nº 151/2015 prevê a transferência de até 70% do valor 
atualizado dos depósitos judiciais ou administrativos, 
tributários e não tributários, inclusive acessórios, nos 

processos dos quais o ente faça parte. No município de 
Belo Horizonte a utilização dos depósitos é vinculada para 
pagamento de precatórios judiciais. O valor dos depósitos 
judiciais tributários utilizados pelo município com base na 
LC 151/2015 representaram um saldo em 31/12/2021 no 
valor de R$ 375 milhões, contudo ainda temos os valores 
utilizados pelo município com base na lei 10.819/2003 
(registrados na linha “Demais Obrigações a Curto Prazo” na 
conta 2.1.8.8.1.03.01) que representaram em 31/12/2021 
o valor de R$ 5,7 milhões, totalizando o montante de R$ 
380,7 milhões.

39.  RESULTADO DIFERIDO

 39.1.   O valor registrado em “Resultado Diferido” compreende 
os valores recebidos em dezembro de 2021 a título de 
operacionalização da folha de pagamento dos servidores 
pelo Banco Bradesco e operacionalização dos pagamentos a 
fornecedores pela Caixa a serem apropriados nos próximos 
59 meses a partir da data das demonstrações contábeis.

40.  RESULTADOS ACUMULADOS

 40.1.   Em “Resultados Acumulados” está inserido o resultado 
patrimonial do exercício, apurado na Demonstração das 
Variações Patrimoniais que alcançou o montante de R$ 1,2 
bilhão.

 40.2.   R$ 82,4 milhões se refere a Ajustes de Exercícios Anteriores.
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37.2. Operações de Crédito Externa – R$ 711 milhões (Convertido em R$ 

pela cotação do dólar americano em R$ 5,5805 (1 dólar = R$ 5,5805). 
 

38. PROVISÕES A LONGO PRAZO 

 

38.1. No total das “Provisões a Longo Prazo”, em 2021, R$ 2,3  bilhões se 
refere às provisões matemáticas previdenciárias e R$ 375 milhões 
representa outras provisões a longo prazo, em sua maioria relacionado aos 
depósitos judiciais de lides dos quais o município é parte (até 70%). 

38.2. A LC nº 151/2015 prevê a transferência de até 70% do valor atualizado 
dos depósitos judiciais ou administrativos, tributários e não tributários, 
inclusive acessórios, nos processos dos quais o ente faça parte. No 
município de Belo Horizonte a utilização dos depósitos é vinculada para 
pagamento de precatórios judiciais. O valor dos depósitos judiciais tributários 
utilizados pelo município com base na LC 151/2015 representaram um saldo 
em 31/12/2021 no valor de R$ 375 milhões, contudo ainda temos os valores 
utilizados pelo município com base na lei 10.819/2003 (registrados na linha 
“Demais Obrigações a Curto Prazo” na conta 2.1.8.8.1.03.01) que 
representaram em 31/12/2021 o valor de R$ 5,7 milhões, totalizando o 
montante de R$ 380,7 milhões. 

39. RESULTADO DIFERIDO 
39.1. O valor registrado em “Resultado Diferido” compreende os valores 

recebidos em dezembro de 2021 a título de operacionalização da folha de 
pagamento dos servidores pelo Banco Bradesco e operacionalização dos 
pagamentos a fornecedores pela Caixa a serem apropriados nos próximos 
59 meses a partir da data das demonstrações contábeis. 

40. RESULTADOS ACUMULADOS 
40.1. Em “Resultados Acumulados” está inserido o resultado patrimonial do 

exercício, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais que 
alcançou o montante de R$ 1,2 bilhão. 

40.2. R$ 82,4 milhões se refere a Ajustes de Exercícios Anteriores. 
 

 

Demonstração das Variações Patrimoniais - (DVP) 

41. No processamento de consolidação das contas da Demonstração das Variações 
Patrimoniais não foram excluídas as operações intra orçamentárias. 

42. O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o Legislativo 
municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa estatal independente. 

43. Os restos a pagar não processados que passam pela fase da despesa “em 
liquidação” ou “liquidação”, no caso daqueles que não representam aquisição de 
imobilizado ou investimento, são registrados como ajustes de exercícios 
anteriores, não trazendo impacto no resultado deste demonstrativo. 

44. A estrutura do PCASP 2021 utilizada para detalhar a variações patrimoniais 
diminutivas utiliza o método da classificação baseada no critério da natureza da 
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 45.1.   Na rubrica “Outras Variações Patrimoniais Aumentativas”, R$ 287 
milhões se refere a reversão de ajustes de perdas de créditos.

46.  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

 46.1.   Na rubrica “Outras Variações Patrimoniais Diminutivas”, R$ 
1 bilhão se refere a Constituição de Provisões Matemáticas 
Previdenciárias.

47.   O detalhamento de cada rubrica que compõem DVP é apresentado 
nos anexos do próprio demonstrativo.

48.   As variações patrimoniais aumentativas das receitas orçamentárias 
do IPTU, ISS, Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia e Outras Taxas 
(Fiscalização e Funcionamento, Engenhos de Publicidade, Fiscalização 
Sanitária, Fiscalização de Obras Particulares, Fiscalização de Aparelhos 
de Transportes, Pela Prestação de Serviços, Coleta de Resíduos 
Sólidos e Manutenção de Cemitérios) são reconhecidas pelo regime de 
competência e das demais receitas orçamentárias pelo regime de caixa. 
As demais variações patrimoniais aumentativas não relacionadas às 
receitas orçamentárias são reconhecidas pelo regime de competência.

49.   As variações patrimoniais diminutivas são reconhecidas pelo regime 
de competência.

despesa, não se confundindo com o termo “natureza de despesa” utilizado na 
execução orçamentária. De acordo com o método da natureza, as variações 
patrimoniais diminutivas são agregadas na demonstração do resultado de acordo 
com a sua natureza, como, por exemplo: depreciações, consumo de materiais, 
despesas com transporte, benefícios a empregados e despesas de publicidade. 

45. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 

 

45.1. Na rubrica “Outras Variações Patrimoniais Aumentativas”, R$ 287 
milhões se refere a reversão de ajustes de perdas de créditos. 

46. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

 

46.1. Na rubrica “Outras Variações Patrimoniais Diminutivas”, R$ 1 bilhão se 
refere a Constituição de Provisões Matemáticas Previdenciárias. 

47. O detalhamento de cada rubrica que compõem DVP é apresentado nos anexos 
do próprio demonstrativo. 

48. As variações patrimoniais aumentativas das receitas orçamentárias do IPTU, 
ISS, Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia e Outras Taxas (Fiscalização e 
Funcionamento, Engenhos de Publicidade, Fiscalização Sanitária, Fiscalização 
de Obras Particulares, Fiscalização de Aparelhos de Transportes, Pela Prestação 
de Serviços, Coleta de Resíduos Sólidos e Manutenção de Cemitérios) são 
reconhecidas pelo regime de competência e das demais receitas orçamentárias 
pelo regime de caixa. As demais variações patrimoniais aumentativas não 
relacionadas às receitas orçamentárias são reconhecidas pelo regime de 
competência. 

49. As variações patrimoniais diminutivas são reconhecidas pelo regime de 
competência. 

 

despesa, não se confundindo com o termo “natureza de despesa” utilizado na 
execução orçamentária. De acordo com o método da natureza, as variações 
patrimoniais diminutivas são agregadas na demonstração do resultado de acordo 
com a sua natureza, como, por exemplo: depreciações, consumo de materiais, 
despesas com transporte, benefícios a empregados e despesas de publicidade. 

45. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 

 

45.1. Na rubrica “Outras Variações Patrimoniais Aumentativas”, R$ 287 
milhões se refere a reversão de ajustes de perdas de créditos. 

46. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

 

46.1. Na rubrica “Outras Variações Patrimoniais Diminutivas”, R$ 1 bilhão se 
refere a Constituição de Provisões Matemáticas Previdenciárias. 

47. O detalhamento de cada rubrica que compõem DVP é apresentado nos anexos 
do próprio demonstrativo. 

48. As variações patrimoniais aumentativas das receitas orçamentárias do IPTU, 
ISS, Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia e Outras Taxas (Fiscalização e 
Funcionamento, Engenhos de Publicidade, Fiscalização Sanitária, Fiscalização 
de Obras Particulares, Fiscalização de Aparelhos de Transportes, Pela Prestação 
de Serviços, Coleta de Resíduos Sólidos e Manutenção de Cemitérios) são 
reconhecidas pelo regime de competência e das demais receitas orçamentárias 
pelo regime de caixa. As demais variações patrimoniais aumentativas não 
relacionadas às receitas orçamentárias são reconhecidas pelo regime de 
competência. 

49. As variações patrimoniais diminutivas são reconhecidas pelo regime de 
competência. 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - (DVP)

41.   No processamento de consolidação das contas da Demonstração 
das Variações Patrimoniais não foram excluídas as operações intra 
orçamentárias.

42.   O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o 
Legislativo municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa 
estatal independente.

43.   Os restos a pagar não processados que passam pela fase da despesa “em 
liquidação” ou “liquidação”, no caso daqueles que não representam aquisição 
de imobilizado ou investimento, são registrados como ajustes de exercícios 
anteriores, não trazendo impacto no resultado deste demonstrativo.

44.   A estrutura do PCASP 2021 utilizada para detalhar a variações 
patrimoniais diminutivas utiliza o método da classificação baseada 
no critério da natureza da despesa, não se confundindo com o termo 
“natureza de despesa” utilizado na execução orçamentária. De acordo 
com o método da natureza, as variações patrimoniais diminutivas são 
agregadas na demonstração do resultado de acordo com a sua natureza, 
como, por exemplo: depreciações, consumo de materiais, despesas com 
transporte, benefícios a empregados e despesas de publicidade.

45.  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – (DFC)

50.   Na elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi utilizado o 
método direto.

51.   No processamento de consolidação das contas da Demonstração 
dos Fluxos de Caixa não foram excluídas as operações intra 
orçamentárias.

52.   O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o 
Legislativo municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa 
estatal independente.

53.   Para efeito da apuração da geração líquida de caixa o regime adotado 
é o de caixa para as receitas e para as despesas, incluídas nesta o 
pagamento dos restos a pagar de exercícios anteriores, os demais 
ingressos e pagamentos extraorçamentários (retenções).

54.   O critério utilizado para registro das retenções adotou dois modelos 
distintos:

      1 -  retenção no momento da liquidação para o caso do INSS 
retido do prestador de serviços, sendo o valor da despesa 
orçamentária do valor da retenção realizada neste 
momento;

      2 -  retenção no momento do pagamento da obrigação principal 
para o IRRF e demais consignações em folha de pagamento. 
No caso da retenção do INSS, a diferença é registrada 
nas rubricas “Outros Ingressos Operacionais” e “Outros 
Desembolsos Operacionais”.

55.   As transferências financeiras concedidas e recebidas, os valores 
referentes aos sequestros judiciais e os pagamentos de despesa 
de um órgão efetuados por meio de outro órgão também são 
registradas nas rubricas “Outros Ingressos Operacionais” e “Outros 
Desembolsos Operacionais”.

56. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

 56.1.   Na rubrica “Caixa e Equivalente de Caixa Inicial e Final” 
foram incluídos os valores de “Investimentos e Aplicações 
Temporárias a Curto Prazo” (grupo de conta contábil 1.1.4) 
que representam os investimentos do RPPS.

 56.2.   Estão incluídos no conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa, 
os valores em numerário (caixa em sentido stricto sensu), 
em conta corrente, em aplicações financeiras de liquidez 
imediata, em investimentos e aplicações temporárias a 
curto prazo e os valores disponibilizados, por outros órgãos 
diferentes do Tesouro Municipal, em conta única.

 56.3.   Os valores de Caixas e Equivalentes de Caixa Disponíveis 
para uso representou R$ 3,2 bilhões.

Demonstração dos Fluxos de Caixa – (DFC) 

50. Na elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi utilizado o método 
direto. 

51. No processamento de consolidação das contas da Demonstração dos Fluxos de 
Caixa não foram excluídas as operações intra orçamentárias. 

52. O demonstrativo abrange todos os órgãos do Poder Executivo e o Legislativo 
municipal, exceto a PBH Ativos, por se tratar de empresa estatal independente. 

53. Para efeito da apuração da geração líquida de caixa o regime adotado é o de 
caixa para as receitas e para as despesas, incluídas nesta o pagamento dos 
restos a pagar de exercícios anteriores, os demais ingressos e pagamentos 
extraorçamentários (retenções). 

54. O critério utilizado para registro das retenções adotou dois modelos distintos: 
1 - retenção no momento da liquidação para o caso do INSS retido do 
prestador de serviços, sendo o valor da despesa orçamentária do valor da 
retenção realizada neste momento; 
2 – retenção no momento do pagamento da obrigação principal para o IRRF 
e demais consignações em folha de pagamento. No caso da retenção do 
INSS, a diferença é registrada nas rubricas “Outros Ingressos Operacionais” 
e “Outros Desembolsos Operacionais”. 

55. As transferências financeiras concedidas e recebidas, os valores referentes aos 
sequestros judiciais e os pagamentos de despesa de um órgão efetuados por 
meio de outro órgão também são registradas nas rubricas “Outros Ingressos 
Operacionais” e “Outros Desembolsos Operacionais”. 

56. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 
56.1. Na rubrica “Caixa e Equivalente de Caixa Inicial e Final” foram incluídos 

os valores de “Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo” 
(grupo de conta contábil 1.1.4) que representam os investimentos do RPPS. 

56.2. Estão incluídos no conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa, os 
valores em numerário (caixa em sentido stricto sensu), em conta corrente, 
em aplicações financeiras de liquidez imediata, em investimentos e 
aplicações temporárias a curto prazo e os valores disponibilizados, por outros 
órgãos diferentes do Tesouro Municipal, em conta única. 

56.3. Os valores de Caixas e Equivalentes de Caixa Disponíveis para uso 
representou R$ 3,2 bilhões. 

 

56.4. Na análise do Caixa e Equivalente de Caixa disponível para uso é 
importante ressaltar: 
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 56.4.   Na análise do Caixa e Equivalente de Caixa disponível para 
uso é importante ressaltar:

      •  que os recursos registrados no RPPS na Conta Única do 
RPPS e em Investimentos e Aplicações Temporárias a 
Curto Prazo possuem restrições legais que impedem o 
uso destes saldos em despesas diversas das utilizadas 
no pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões 
bem como para custeio administrativo do próprio RPPS;

      •  que não foram excluídas as transações intra orçamentárias 
da DFC, assim, o saldo final do Caixa e Equivalentes Caixa 
está acrescido das disponibilidades registradas na conta 
contábil 1.1.1.1.2.02 (R$ 100 milhões) que representa em 
cada órgão os valores disponibilizados na conta única e 
que não pertencem ao Tesouro Municipal;

57.   A diferença da rubrica “Caixa e Equivalentes de Caixa” apresentada 
na DFC quando comparada com a mesma rubrica apresentada 
no Balanço Patrimonial se refere aos investimentos e aplicações 
temporárias a curto prazo que foram considerados como caixa e 
equivalentes na DFC.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO – (DMPL)

58.   O aumento de capital no valor de R$ 1,6 milhão originou-se do 
Tesouro Municipal e foram aportados na Companhia Urbanizadora 
e de Habitação de Belo Horizonte – (URBEL) no valor de R$ 52,4 
mil e na Empresa de Informática e Informação do Município de 
Belo Horizonte – (Prodabel) no montante de R$ 1,5 milhão.

59.   O total dos Resultados Acumulados é composto pelas seguintes 
rubricas:

60.  AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 60.1.   Foi constituída Reserva Legal nos termos do art. 193 da 
Lei 6.404/76 (Leia das SA) na Empresa de Informática e 
Informação do Município de Belo Horizonte em relação ao 
resultado do Exercício de 2020 no valor de R$30.668,31. 
Contudo esta constituição de reservas se deu após o 
encerramento das contas na contabilidade pública, o 
que demandou registro em 2021 na conta de ajuste de 
exercícios anteriores.

• que os recursos registrados no RPPS na Conta Única do RPPS e em 
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo possuem 
restrições legais que impedem o uso destes saldos em despesas diversas 
das utilizadas no pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões 
bem como para custeio administrativo do próprio RPPS; 

• que não foram excluídas as transações intra orçamentárias da DFC, 
assim, o saldo final do Caixa e Equivalentes Caixa está acrescido das 
disponibilidades registradas na conta contábil 1.1.1.1.2.02 (R$ 100 
milhões) que representa em cada órgão os valores disponibilizados na 
conta única e que não pertencem ao Tesouro Municipal; 

57. A diferença da rubrica “Caixa e Equivalentes de Caixa” apresentada na DFC 
quando comparada com a mesma rubrica apresentada no Balanço Patrimonial se 
refere aos investimentos e aplicações temporárias a curto prazo que foram 
considerados como caixa e equivalentes na DFC. 

  

 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – (DMPL) 

58. O aumento de capital no valor de R$ 1,6 milhão originou-se do Tesouro 
Municipal e foram aportados na Companhia Urbanizadora e de Habitação de 
Belo Horizonte – (URBEL) no valor de R$ 52,4 mil e na Empresa de Informática e 
Informação do Município de Belo Horizonte – (Prodabel) no montante de R$ 1,5 
milhão. 

59. O total dos Resultados Acumulados é composto pelas seguintes rubricas: 
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(Leia das SA) na Empresa de Informática e Informação do Município de Belo 
Horizonte em relação ao resultado do Exercício de 2020 no valor de 
R$30.668,31. Contudo esta constituição de reservas se deu após o 

• que os recursos registrados no RPPS na Conta Única do RPPS e em 
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo possuem 
restrições legais que impedem o uso destes saldos em despesas diversas 
das utilizadas no pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões 
bem como para custeio administrativo do próprio RPPS; 

• que não foram excluídas as transações intra orçamentárias da DFC, 
assim, o saldo final do Caixa e Equivalentes Caixa está acrescido das 
disponibilidades registradas na conta contábil 1.1.1.1.2.02 (R$ 100 
milhões) que representa em cada órgão os valores disponibilizados na 
conta única e que não pertencem ao Tesouro Municipal; 

57. A diferença da rubrica “Caixa e Equivalentes de Caixa” apresentada na DFC 
quando comparada com a mesma rubrica apresentada no Balanço Patrimonial se 
refere aos investimentos e aplicações temporárias a curto prazo que foram 
considerados como caixa e equivalentes na DFC. 

  

 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – (DMPL) 

58. O aumento de capital no valor de R$ 1,6 milhão originou-se do Tesouro 
Municipal e foram aportados na Companhia Urbanizadora e de Habitação de 
Belo Horizonte – (URBEL) no valor de R$ 52,4 mil e na Empresa de Informática e 
Informação do Município de Belo Horizonte – (Prodabel) no montante de R$ 1,5 
milhão. 

59. O total dos Resultados Acumulados é composto pelas seguintes rubricas: 

 

60. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
60.1. Foi constituída Reserva Legal nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76 

(Leia das SA) na Empresa de Informática e Informação do Município de Belo 
Horizonte em relação ao resultado do Exercício de 2020 no valor de 
R$30.668,31. Contudo esta constituição de reservas se deu após o 
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2021.

ALEXANDRE KALIL

PREFEITODIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL

MARILIA CELESTINO XAVIER NOURIVAL DE SOUZA RESENDE FILHO

CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO

JOÃO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CRC MG 096.270/O-7 CRC MG 020.498/O-6

Em Exercícios
Anteriores

Em 31 de Dezembro
do Exercício

Anterior

Pagos Cancelados Saldo

Despesas Correntes 1.942.011,40 538.782.580,08 538.368.550,83 2.305.908,85 50.131,80

Pessoal e Encargos Sociais 30.563,28 422.278.986,28 422.236.182,28 24.020,48 49.346,80

Outras Despesas Correntes 1.911.448,12 116.503.593,80 116.132.368,55 2.281.888,37 785,00

Despesas de Capital 807.668,65 40.187.001,46 35.401.045,45 3.982.704,61 1.610.920,05

Investimentos 807.668,65 40.187.001,46 35.401.045,45 3.982.704,61 1.610.920,05

TOTAL 2.749.680,05 578.969.581,54 573.769.596,28 6.288.613,46 1.661.051,85

Nota

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

04/04


