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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Os balanços exigidos das entidades do setor público são o balanço orçamentário, o balanço financeiro, e o balanço
patrimonial e, nos termos da Lei 4.320/64, a demonstração das variações patrimoniais.
O balanço orçamentário apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento, em comparação com as
receitas e as despesas executadas, sendo estruturado de modo a mostrar a integração entre o planejamento e a execução
orçamentária. Apresenta, também, o resultado orçamentário do período, que pode ser superavitário ou deficitário. Exemplos de
informações obtidas por meio do balanço orçamentário são: receitas correntes, receitas de capital, despesas correntes, despesas
de capital, créditos orçamentários e suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. O balanço orçamentário
apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica (corrente e de capital), subdividas de acordo com a fonte dos recursos
(tributária, patrimonial etc.), e as despesas detalhadas por categoria econômica, subdivididas de acordo com a sua natureza
(pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida etc.). Excesso de arrecadação e economia de despesas são outras
informações a serem obtidas do referido balanço.
O balanço financeiro apresenta os ingressos e os dispêndios ocorridos no exercício financeiro, contemplando as receitas
e as despesas orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, além dos saldos iniciais e finais
das disponibilidades. O balanço financeiro permite a apuração do resultado financeiro do ente público em determinado período,
sendo exemplos de informações obtidas por meio dele: receitas que representam entradas de recursos orçamentários, receitas
que representam entradas de recursos extraorçamentários, despesas que representam saídas de recursos orçamentários, despesas
que representam saídas de recursos extraorçamentários, saldo inicial dos recursos e saldo final dos recursos. Informações sobre
os restos a pagar do exercício também podem ser obtidas do balanço financeiro.
O balanço patrimonial apresenta os componentes patrimoniais do ente público em seus aspectos qualitativos e
quantitativos, sendo formado pelo ativo (bens e direitos), pelo passivo (obrigações a pagar) e pelo patrimônio líquido (diferença
entre o ativo e o passivo). Segundo a Lei 4.320/64, O o ativo é subdividido em ativo financeiro e ativo permanente; ao passo
que o passivo é subdividido em passivo financeiro e passivo permanente. De acordo com o MCASP, o ativo e o passivo são
segregados em circulante e não circulante. O balanço patrimonial apresenta, ainda, o ativo compensado e o passivo compensado.
Exemplos de informações obtidas do balanço patrimonial: disponibilidades (numerários e depósitos em bancos etc.), bens móveis
e imóveis, restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, financiamentos e empréstimos a pagar, capital social, reservas
de capital, resultados acumulados. Superávit/déficit financeiro também devem constar do balanço patrimonial, de acordo com o
MCASP.

