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Balanço Financeiro  

  
 Segundo a Lei nº 4.320,  o balanço  financeiro  demonstrará  a  

receita  e  a despesa orçamentárias bem  como    os    recebimentos   e    
os    pagamentos   de   natureza   extra-orçamentária,  conjugados com 
os saldos   em    espécie   provenientes  do  exercício anterior, e os  que  
se  transferem  para  o   exercício   seguinte  (art.  103,  da  Lei  nº 
4.320/64). 

     Assim, o Balanço Financeiro é um quadro   com   duas   seções:   
Ingressos (Receitas Orçamentárias   e    Recebimentos   Extra-
orçamentários)   e  Dispêndios  (Despesa     Orçamentária     e    
Pagamentos     Extra-orçamentários),     que      se  equilibram  com  a 
inclusão do saldo em espécie do exercício   anterior   na   coluna   dos   
ingressos   e  o saldo em espécie pra o   exercício   seguinte   na   coluna  
dos dispêndios. 
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 O resultado  financeiro   do   exercício   corresponde   à   diferença   
entre   o somatório dos ingressos orçamentários com os extra-
orçamentários  e  dos  dispêndios orçamentários e extra-orçamentários. 
Se os ingressos forem  maiores  que   os  dispêndios,  ocorrerá um 
superávit; caso  contrário,    ocorrerá    um    déficit.    Este   resultado     
não    deve     ser   entendido  como  superávit  ou  déficit  financeiro  do 
exercício, cuja  apuração  é  obtida por  meio  do  Balanço  Patrimonial. O  
resultado   financeiro   do   exercício   pode   ser também apurado pela 
diferença entre  o  saldo em espécie para o exercício  seguinte e o saldo 
em espécie do exercício anterior. 
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No balanço financeiro os restos a pagar do exercício  serão  
computados  na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão 
na  despesa  orçamentária (art. 103, parágrafo único da Lei nº 4.320). 

    Observando os conceitos acima   podemos   verificar   que   o  
balanço  financeiro representa o fluxo de caixa do ente e de seus órgãos 
públicos. 
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Importante:  No  balanço  financeiro  são  registradas  todas    as   
entradas   e   saídas   de recursos, seja orçamentários ou extra-
orçamentários. 

Observação -  O  balanço  orçamentário trata   apenas   dos    fatos    
orçamentários, enquanto que o financeiro, evidencia  os  fatos  
orçamentários  e   extraorça-mentários. 
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O balanço financeiro  está   dividido,     em     ingressos     e     
dispêndios     de   recursos orçamentários e extra-orçamentários. O lado 
das receitas  está   representado  pelas receitas orçamentárias, ingressos  
extra-orçamentários,    transferências   financeiras recebidas e   o   
disponível    do     exercício     anterior.   O   lado     das   despesas   está 
representado   pelas   despesas    orçamentárias    (pagas ou não),   
dispêndios     extra-orçamentários,   transferências   financeiras   
concedidas   e   o disponível para o exercício seguinte. 

     Os ingressos   extra-orçamentários    estão     representados     
basicamente   pelas interferências ativas,  restos   a   pagar,    serviço     da     
dívida     a     pagar,   retenções   e depósitos de terceiros. 



 
Balanço Financeiro  

  

Importante O saldo   da   disponibilidade   financeira   do   exercício   
anterior    é   receita  extra-orçamentária e é classificado no grupo “saldo 
disponível anterior”. 

No encerramento do exercício financeiro, a despesa orçamentária será 
considerada a efetivamente empenhada, mesmo que não tenha   sido   
liquidada,   mas  que  tenha  sido inscrita em restos a pagar. 
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O resultado financeiro do exercício (RFE)   é   apurado  comparando-
se  o saldo  do grupo disponível atual (SDAt), ou seja,   o   saldo   que   
passa  para   o  exercício   seguinte, menos o saldo do grupo disponível 
anterior (SDAn), ou seja: 

RFE = Saldo que passa (–) Saldo anterior. A estrutura do  balanço  
financeiro  e  suas principais contas estão assim representados: 
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                                                         <ENTE DA FEDERAÇÃO>  

BALANÇO FINANCEIRO  

EXERCÍCIO:               PERÍODO (MÊS) :                DATA DE EMISSÃO:                 PÁGINA:         

   

          INGRESSOS                                                                                      DISPÊNDIOS  

  

ESPECIFICAÇÃO      Exercício        Exercício          ESPECIFICAÇÃO    Exercício            Exercício 

                                     Atual             Anterior                                               Atual                   Anterior 

    

Receita Orçamentária (I)                                                             Despesa Orçamentária (VI) 

  

 Ordinária                                                                        Ordinária 

 Vinculada                                                                       Vinculada  

 Previdência Social                                                          Previdência Social 

 Transferências obrigatórias de outro ente                      Transf. obrigatórias de outro ente 

 Convênios                                                                      Convênios 

 (...)                                                                                 (...) 
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 (-) Deduções da Receita Orçamentária  

   

Transferências Financeiras Recebidas (II)                    Transferências Financeiras Concedidas (VII) 

  

Recebimentos Extraorçamentários (III)                         Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 

  

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)          Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 

   

TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                                                  TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)  
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 De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 
o Balanço Financeiro (BF), conforme estrutura acima,  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 é composto por um único quadro que evidencia 
a movimentação financeira das entidades do setor público, 
demonstrando: 
 a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária 
executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias 
e as vinculadas; 



 
Balanço Financeiro  

  

 b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; 
 
 c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou 
independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de 
recursos para o RPPS; e 
 
 d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício 
seguinte. 
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 O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro 
do exercício. Esse cálculo pode ser efetuado de dois modos:  
 
 MODO 1 
 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte  
 (-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior. 
 (=) Resultado Financeiro do Exercício 
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MODO 2 
Receitas Orçamentárias  
(+) Transferências Financeiras Recebidas  
(+) Recebimentos Extraorçamentários 
(-) Despesa Orçamentária 
(-) Transferências Financeiras Concedidas  
(-) Pagamentos Extraorçamentários 
(=) Resultado Financeiro do Exercício 
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 O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o 
superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço 
Patrimonial.  
 Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de 
equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade 
do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da 
gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do 
endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não 
significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de 
uma redução no endividamento.  
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 Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço 
Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis 
orçamentárias e extra-orçamentárias.  
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 Os Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos 
Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos 
Extraorçamentários) se equilibram por meio da inclusão do Saldo em 
Espécie do Exercício  
 Anterior na coluna dos Ingressos e do Saldo em Espécie para o 
Exercício Seguinte na coluna dos Dispêndios.  
As receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas quanto à 
destinação em ordinárias e vinculadas. Deverão ser detalhadas, no 
mínimo, as vinculações à educação, saúde, previdência social (RPPS e 
RGPS) e seguridade social.  
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 Como a classificação por fonte / destinação de recursos não é 
padronizada para a Federação, cabe a cada ente adaptá-la à classificação 
por ele adotada, criando uma linha para cada fonte / destinação de 
recursos existente.  
 Recomenda-se que as vinculações agrupadas nas linhas Outras 
Destinações de Recursos não ultrapassem 10% do total da receita ou 
despesa orçamentária 
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QUESTÃO: Analista Administrativo – Ciências Contábeis – ANTAQ – CESPE 
– 2014 - Com relação às demonstrações contábeis aplicadas ao setor 
público, segundo o MCASP 5.ª edição, julgue os itens. 

  
Os depósitos em consignação efetuados por terceiros em favor do poder 
público são objeto de registro no balanço financeiro.  
 
    (    ) Certo    (    ) Errado 
   X 


