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1- O QUE É SUPERÁVIT?

Superávite (do latim superavit,
cujo significado literal é

"sobrou", com o significado de

"excedente" é um termo

econômico com aplicações em

diversas ciências e áreas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim


2- Tipos de SUPERÁVIT

Superávit Orçamentário

O Superávit Orçamentário corresponde ao excedente encontrado quando as

receitas realizadas são maiores do que as despesas. Isso significa que o

administrador não comprometeu nenhum valor acima da arrecadação. Portanto,

é indicativo de uma administração prudente e responsável.

Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro é encontrado por meio do balanço patrimonial,

comparando os ativos e passivos financeiros. Desde que os ativos sejam maiores,

existe um Superávit financeiro. Isso significa que não existe risco de insolvência,

porque os direitos são capazes de cobrir as obrigações.

https://maisretorno.com/blog/termos/b/balanco-patrimonial
https://maisretorno.com/blog/termos/a/ativos
https://maisretorno.com/blog/termos/p/passivo


Tipos de SUPERÁVIT

Superávit Patrimonial

Trata-se da diferença positiva entre as variações patrimoniais, refletindo o

incremento patrimonial ao longo de um determinado período.

Superávit Primário

Corresponde ao excedente positivo entre receitas e despesas primárias, o cálculo

desconsidera quaisquer juros de dívidas.

Superávit Nominal

O Superávit Nominal, além dos juros, também considera a correção monetária da

dívida no passivo.



3- O QUE É SUPERÁVIT FINANCEIRO?

É a diferença positiva entre o ativo financeiro

e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda,

os saldos dos créditos adicionais transferidos

e as operações de crédito a eles vinculadas,

que é uma das fontes para abertura de

crédito adicional, conforme art. 43 da Lei

4.320/64.

§ 2°, art. 43, Lei Federal 4.320/1964



Fonte: Gestãopública.com.br

SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativo Financeiro Compreende os CRÉDITOS e VALORES REALIZÁVEIS 

independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.  

Passivo Financeiro Compreende as dívidas flutuantes e outros compromissos 

exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. 



PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO

 1º ETAPA: Apura-se o saldo bruto das contas: de Conta Movimento, constantes no

balancete de verificação do e-cidade (contas de estrutural 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00

+.1.1.1.1.1.06.00.00.00.00); das contas de Aplicação financeira (contas de estrutural

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 +1.1.4.0.0.00.00.00.00.00)

No sistema E-Cidades utiliza-se o seguinte caminho para verificar os valores em

disponibilidade financeira:

FINANCEIROCONTABILIDADERELATÓRIOBALANCETESBALANCETE DE

VERIFICAÇÃO (SELECIONAR O PERIODOS QUE DESEJA APURAR O SUPERÁVIT)



PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO

FINANCEIROCONTABILIDADERELATÓRIOBALANCETESBALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(SELECIONAR O PERIODOS QUE DESEJA APURAR O SUPERÁVIT)



PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO



Fonte: Gestãopública.com.br

PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO



PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO

 Após a apuração do valor disponível deverão ser apuradas as obrigações que o

município tem que honrar:

Em primeiro lugar deverão ser apurados os valores de RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Utiliza-se o seguinte caminho para verificar os valores acima mencionados:

 FINANCEIRO EMPENHO RELATÓRIO RELATÓRIO DE

MOVIMENTAÇÕES EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (SELECIONAR O

PERIODOS QUE DESEJA APURAR O SUPERÁVIT)



Fonte: Gestãopública.com.br

PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO



PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO

CONFERE-SE NESTA TELA O VALOR EVIDENCIADO NA COLUNA “SALDO A PAGAR FINAIS”



Fonte: Gestãopública.com.br

PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO

 Após tal apuração, apurar-se o valor constante em consignações (consignações são valores transitórios que

entram na conta de ativo da prefeitura porém devem ser repassados a terceiros, assim sendo, se registram

também no passivo.) Busca-se então o valor constante na conta 2.1.8.8 do balancete de verificação.

Utiliza-se o seguinte caminho para verificar os valores acima mencionados:

 FINANCEIROCONTABILIDADERELATÓRIOBALANCETESBALANCETE DE VERIFICAÇÃO 

(SELECIONAR O PERIODOS QUE DESEJA APURAR O SUPERÁVIT)



Fonte: Gestãopública.com.br

PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO



PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO

 Após a apuração do valor das consignações, o próximo passo é apurar o valor da

DESPESA EMPENHADA LÍQUIDA (entende-se como despesa empenhada

líquida a diferença entre a despesa empenhada no período e a anulada no

mesmo período) no ano atual, busca-se então o valor referente a despesa

empenhada líquida no balancete da despesa sintética.

Utiliza-se o seguinte caminho para verificar os valores acima mencionados:

 FINANCEIROCONTABILIDADERELATÓRIOBALANCETESBALANCET

E DE DESPESA SINTÉTICA (SELECIONAR O PERIODOS QUE DESEJA

APURAR O SUPERÁVIT)



Fonte: Gestãopública.com.br

PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO



PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO

 O último passo na apuração do superávit financeiros deverá ser deduzir o valor

referente às DESPESAS PAGAS NO PERÍODO, uma vez que paga a despesa, o

valor a ser despedindo pelo erário para quitar suas obrigações será menor. (aqui

deverá ser encontrado o valor constante na coluna referente a despesa paga).

Utiliza-se o seguinte caminho para verificar os valores acima mencionados:

FINANCEIROCONTABILIDADERELATÓRIOBALANCETESBALANCETE

DE DESPESA SINTÉTICA (SELECIONAR O PERIODOS QUE DESEJA APURAR

O SUPERÁVIT)



PASSO A PASSO: SUPERÁVIT FINANCEIRO



FÓRMULA: SUPERÁVIT FINANCEIRO

Fonte Caixa Espécie (1)

Conta Movimento (2) 

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 + 

1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 + 

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 + 

1.1.1.1.1.17.00.00.00.00

Conta Aplicação (3) 

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 ou 

1.1.4.0.0.00.00.00.00.00

Disponível (4) = 1 + 2 + 3 deverá ser igual ao 

saldo da conta  1.1.1.0.0.00.00.00.00.00

RP a Liquidar (6) 

6.3.1.1.0.00.00.00.00.00

RP Liquidados (5) 

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00

Consignações (7) 

2.1.8.8

Despesa Empenhada (8) 

6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 

RELATORIO DA DESPESA 

Despesa Paga (9) 

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 

RELATORIO DA DESPESA

Passivo decorrente da 

execução orçamentária (10) = 5 

+ 6 + 7 + 8 - 9

(+) DISPONIBILIDADE                                                      

ATIVO FINANCEIRO

(-) OBRIGAÇÕES                                                      

PASSIVO FINANCEIRO
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO EM 31/12



4- O QUE É SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO? 

O Resultado Orçamentário demonstra o valor atingido pela administração pública

na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através

da diferença entre as Receitas Orçamentárias deduzidas das Despesas

Orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos Superávit Orçamentário. Caso

o resultado seja negativo, então se caracteriza o Déficit Orçamentário.

Para apuração do Resultado Orçamentário são considerados os valores das

receitas arrecadadas, bem como os valores das despesas empenhadas.



5- O QUE É SUPERÁVIT PATRIMONIAL? 

O resultado patrimonial do período é calculado pela diferença entre

as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial.

Caso contrário temos um déficit patrimonial no período



6- O QUE É SUPERÁVIT PRIMÁRIO? 

Indica a consistência entre as metas de política

macroeconômicas e a sustentabilidade da dívida, ou

seja, da capacidade do governo de honrar seus

compromissos.

O resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do

governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa

diferença seja positiva, tem-se um superávit primário caso seja negativa,

tem-se um déficit primário.



7- O QUE É SUPERÁVIT NOMINAL? 

O Resultado Nominal é o

conceito fiscal mais amplo e

representa a diferença entre o

fluxo agregado de receitas totais

(inclusive de aplicações

financeiras) e de despesas totais

(inclusive despesas com juros),

em determinado período.

Essa diferença corresponde à

Necessidade de Financiamento do

Setor Público (NFSP).

https://www.youtube.com/watch?v=cmmm-hk31Yo



DIFERENÇAS: SUPERÁVIT PRIMÁRIO E NOMINAL 

Resultado Primário x Nominal: Paralelo com as Finanças Pessoais

Na perspectiva das finanças pessoais a política

fiscal de um cidadão se traduz na forma como

ele administra suas receitas e despesas ao longo

de um período. A Figura 1 demonstra de modo

simples um “exemplo de casa”, onde o cidadão

recebe um salário de R$ 1.000 e após

deduzidas suas despesas de manutenção e

investimentos do período restam-lhe R$ 200, o

que caracteriza seu resultado primário, que

neste caso é um superávit.

Fonte: https://www.gestaopublica.com.br/

http://www.planejamento.gov.br/
https://www.gestaopublica.com.br/

