
Nota Explicativa - Prefeitura Municipal de Santa Teresa — ES

NOTA 1 — CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa, órgão do Poder Executivo do Município, situado no
Estado do Espírito santo, se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, composto pelo
Gabinete do Prefeito, Unidade Central de Controle Interno, Procuradoria Jurídica, e mais 12
secretarias e 01 Fundo Municipalde Saúde.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais
que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os
Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, as Instruções de Procedimentos
Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público publicado em 10/08/2016 e adotado em 01/01/2017, integrante
do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, estendido pelo Plano de Contas
do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCEES).

NOTA 3 — DÍVIDA ATIVA

A Dívida Ativa Municipal é considerada um crédito do ente público que deriva de débitos dos
contribuintes com relação a arrecadação dos tributos municipais. A explanação da Dívida Ativa do
Município de Santa Teresa/ES se dá através da tabela (1) e do arquivo DEMDAT.XML , onde os
valores correspondem de maneira clara as demonstrações do Balanço Patrimonial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA A'll'NlCIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO

27.167.44—llll001—72 , , _ ,
DEIIOTSTRATIVO m IIIVIIIII ATIVA TRIBETARIA, E me TRIBL'TARl-l.
EXERCICIO DE Zill?

Snldu Ilú Mln'illwnlaljãu IIII FAL-rrk'iu Saldo para :)
Especificaçãn “º'—rid" Dvpunllunlrs IIII cwcuçãuorçamcnlária [mlcpurldl'nlrdu PERI-Tuçãn ()rçamcnlárja F.“-rácioAnil-rim“ Neguinlc

AIIIIisJInsur. Alim./( Ízmcrl. Aqulsflmcr. Alia-rm “MIL-nl.
NÃO TRIHL'TÃRM — UÇRTU PRAZO

l)]l IDI ITI'I XN'WTEUHUTKM I ,m. llªfll * Will «I muª I?lªªilwl W lºtªr hunt-II,)»
|ij II». IZIHl ' Illlll «I I—II Ia | awiwI ªv Iªin Í'llh NI Éh

TRIBITÁRIA - CURTllI'R,lZ(lDn Im mx x Wlll'Tl' ªw ªw,“ llllll Wim :;IIII Im UIN Hmm IIlIIl Itu—ami:
DIE—KIM naum» ITII iª. TRII-II Tuam II—I Tu :_ llllll ;? Em“ :waauiu »“ FJRÉI III-I— 145.7»
[MMM IIII Xlllllhll'lh'IÍJSULllil, IRINIIII I'le Nlllfxlll I_II IIQII Illlll Illll llllll llllll I'IIIIlIIIIIIII mx xIIoIIWI' Illlll Illll llllll IllllI IIIIIII>IIII>UIII *.lllllW IIIIII Illll II,-III Inu, lIIIIlIolal : ll SIH“ IIIIII N'Ei'": II." :*“IUVINAF

l'IIIIIIliI—ral 3 “& lu "'I II IIII I-II .*l'r .I II 4 IMJI I:IIII

Tabela (1) — Valores correspondentes no sistema contábil — Demonstrativo de verificação.



Nota-se que a primeira informação relevante se da ao valor de R$ 1.344.235,67 (Um milhão,
trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
encontrado na coluna de AIienações/Cancelamentos. Este valor esta relacionado a soma dos saldos
de cancelamentos R$ 601.718,39 (Seiscentos e um mil, setecentos e dezoito reais e trinta e nove
centavos), descontos R$ 139.631,67 (Cento e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e
sessenta e sete centavos), outras baixas R$ 324.029,41 (Trezentos e vinte e quatro mil, vinte e nove
reais e quarenta e um centavos) e o valor de R$ 278.856,20 (Duzentos e setenta e oito mil,
oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos) referente a movimentação entre contas
contábeis.

Na apuração do valor de R$ 601.718,39 (Seiscentos e um mil, setecentos e dezoito reais e trinta e
nove centavos) verificou-se que no mês de agosto de 2017 na Dívida Não Tributária, as multas de
inscrições de alguns contribuintes estavam muito superior a 20% (vinte por cento), em desacordo
com o Art. 330 da LC 001/2010 (Código Tributário Municipal).

Esses débitos são objetos de Execução Fiscal no município e foram devidamente relacionados no
processo administrativo Nº 10659/2017, depois de identificados todos estes contribuintes foram
sanados através de um estorno no montante de R$ 587.457,50 (Quinhentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), relacionado na coluna cancelamento
da Dívida não tributária.

O valor de R$ $ 324.029,41 (Trezentos e vinte e quatro mil, vinte e nove reais e quarenta e um
centavos), correspondente a outras baixas foi retratado no processo administrativo Nº 10946/2017,
e se tratou de uma falha técnica (Sistema Tributário) na rotina de fechamento mensal da dívida
ativa gerando duplicidade entre as contas. Ao identificar o erro os procedimentos cabíveis foram
apurados e solucionados através de estornos no qual se apresentou no relatório de fechamento
outras baixas.

O valor de R$ 278.856,20 (Duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte
centavos) acima mencionado para realização de movimentações contábeis entre contas se deu
para acerto de saldo com o sistema tributário, fato este se tratando apenas de remanejamento
entre contas não alterando o saldo já existente.
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