
Nota Explicativa — Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES - Fundo
Municipalde Saúde — 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 — AJUSTE DE CAIXA

Considerando as informações de encerramento de exercício de 2017 do Fundo Municipal
de Saúde de Santa Teresa, verificou-se em levantamento de Razão Contábil que existia na conta
11111010000 — Caixa, valores irreais que descaracterizam a disponibilidade de Caixa Bruta e por
consequência a apuração de Superávit/Déficit do exercício. Os lançamentos desta conta contábil
foram efetuados através da conta bancária auxiliar (Código -18 — 8888888888888-8- PMST/FMS —
Imposto de Renda), conta esta que foi originada no exercício de 2011-2012 para efetuar repasse
desta UG (Unidade Gestora) para Prefeitura Municipalde Santa Teresa.

A conta contábil 11111010000 — Caixa e também a conta bancária auxiliar (Código -18 —
8888888888888-8- PMST/FMS — Imposto de Renda) eram utilizadas até o exercício de 2012. Com a
mudança da Contabilidade Pública no ano de 2013 e a implantação do PCASP a movimentação
contábil passou a ser por meio das Variações Patrimoniais Ativas e Passivas e esta conta auxiliar
deveria ter sido inativada naquele momento.

Esta receita se trata de IRRF de servidores do Fundo Municipal de Saúde no qual com o
passar dos exercícios (2012 a 2014) não se realizou a devolução a Prefeitura Municipal, fato este
que acarretou na não conciliação de saldos e obtendo um montante final do exercício de 2014 no
valor de R$ 97.948,37 (Noventa e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete
centavos).

Este saldo desde o exercício de 2014 permaneceu distorcendo totalmente a conta até no
exercício de 2017.



Portanto, o valor foi devidamente ajustado para que a conta apresentasse um valor real no
exercício de 2017. Para tal foi efetuado o seguinte lançamento contábil:

D — 2.3.7.1.2.03.00.001 — Ajustes de Caixa (Exercícios Anteriores)

C — 1.1.1.1.1.01.00.000 — Caixa .............................................................. 97.948,37
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