
Nota Explicativa - Prefeitura Municipal de Santa Teresa — 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 — BALANÇO PATRIMONIAL/AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0 Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2017
do Fundo Municipal de Saúde. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e
quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos
capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

A- DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Relatados em conferência as Contas Contábeis do Balanço Patrimonial de 2016 do Fundo Municipal
de Saúde de Santa Teresa, foi detectado que as contas 1.1.3.1.1.03.00.000 no valor de R$
17.151.479,05 (dezessete milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais
e cinco centavos), 1.1.3.1.1.99.00.000 no valor de R$ 9.450.544,53 (nove milhões, quatrocentos e
cinquenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e
1.1.3.5.1.99.00.000 no valor de R$ 1.144.737,56 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil,
setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) , apresentavam saldos incorretos
devido a lançamentos contábeis de liquidações que utilizaram contas indevidas, saldos estes que
distorcem significativamente os Demonstrativos Contábeis do Fundo Municipal de Saúde, conforme
quadro abaixo:



Detalhamento das Contas do Grupo 1.1.3.0.0.00.000 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Saldo

Conta Descrição 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016
Adiantamentos de
Transferências

1.1.3.1.1.03.00.000 Voluntárias - - 9.601.030,68 17.151.479,05
Adiantamentos

1.1.3.1.1.99.00.000 Diversos Concedidos 36.027,90 8.566.910,23 9.450.544,53 9.450.544,53

Outros Depósitos
Restituíveis e

1.1.3.5.1.99.00.000 Valores Vinculados - 380.639,78 1.144.737,56 1.144.737,56

TOTAL 27.746.761,14
O saldo da conta 1.1.3.1.1.03.00.000 — Adiantamento de Transferências Voluntárias que apresenta
um valor de R$ 17.151.479,05 (dezessete milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e
setenta e nove reais e cinco centavos) são referentes aos Convênios nº 010/2015, 032/2015,
006/2015, 034/2015, 022/2015, 005/2016 e 004/2016 celebrados no exercício de 2015/2016.

O saldo da conta 1.1.3.1.1.99.00.000 — Adiantamentos Diversos Concedidos que apresenta um valor
de R$ 9.450.544,53 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e quatro
reais e cinquenta e três centavos são referentes aos Convênios nº 059/2013, 001/2014, 049/2014,
007/2014, 024/2014, 014/2014, 012/2014, 016/2014, 035/2014, 022/2014, 010/2015 e 006/2015
celebrados entre exercício de 2013à 2015.

O saldo da conta 1.1.3.5.1.99.00.000 — Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que
apresenta um valor de R$ 1.144.737,56 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, setecentos e
trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) são referentes aos Convênios nº 032/2013,
001/2014 e 049/2014 celebrados entre os exercícios de 2014/2015.

Esclarecemos que todos estes lançamentos foram efetuados em contas iméritas, pois os mesmos
tratavam, na realidade, de serviços que já haviam sido prestados no momento da liquidação e não
deveriam ter sido lançados no Ativo Circulante e sim nas contas de despesas do Fundo Municipalde
Saúde, com exceção dos Convênios celebrados com a Associação Pestalozzi de Santa Teresa cujas
prestações de contas foram aprovadas e não foram realizadas as baixas em tempo hábil (no
exercício de sua realização).

Portanto, dos saldos que somam um total de R$ 27.746.761,14 foram ajustados a um montante de
R$ 24.636.906,81 e seus restante R$ 3.109.854,33 se fará em exercícios posteriores a este ajuste
por se tratar de formação de restos a pagar processados e que não foram devidamente pagos. A



estas contas foram realizados os seguintes lançamentos contábeis e registrados no Processo Nº
8489/2017:

D — 2.3.7.2.1.03.00.000 — Ajustes de Exercícios Anteriores

C — 1.1.3.1.1.03.00.000 — Adiantamento de Transferências Voluntárias ........ 14.041.624,72

D — 2.3.7.2.1.03.00.000 — Ajustes de Exercícios Anteriores

C — 1.1.3.1.1.99.00.000 — Adiantamentos Diversos Concedidos ................. 9.450.544,53

D — 2.3.7.2.1.03.00.000 — Ajustes de Exercícios Anteriores

C — 1.1.3.5.1.99.00.000 — Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.1.144.737,56

Diante dos fatos expostos, procedemos aos ajustes contábeis na data 31/07/2017 para que as
contas passassem a apresentar saIdo real no exercício 2017.

Cristina V. de Andrade — CRC/ES — Nº 0.20877/0-7
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