
 
      PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

 

Nota Explicativa  

 

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 Municipal de Saúde. 

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Saúde 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 8ª 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 02/08/2017 pela Portaria 669/2017 e adotado 
em 01/01/2018, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição, 
estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCEES). 

NOTA 3 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

 Esta peça contábil demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, comparando-as com as 

suas realizações, bem como indica o Resultado Orçamentário do Exercício. Através desse 

balanço podemos verificar o comportamento do orçamento, ou seja, Receita Estimada 

comparada com a realizada e Despesa Fixada com sua execução. A Despesa Realizada é 

representada pelo montante empenhado no exercício. Desse confronto possibilita o 

conhecimento do Resultado Orçamentário do Exercício, sob a forma de Superávit ou Déficit 

Orçamentário, conforme disposto na art. 102, da Lei n. 4.320/64. 

Análise da Receita 

Com base na Lei Orçamentária Anual que estimou a receita para o ano de 2018 para o Fundo 

Municipal de Saúde em seu valor de R$ 10.881.990,00. 

 

 

 

 



Receita Prevista                                 R$ 10.881.990,00 

Receita Prevista Rec. Próprios Transferidos.         (+)R$ 9.417.001,12 

Sub Total (1)                                                                R$ 20.298.991,12 

 

Receita Arrecadada                                    R$ 18.114.651,76 

Receita Rec. Próprios Transferidos.         (+)R$ 9.417.001,12 

Sub Total (2)                                                                R$ 27.316.652,88 

 

Superávit Orçamentário de Arrecadação                                             5.632.174,81 

 

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no exercício de 2018 foi de R$ 27.316.652.88 

(Vinte e sete milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e 

oito centavos) e a receita prevista foi de R$ 10.881.990,00 (dez milhões, oitocentos e oitenta e um 

mil, novecentos e noventa reais) que somados aos recursos próprios transferidos tem-se o total 

de R$ 20.298.991,12 (Vinte milhões, duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e um 

reais e doze  centavos) perfazendo um superávit  de arrecadação no valor de R$ 5.632.174,81 

(Cinco Milhões, seiscentos e trinta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e um 

centavos), conforme registro no anexo XII (Balanço Orçamentário).  

D E S P E S A 

 

Após as suplementações ocorridas durante o exercício a execução orçamentária apresentou a 

movimentação abaixo: 

  

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA 

 

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Resultado da Execução Orçamentária - 2018 - Anexo XII FMS 

Receita Arrecadada R$ 18.114.651,76 

Transferência Recursos Próprios da Prefeitura para Saúde R$ 9.417.001,12 

(-) Despesa Realizada (R$ 23.110.922,62) 

Resultado Orçamentário (2018) R$ 4.420.730,26 

 

 

Despesa Autorizada           R$ 28.557.040,48 

Despesa Realizada R$ 23.110.922,62 

Economia Orçamentária                                                 R$ 5.446.117,86 



NOTA 4 – AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

Constata-se que durante o exercício de 2018 foram abertos os seguintes créditos adicionais: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EXERCÍCIO 2018 

Recurso  Valor  

Recurso de Convênio                                  9.699.055,66  

Superávit Financeiro                                     306.394,82  

Suplementação/Anulação                               12.143.274,79  

Valor Total                               22.148.725,27  
                             Tabela 01 - Composição dos Créditos Adicionais - FMS 

 

GERAL SUPLEMENTAÇÃO 

Tipo e Nº Crédito Data Natureza do 
Crédito 

Tipo 
Movimento 

Nº Lei Ficha 
Suplementada 

 Valor 
Suplementado  

Recurso : Recursos de Convênios 

Decreto Nº 
0000053/2018 

08/02/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002697/2018 0000050           
2.913.855,70  

Decreto Nº 
0000053/2018 

08/02/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002697/2018 0000050           
4.934.713,01  

Decreto Nº 
0000094/2018 

22/03/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002698/2018 0000032                
89.749,00  

Decreto Nº 
0000094/2018 

22/03/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002698/2018 0000048              
782.000,00  

Decreto Nº 
0000160/2018 

10/05/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002691/2017 0000032              
537.000,00  

Decreto Nº 
0000188/2018 

11/06/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002691/2017 0000034              
137.631,27  

Decreto Nº 
0000188/2018 

11/06/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002691/2017 0000027                
54.106,68  

Decreto Nº 
0000261/2018 

20/07/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002691/2017 0000032                
50.000,00  

Decreto Nº 
0000438/2018 

21/11/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002691/2017 0000038              
200.000,00  

  TOTAL                 
9.699.055,66  

Recurso : Superávit Financeiro 

Decreto Nº 
0000046/2018 

01/02/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002691/2017 0000032                
95.294,84  

Decreto Nº 
0000354/2018 

13/09/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002691/2017 0000048              
152.189,00  

Decreto Nº 
0000354/2018 

13/09/2018 Suplementar Crédito 
Adicional 

0002691/2017 0000032                
58.910,98  

  TOTAL                    
306.394,82  

  TOTAL 
GERAL 

              
10.005.450,48  

 

Os recursos de Convênios tiveram valores expressivos para o exercício de 2018, dentre esses 

valores podemos citar a criação da lei 2697/2018, que dispôs a abertura de crédito adicional 

suplementar no orçamento vigente para atendimento das atividades da rede cuidar, baseado 

ainda no Art 3° da mesma  que retrata: “ Fica instituído e autorizado o Sistema de 

Transferência de Recursos do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa, 

destinado ao recebimento de custeio e/ou investimento das ações e serviços de saúde, de 

outros Fundos Municipais, Estaduais ou Federal, nos termos estabelecidos na Lei 



Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, provenientes da instituição da REDE 

CUIDAR, nos termos da Lei Estadual 10.733/2017 e da RESOLUCAO CIB N.º 002/2018 e 

003/2018”. Fixando um valor de R$ 7.848.568,71 (Sete milhões oitocentos e quarenta e oito 

mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos). 

 

De acordo com a dotação inicial e as movimentações de Créditos orçamentários constata-se 

que houve alteração da dotação inicial no valor de R$ 10.005.450,48 (Dez milhões, cinco mil, 

quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) fielmente representado pela tabela 

acima. (*Composição de créditos adicionais) 

 

Para a constatação dos créditos abertos por Fonte de Recurso vinculada temos nossa apuração 

relacionada em 31/12/2017:  

 

Relação de Superávit por Fonte de Recursos - 
Saúde - 2018 

(-)Restos a 
Pagar (-)Dem. Obrig. 

Disp. Fin. 
Antes  

Disp. Fin. 
Antes  (-)Restos Pagar 

Fonte de Recursos Saldo 31/12/17 Processados Financeiras Insc. RPNP 
Não 

Processados Saldo Real 

Próprios Saúde 
                        

505.186,17  
            

3.434.654,66          20.055,73  
    

(2.949.524,22) 
           

90.134,54  
     

(3.039.658,76) 

SUS 
                     

1.222.682,63  
                 

44.156,79          43.113,11  
     

1.135.412,73  
         

409.367,68            726.045,05  

Com. 009/2017 Aq. Veículos 
Utilitários 

                          
95.294,84  

                             
-                         -    

          
95.294,84                         -                95.294,84  

Demais Recursos vinculados 
saúde 

                          
25.343,44  

                 
14.098,00                       -    

          
11.245,44                         -                11.245,44  

  
                     

1.848.507,08  
            

3.492.909,45          63.168,84  
    

(1.707.571,21) 
         

499.502,22  
     

(2.207.073,43) 

 

O valor apurado pelo decreto de superávit nº 46/2018 representado pelo saldo de R$ 

95.294.84 pelo convênio 009/2017 – Aquisição de Veículos Utilitários FR: 12040004 e Decreto 

nº 354/2018 – FR 3605 não apurados pela tabela acima, mas caraterizados por utilização de 

superávit da UG Prefeitura Municipal de Santa Teresa e devidamente aprovado pelo Conselho 

de Prestação de Contas de Royalties de Petróleo Estadual no exercício 2018. 

NOTA 5- BALANÇO FINANCEIRO 

 O Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia o fluxo financeiro de uma 

entidade pública. Demonstra o saldo inicial das disponibilidades, acrescenta as Receitas 

Orçamentárias e Extra-Orçamentárias, apresenta os compromissos relativos às Despesas 

Orçamentárias (por Função) e Extra-Orçamentárias, evidenciando no final dos saldos das 

disponibilidades financeiras. Segue-se um resumo do Balanço Financeiro: 

 

 

 

 



MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO 

Saldos do exercício anterior (2017)  R$ 1.834.222,58 

(+) RECEITAS - 2018  R$ 30.892.010,32 

(+) Receita Orçamentária R$ 18.114.651,76  

(+) Receita extra orçamentária R$ 12.777.358,56  

(-) DESPESAS - 2018  (R$ 26.423.536,01) 

(-) Despesas pagas-orçamentárias R$ 23.110.922,62  

(-) Despesas extra-orçamentárias R$  3.312.613,39  

Saldo para o exercício seguinte (2019)  R$ 6.302.696,89 

 

Diante do exposto na disponibilidade apurada no valor de R$ 6.302.696,89 (Seis Milhões, 

trezentos e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), 

representamos ainda esta explanação por fonte de recurso de acordo com a Tabela 02: 

 

NOTA 6- BALANÇO PATRIMONIAL 

O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio, sob seus aspectos qualitativos 

(Bens, Valores, Créditos e Obrigações) e quantitativos (Ativo, Passivo, Saldo Patrimonial, 

Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial do Exercício), registrando e demonstrando a 

variação de seus componentes.  

Entende-se por Patrimônio o conjunto de bens, materiais ou não, direitos ações e tudo o mais 

que pertença a uma pessoa ou uma entidade e seja suscetível de mensuração econômica. A 

análise deste instrumento serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial da 

prefeitura e quando combinado com outras informações permite gerenciar também limites de 

endividamento e níveis de dispêndios com dívidas. 

 Apresentamos a seguir, um resumo desta importante demonstração contábil. 

Ativo real líquido exercício anterior 2017 R$ 30.368.440,09 

Resultado Econômico Exercício 2018 R$ 4.378.961,73 

(-) Ajuste de Exercícios Anteriores (Haveres Financeiros) (R$ 24.636.906,81) 

Ativo real líquido Exercício 2018 R$ 10.110.495,01 

 

Relação de Superávit por Fonte de Recursos - Saúde - 2019 (-)Restos a Pagar (-)Dem. Obrig. Disp. Fin. Antes Disp. Fin. Antes 

Fonte de Recursos Saldo 31/12/18 Processados Financeiras Insc. RPNP Não Processados

1201- Próprios Saúde 198.212,95R$     2.469.934,85R$  22.992,30R$      (2.294.714,20)R$  -R$                 

1203- SUS 3.969.689,09R$  481.296,05R$     33.640,93R$      3.454.752,11R$   492.078,36R$     

12040005- Conv.. 027/20108 Aq. Veciculos Utilitários 62.565,60R$       -R$                 -R$                62.565,60R$        50.000,00R$       

12040006- Contrato Repasse 851353 - Const. Unidade de Saúde 335.120,74R$     -R$                 -R$                335.120,74R$      -R$                 

1208- Rede Cuidar 1.696.101,16R$  -R$                 -R$                1.696.101,16R$   672.910,36R$     

1299- Demais Recursos vinculados saúde 41.007,35R$       8.793,34R$         -R$                32.214,01R$        -R$                 

1605 - Royalties de Petroleo Estadual -R$                 107.084,32R$     -R$                (107.084,32)R$     -R$                 

6.302.696,89R$  3.067.108,56R$  56.633,23R$      3.178.955,10R$   1.214.988,72R$   



Na Execução Patrimonial do exercício em análise, o Fundo Municipal de Saúde de Santa 

Teresa teve no exercício corrente um resultado positivo com o superávit patrimonial no valor de 

R$ 4.378.961,73 (Quatro milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e sessenta e um 

reais e setenta e três centavos) demonstrado, passando para um ativo real liquido ao final do 

exercício de R$ 10.110.495,01 (Dez milhões, cento e dez mil, quatrocentos e noventa e cinco 

reais e um centavo). 

NOTA 6.1 – ALMOXARIFADO/AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES 

As informações geradas pela Contabilidade devem propiciar aos seus usuários base segura 

para as suas decisões, pela compreensão do estado em que se encontra a entidade, seu 

desempenho, sua evolução, riscos e oportunidades que oferece. 

A informação contábil, em especial aquela contida nas demonstrações contábeis, 

notadamente as previstas em legislação, deve propiciar revelação suficiente sobre a entidade, 

de modo a facilitar a concretização dos propósitos do usuário, revestindo-se de atributos, 

entre os quais é indispensável à confiabilidade - atributo que faz com que o usuário aceite a 

informação contábil e a utilize como base de decisões, configurando, pois, elemento essencial 

na relação entre aquele e a própria informação. 

Partindo deste princípio, utilizou-se para avaliação em almoxarifado o método para 

mensuração e avaliação das saídas dos estoques, o custo médio ponderado, conforme 

disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. 

A confirmação da informação e a veracidade dar-se pela demonstração no Balanço Patrimonial  

do Fundo Municipal de Saúde representado da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 



A mesma conferência dos valores comprova-se pela tabela 14 apresentada pelo setor para 

esta Prestação de Contas: 

 

 

Em face, ao decorrer do envio da Prestação de Contas do exercício houve uma verificação 

minuciosa a cerca dos dados a serem enviados através do arquivo  INVALM.XML que também 

corresponde a veracidade dessas informações. 

Nesta averiguação identificou-se que valores das contas em seus saldos individuais não 

estavam correspondendo ao que de fato era representado no balanço patrimonial, porém em 

saldo total a informação era precisa. 

Após esta identificação também por parte da empresa prestadora de Serviço de Software, e a 

mesma prontamente fazendo buscas relatou-se que seria necessário ajuste de contas do 

Almoxarifado para que a informação tivesse a característica qualitativa de representatividade 

fidedigna. 

Portanto as informações contidas no arquivo INVALM. XML não perfazem a comprovação dos 

dados em estoque sendo necessários ajustes. Comprometemos que para exercício 

subsequente este será reavaliado e trará a informação correta. 

 

NOTA 6.2- ARQUIVO DEMDFLT.XML/FOLRGP.XML. 

Conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida flutuante são 

aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua 

condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, 

realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos 

a pagar. A Dívida Flutuante de 2018 totalizou em R$ 4.338.730,51, correspondendo, na ótica 

da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro dividido entre Restos a pagar Processados, 

Restos a pagar não Processados e Valores de consignações.  

O arquivo DEMDFLT.XML abaixo representando demonstra uma movimentação de 

encampações, cancelamentos, bem como inscrições e baixas realizadas durante todo o 

exercício. Entretanto, existiu-se a necessidade de ajustes por movimentações de conta 

corrente para atender a legislação e as novas normas para exercício subsequente. Nota-se que 



foram realizadas entradas e saídas de valores iguais não alterando valores finais registrados 

contabilmente. 

Tabela – Dívida Flutuante - FMS 

 

 

 

O arquivo FOLRGP.XML representa  o resumo de folha de pagamento do exercício financeiro, 

dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da unidade gestora, este 

demonstrativo destaca-se por refletir valores significativos como por exemplo a nomenclatura 

das consignações dos servidores. 

Estas consignações ao longo do exercício foram devidamente apuradas e destacadas por este 

arquivo, porém na mesma parametrização de atendimento a legislação e as novas normas 

para exercício subsequente foram realizadas alterações por movimentações de acerto (Débito 

e Crédito de valores iguais) nas contas contábeis deixando diferenças entre as mesmas e o 

arquivo. 

Entretanto, não foram alteradas informações finais autênticas.  



NOTA 7- PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONSORCIO PÚBLICO EM SAÚDE. 

Os Consórcios Públicos Representam a aliança entre entidades da Federação com vistas à 

realização de objetivos comuns, estabelecendo relações de cooperação federativa, para o 

desenvolvimento  de ações conjunta para o alcance de benefícios coletivos. Revestida como 

associação pública, com personalidade jurídica de direito público e de natureza autárquica, os 

consórcios poderão promover atividades relacionadas ao desenvolvimento regional, ações de 

saneamento básico, educação, saúde, gestão, tratamento de lixo urbano, agua, esgoto ou 

projetos urbanos. 

Os procedimentos contábeis descritos nesta Nota explicativa tem o amparo da portaria STN N° 

72, de 1° de fevereiro de 2012, que estabelece normas gerais de consolidação das contas dos 

consórcios públicos a serem observadas na gestão orçamentária, financeira e contábil, em 

conformidade com os pressupostos da responsabilidade fiscal, e sua observância obrigatória 

para todos os entes da federação. 

Conforme esta mesma portaria (STN -N° 72/2012), o instrumento de repasse aos consórcios é 

exclusivo aos contratos de rateio firmados, no qual os entes consorciados comprometem-se a 

transferir recursos financeiros para a realização das despesas dos consórcios públicos. Seus 

Créditos estarão consignados nas Leis Orçamentárias Anuais e deverão ser objeto de controle 

contábil específico. 

O Fundo Municipal de Saúde participa do seguinte Consórcio: 

 Consórcio Público da Região Polinorte – Cim Polinorte; 

Durante o exercício de 2018 efetuamos os repasses com instrumentos de contrato de rateio. 

 Os procedimentos Contábeis de aprovação/ Comprovação seguiram o posicionamento  de 
acordo com IPC –N° 10 (Contabilização de consórcios públicos) ,onde se observa nas seguintes 
contas : 

 

A contabilização foi realizada levando em consideração uma data de corte para inicialização 
(Janeiro de 2018) deste período de aprovação/Comprovação. 



 

Ressaltamos que, como foi um procedimento adotado tanto pelo ente consorciado, como para 

os consorciastes como fase de adaptação em modo gradual e também levando em 

consideração o fechamento do Consórcio à seu tempo, não registramos a disponibilidade do 

mesmo em balanço , bem como não obtivemos a Prestação de contas do mês de dezembro de 

2018, sendo devidamente realizada em Janeiro de 2019. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ano de 2018 foi marcado por mudanças contábeis de adaptação, tivemos mudanças 

consideráveis em relação ao que tange a forma de contabilização por fonte de recursos e ainda 

de conta correntes vinculo, bem como, fase de alterações quanto ao novo plano de Contas 

adotado para exercício de 2019, fatos estes que geraram muitos acertos e muito esforço no 

sentido de adotar todos os procedimentos necessários. 

Ao mesmo tempo, a elaboração das peças contábeis obedeceu às normas contidas na Lei 

Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, bem como, na Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000, 

observados os princípios contábeis geralmente aceitos. Estes são os resultados apurados no 

exercício de 2018 com as respectivas notas explicativas que nos compete apresentar. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Cristina V. de Andrade – CRC/ES – N° 0.20877/O-7 
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