
 
      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 da Prefeitura Municipal de Santa Teresa 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 14/06/2018 pela Portaria 390/2018 e adotado 
em 01/01/2019, 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 2019 para a 

Prefeitura Municipal de Santa Teresa no valor de R$ 65.766.863,00. 

Receita Prevista Atualizada                                 R$ 66.058.768,00 

Receita Arrecadada                                    R$ 67.713.783,58 

Superávit Orçamentário de Arrecadação                                             R$ 1.655.015,58 

 



A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no exercício de 2019 foi de R$ 67.713.783,58 

(Sessenta e sete milhões, setecentos e treze mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e 

oito centavos ) e a receita prevista atualizada foi de R$ 66.058.768,00(Sessenta e seis milhões, 

cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais) perfazendo um superávit  de arrecadação 

no valor de R$ 1.655.015,58 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinze reais e 

cinquenta e oito 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 - 2019 - Anexo XII PMST 

Receita Arrecadada R$ 67.713.783,58 

(-) Despesa Realizada (R$ 57.447.557,59) 

Resultado Orçamentário (2019) R$ 10.266.225,99 

 

NOTA 4 – AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

Constata-se que durante o exercício de 2019 foram abertos os seguintes créditos adicionais: 

PREF. MUNICIPAL DE SANTA TERESA- EXERCÍCIO 2019 

Recurso  Valor  

Recursos de Convênio 1.214.564,52 

Excesso de Arrecadação 291.905,00 

Crédito Especial 40,00 

Superávit Financeiro 8.100.197,34                                     

Suplementação/Anulação 13.853.860,43  

Valor Total                               23.460.567,29 
                             Tabela 01 - Composição dos Créditos Adicionais -PMST 

 

 

Despesa Autorizada           R$ 64.125.791,86 

Despesa Realizada R$ 57.447.557,59 

Economia Orçamentária                                                 R$ 6.678.234,27 



 

GERAL SUPLEMENTAÇÃO 

  Data Natureza do 
Crédito 

Tipo 
Movimento 

Nº Lei Ficha 
Suplementada 

 Valor 
Suplementado  

Recurso : Excesso de Arrecadação 

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000381/2019 

  17/12/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000132                88.615,00  

  17/12/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000152                30.459,00  

  17/12/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000153                  8.869,00  

  17/12/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000152              152.850,00  

  17/12/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000167                  6.830,00  

  17/12/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000162                  4.282,00  

                       291.905,00  

Recurso : Recursos de Convênios 

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000003/2019 

  02/01/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000017              899.578,22  

                         899.578,22  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000010/2019 

  04/01/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000222              136.986,30  

                         136.986,30  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000067/2019 

  26/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000306              178.000,00  

                         178.000,00  

                  1.214.564,52  

Recurso : Saldo Crédito Especial/Extraordinário 

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000056/2019 

  13/02/2019 Especial Crédito Adicional 0002719/2018 0000556                        10,00  

  13/02/2019 Especial Crédito Adicional 0002719/2018 0000557                        10,00  

  13/02/2019 Especial Crédito Adicional 0002719/2018 0000558                        10,00  

  13/02/2019 Especial Crédito Adicional 0002719/2018 0000555                        10,00  

                                  40,00  

Recurso : Superávit Financeiro 

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000022/2019 

  16/01/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000210                66.015,37  

  16/01/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000465              435.220,90  

  16/01/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000465           3.088.581,31  

  16/01/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000381                22.700,00  

  16/01/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000415                  2.693,76  

  16/01/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000359                  6.860,00  

  16/01/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000373                14.500,00  

  16/01/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000408                75.435,09  

                      3.712.006,43  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000054/2019 

  11/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000161                65.567,00  

  11/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000229              184.000,00  

  11/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000480              298.888,25  

  11/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000452                53.000,00  

  11/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000336                45.000,00  

  11/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000378                  5.911,77  

  11/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000161              272.929,42  



  11/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000365              109.130,00  

                      1.034.426,44  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000057/2019 

  15/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000557              122.000,00  

  15/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000556                      900,00  

  15/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000555                  1.000,00  

  15/02/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000558                18.000,00  

                         141.900,00  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000075/2019 

  01/03/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000413                  5.671,80  

  01/03/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000161                35.275,32  

  01/03/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000404                  8.122,53  

  01/03/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000312                  2.671,80  

  01/03/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000374                  2.500,00  

  01/03/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000136              239.720,00  

                         293.961,45  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000107/2019 

  01/04/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000507              583.000,00  

  01/04/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000413                11.024,47  

  01/04/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000407                  1.323,00  

  01/04/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000358                  1.000,00  

  01/04/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000114                11.452,30  

  01/04/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000415                  8.283,96  

  01/04/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000121                32.310,92  

  01/04/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000404                      197,66  

  01/04/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000351                34.899,60  

                         683.491,91  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000142/2019 

  02/05/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000343                  3.047,90  

  02/05/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000413                  1.177,08  

  02/05/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000058                43.003,57  

  02/05/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000480                55.596,46  

  02/05/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000411                16.000,00  

  02/05/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000384                  1.040,00  

  02/05/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000415                  2.527,00  

  02/05/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000329                  2.527,00  

  02/05/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000407                  5.747,05  

  02/05/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000404                        74,50  

                         130.740,56  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000178/2019 

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000561              647.105,35  

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000017              571.569,04  

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000343                  2.744,20  

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000404                  3.793,72  

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000344                  4.524,48  

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000410                11.700,00  

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000408                16.318,85  

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000170                32.909,80  

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000385                  5.400,00  

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000384                16.874,91  

  03/06/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000413                  5.052,89  



                      1.317.993,24  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000206/2019 

  01/07/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000382                  9.500,00  

  01/07/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000125              131.006,60  

  01/07/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000407                15.553,38  

  01/07/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000382                19.000,00  

                         175.059,98  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000246/2019 

  01/08/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000125                11.416,83  

  01/08/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000381                  8.000,00  

  01/08/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000339                30.000,00  

                           49.416,83  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000267/2019 

  02/09/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000164                31.000,00  

  02/09/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000409                38.000,00  

  02/09/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000340                  6.000,00  

  02/09/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000161              227.350,74  

  02/09/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000136                21.980,00  

  02/09/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000139                23.000,00  

                         347.330,74  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000301/2019 

  01/10/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000132                59.535,85  

  01/10/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000136                  3.736,50  

  01/10/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000121              106.141,58  

  01/10/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000121                      462,34  

                         169.876,27  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000332/2019 

  04/11/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000381                  6.000,00  

  04/11/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000114                13.960,37  

  04/11/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000142                  3.497,96  

  04/11/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000339                  2.000,00  

  04/11/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000374                      700,00  

                           26.158,33  

- Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0000382/2019 

  17/12/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000409                17.500,00  

  17/12/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000381                      151,00  

  17/12/2019 Suplementar Crédito Adicional 0002726/2018 0000411                      184,16  

                           17.835,16  

                  8.100.197,34  

 

 

 

 

 

 

 



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

relacionada em 31/12/2018:  

 

 

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 (2018)  R$ 12.468.588,14 

(+) RECEITAS - 2019  R$ 76.664.882,74 

(+) Receita Orçamentária R$ 67.713.783,58  

(+) Receita extra orçamentária R$ 8.951.099,16  

(-) DESPESAS - 2019  (R$ 79.397.880,93) 

(-) Despesas pagas-orçamentárias R$ 57.447.557,59  

(-) Despesas extra-orçamentárias R$  21.950.323,34  

Saldo para o exercício seguinte (2019)  R$ 9.735.589,95 

 



Diante do exposto na disponibilidade apurada no valor de R$ 9.735.589,95 (Nove milhões, 

setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), 

representamos ainda essa 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 2018 R$ 175.966.935,41 

Resultado Econômico Exercício 2019 R$ 46.200.253,91 

(-) Ajuste de Exercícios Anteriores (Haveres Financeiros) (R$ 3.646.600,94) 

Ativo real líquido Exercício 2019 R$ 218.520.588,38 

 

Na Execução Patrimonial do exercício em análise, a Prefeitura Municipal de Saúde de Santa 

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

R$ 46.200.253,91 (Quarenta e seis milhões, duzentos mil, duzentos e cinquenta e três reais e 

noventa e um centavos) demonstrado, passando para um ativo real liquido ao final do exercício 

de R$ 218.520.588,38 (Duzentos e dezoito milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e 

oitenta e oito reais e trinta e oito centavos). 

NOTA 6.1- DÍVIDA ATIVA /METODOLOGIA UTILIZADA PARA AJUSTE DE PERDA 

A Dívida ativa do município foi atualizada em parâmetros mensais e ficou distribuída da 

seguinte forma para exercício de 2019:  

 

No que tange a forma de reconhecimento da dívida caracterizou-se a curto prazo devido a 

forma da exigência do arquivo DEMDAT.XML pela instrução Normativa N º 43 do TCEES que 

não nos permite a classificação distribuída. Foi feito o reconhecimento da metodologia de 

ajuste ao valor recuperável pelo formato da 5º Edição do MCASP- Ano 2013 que apresenta o 

estoque da dívida por fase e tipo de recuperação. 

NOTA 6.2 – 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 Balancete de 

verificação da Prefeitura Municipal de Santa Teresa 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-se também que durante o exercício as entradas e saídas do setor em relação à 
contabilidade tiveram divergências no valor de R$ 4.906,08 (Quatro mil, novecentos e seis 
reais e oito centavos), devido as seguintes justificativas: 
No mês 04/2019 - As Entradas e Saídas da contabilidade se diferem no valor de 150,00 (cento 
e cinquenta reais devido a Adiantamento a servidora Cristina Vieira de Andrade para custear 
despesas de Material de Consumo (Alimentação, passagem) para evento a ser realizado na 
Empresa El Software nos dias 25 e 26 de abril de 2019. Evento Gratuito de Boas Praticas e 
Novas Normas para Envio do Cidades 2019 sem inconsistências, porém o mesmo não foi 
utilizado e por sua vez apresentado anulação da despesa, conforme anulação de Empenho N° 
50/2019,anulação de liquidação N° 14/2019, e anulação de Pagamento N° 13/2019 realizada 
na data 29/04/2019. 
No mês de 06/2019-O valor de R$ 413,21 na parte contábil encontra-se divergente nas 
entradas e saídas devido anulação de liquidação realizada na data 28/06/2019 por 
identificação do setor contábil de que se tratava de Nota Fiscal de Serviço e não material de 
consumo, Credor Link Card - Secretaria - Gabinete do Prefeito. 
Mês 12/2019 - o valor de entrada e saída esta divergente na contabilidade devido à anulação 
N° 085/2019 da liquidação N° 7811 no valor de R$ 4.342,87 pela seguinte justificativa: 
Anulação de liquidação considerando que  foi empenhado com o nome errado da empresa, 
pois o anexo do contrato estava com o nome Made Informática LTDA ME, mas no contrato 
está Made Info Serviços LTDA ME, conforme processo 1230/2019 
 
 
NOTA 6.3- BENS PATRIMONIAIS/MÓVEIS E IMÓVEIS. 

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou 
avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se 
tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida 
com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação. 
O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou 
construção. A Prefeitura de Santa Teresa possui ativo imobilizado com vida útil econômica 
limitada, e por isso se sujeita ao cálculo da depreciação. 
 
Em atendimento ao princípio da oportunidade, as transações foram reconhecidas e registradas 
integralmente no momento em que ocorrerem e os registros da entidade, desde que 
estimáveis tecnicamente, foram efetuados, mesmo na hipótese de existir razoável certeza de 
sua ocorrência. Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem 
ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, 
nos conflitos entre elas, a essência sobre a forma. Para reconhecimento dos bens como ativos, 
ou baixa dos mesmos, foram consideradas necessárias às características de ser resultado de 



um evento passado, gerar benefício presente ou futuro, inerente a prestação de serviço 
público ou a exploração econômica, e, ser controlado pela Prefeitura Municipal. 
Para melhor explanação segue abaixo as tabelas 10 e 12 para a representação da informação: 
 
TABELA 10 – BENS MÓVEIS 

 

 



 
 
Na Tabela 10- Bens Móveis a divergência apresentada perfaz o seguinte Texto entre a relação 
Setor Patrimonial e Setor contábil: “O valor da contabilidade encontra-se divergente nas 
entradas e saídas no montante de R$ 279.446,75, deste valor temos as seguintes 
inconsistências : 
1 - Leilão realizado no mês 04/2019 no valor de R$ 123.170,00 onde no mesmo dá-se a entrada 
e saída na conta bens móveis a alienar para melhor demonstração da tabela. 
2- No mês 08/2019  encontra-se no valor de R$ 120.555,36 de inconsistência , sendo o valor de 
R$ 105.555.36 em leilão realizado na data 07/08/2019 e verificado pela conta de bens moveis 
a alienar e o valor de R$ 15.000,00 correspondente a parte de anulação de liquidação nº 4709 
do credor : ARTHA EMPREEND. COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI EPP para troca de fonte de 
recurso ( a despesa trata-se de compra de veículo para Programa Criança Feliz). 
3 - No mês 09/2019 - O valor esta divergente  devido a anulação de liquidação com a seguinte 
justificativa :  considerando que não há previsão de aumento no repasse do valor recebido, e 
que a previsão de  aquisição do veículo foi feita com recursos que estavam em conta em 
31/12/2018, porem estes recursos vem sendo usados para complementar a folha de 
pagamento da equipe contratada para executar acompanhamentos das famílias inseridas no 
programa Criança Feliz. O valor divergente perfaz o montante de R$ 30.000,00. 
4- No mês 11/2019 O valor de R$ 5.430,00 esta divergente entre o saldo contábil e o setor 
patrimonial de vido a seguintes justificativas de anulações de liquidações : 
A)- Anulação parcial de liquidação do valor de R$ 1.830,00 considerando que o FNAS (FUNDO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) não fez o repasse de recursos financeiros-IGDSUAS (conta 
17632-x), solicitou-se portanto o remanejamento da dotação orçamentária. 
B) - Anulação de liquidação  do valor de R$ 3.600,00 considerando que o FNAS (FUNDO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) não fez o repasse de recursos financeiros-IGDSUAS (conta 
17632-x), solicitou-se portanto o remanejamento da dotação orçamentária. 
5 - No mês 12/2019 - O valor  esta divergente ao setor de patrimônio devido a : Anulação de 
liquidação considerando que  foi empenhado com o nome errado da empresa, pois o anexo do 
contrato estava 



com o nome Made Informática LTDA ME, mas no contrato está Made Info Serviços LTDA ME, 
conforme processo 1230/2019, Valor R$ 291,39”. Sendo assim permanecendo sem alteração 
de saldo Final. 
 
TABELA 12 – BENS IMÓVEIS 
 

 

 
 
 



 

Na Tabela 12- Bens Imóveis a divergência apresentada perfaz o seguinte Texto entre a relação 
Setor Patrimonial e Setor contábil: “O valor esta divergente entre o saldo da contabilidade e do 
setor de patrimônio devido as seguintes inconsistências: 
1- no mês 11/2019 O valor de R$ 2.938,44 refere-se a anulações  do setor contábil devido a 
Glosa correspondente em processo Nº 13.527/2019 pela Caixa econômica Federal. Segue as 
justificativas: 
A)- Anulação de liquidação tendo em vista o valor glosado pela Caixa Econômica Federal. 
Anulação Nº 76 valor de R$ 2.825,42 
B) - Anulação de liquidação tendo em vista o valor glosado pela Caixa Econômica Federal. 
Anulação Nº 77 valor R$ 113,02. 
2- No mês 12/2019, A divergência de saldos iniciais das contas 123210416 - Glebas Urbanas R$ 
6.234.963,97 e a conta 123210148 - Glebas Rurais R$ 303.000,00 perfazendo o valor de R$ 
6.537.963,97 na contabilidade deve-se a melhor classificação pelo setor de patrimônio em sua 
reavaliação realizada no mês 12/2019 - A classificação estava de maneira equivocada na conta 
123210104 - Terrenos/Glebas no setor contábil”. Sendo assim sem alteração de saldo final. 
 
NOTA 6.3.1- PERDAS INVOLUTÁRIAS COM IMOBILIZADO. 

De acordo com a apuração pelo balancete  de verificação nota-se que houve o valor de R$ 

105.370,72 (Cento e cinco mil, trezentos e setenta reais e setenta e dois centavos) de perdas 

de bens móveis registrados pela Prefeitura Municipal de Santa Teresa entre as seguintes conta 

contábeis : 

 

 

O que se apura dentre esses valores é que foram realizados leilões no ano de 2018 

(05/11/2018) onde para a contabilidade este registro ocorreu em 29/04/2019, leilão Nº 76747 

de 05/06/2019 e registrado a data 07/08/2019, onde ocorreram tais baixas. Esses valores 

podem ser vistos pelo registro na conta 123119901 – Bens móveis a alienar que segue abaixo: 

 



 
Outra baixa se deu no valor de R$ 85,95 (Oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) por 
dano irreparável de bem móvel que foi registrado na conta 3631101030000 sobre processo 
administrativo Nº 7070/2019. 
 

NOTA 6.4- 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 2019 totalizou em R$ 2.354.633,00, 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 - PMST 



 

 

 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 6.4.1- Exemplificação dos  arquivos  DEMSCE E DEMCPA 

A) DEMSCE – Considerações relevantes – Tabela 01 

 

  

  

                 Tabela 01 – Apuração entre valor retido e recolhido dos servidores para exercício de 2019 

Nesta apuração nota-se que o que foi tido como relevância às movimentações contábeis para 

acerto de fonte de recursos para melhor fidedignidade da informação e um valor de R$ 423,88  

(Quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), no mês de abril de 2019, devido a 

apuração de maneira incorreta corrigida logo no mês subsequente do próprio exercício não 

trazendo nenhum prejuízo a apuração acima mencionada. 

B) DEMCPA – Considerações relevantes – Tabela 02 



 

 

Nesta apuração nota-se que o que foi tido como relevância às movimentações contábeis para 

acerto de fonte de recursos para melhor fidedignidade da informação e apuração de fatos 

específicos que não se pode conter o arquivo FOLRGP , como o computo de Agentes nocivos e 

Cooperativas de Transporte Escolar. Outra relevância se deu a valor de apuração de R$ 437,02 

(Quatrocentos e trinta e sete reais e dois centavos) apurados a maior pelo setor de RH e 

identificados no mês 12/2019, houve pedido restituição ao órgão competente.  

Outro item foi à verificação do valor de R$ 2.211,11 (Dois Mil, duzentos e onze reais e onze 

centavos) correspondentes a anulações realizadas entre os meses de maio a setembro de 

2019, devidamente identificadas e apuradas de forma correta ainda dentro do próprio 

exercício. 

 



 

NOTA 7- PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONSORCIO PÚBLICO. 

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. 

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa participa dos seguintes Consórcios: 

 CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE; 

 COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIFRUT; 

Durante o exercício de 2019 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 o exercício 2019, deste período 
realizaram-se os estágios de aprovação/Comprovação conforme a IPC nº 010. 



. 

 

 

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, O registro de equivalência Patrimonial 
do exercício de 2018 foi realizado em janeiro de 2019, já a do exercício vigente irá ser realizada 
no ano de 2020. 

NOTA 8- PROVISÕES MATEMÁTICAS. 

NOTA 8.1– APRESENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE SANTA TERESA/ES 

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Santa Teresa foi instituído no ano de 
1990 pela Lei Nº 982, aonde o mesmo veio a ser extinto pela Lei nº 1.318 de 23 de Dezembro 
de 1999. Todos os seus benefícios concedidos são custeados pelo Tesouro Nacional sob o 
Regime Financeiro de repartição simples relativo a aposentados e pensionistas.  

É relevante dizer que para o Município de Santa Teresa o Regime Próprio de Previdência não 
se caracterizou de fato. Durante o lapso de tempo houve a criação do IPAST (Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Santa Teresa) sob a Lei 1.164/1994, que 
teve apenas o objetivo de “concessão beneficiária”, ou seja, com a finalidade de assegurar aos 
beneficiários apenas um âmbito assistencial mediante a contribuição de 8% ao mês. Todavia 



esta contribuição na época não foi realizada por nenhum servidor entre a criação e extinção 
por lei tornando-se uma bonificação oferecida pelo Município. 

NOTA 8.2 – REGISTROS CONTÁBEIS 

A escrituração contábil do exercício de 2019 observou as leis e normas aplicáveis, instituídas 

pelo Ministério da Previdência Social, Secretaria do Tesouro Nacional (PCASP e MCASP), 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e Conselho Federal de Contabilidade, no que 

foi cabível. As demonstrações contábeis atenderam também a Lei Federal nº 4.320/1964 e a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Os registros contábeis da execução orçamentária para o registro do Calculo Atuarial no 

exercício de 2019 adotaram o regime contábil misto, conforme Art. 35 da Lei nº 4.320/64, 

sendo as receitas e transferências recebidas registradas pelo regime de caixa, ao passo que as 

despesas foram registradas pela sua competência. Os atos e fatos que envolveram as 

movimentações que alteraram o patrimônio foram registrados pelo regime de competência, 

em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). 

NOTA 8.3 – CÁLCULO ATUARIAL 

Ainda no primeiro semestre do exercício de 2019, a Prefeitura Municipal de Santa Teresa 
contratou serviços técnicos especializados para realização do cálculo atuarial, mesmo não se 
enquadrando ao RPPS, se fez necessária a realização das Provisões matemáticas. A IF 
Consultoria Atuarial Eireli (CNPJ: 10.541.510/0001-20) foi a responsável pela realização do 
calculo, e ao final do mês de Agosto de 2019 nos foi devidamente entregue posicionando a 
data para 31/12/2019 para registro em balanço patrimonial.  

Dentro da Distribuição dos segurados, o Regime esta dividido em 21 servidores inativos e 17 
pensionistas com uma taxa de crescimento de remunerações considerada 0% por não possuir 
servidores em atividade. 

Destacamos a relação das Provisões Matemáticas apresentadas pela Empresa A IF Consultoria 
Atuarial Eireli (CNPJ: 10.541.510/0001-20)com suas respectivas contas, consequentemente as 
mesmas registradas em balanço exercício 2019: 



*  Reavaliação Atuarial – Página 22  



 

 Reavaliação Atuarial – Página 23 

 

 



O resultado atuarial do exercício de 2019 foi deficitário em alto montante, indicando que as 
obrigações assumidas, serão devidamente arcadas pelo Município que custeou e continuará 
custeando os servidores inativos e pensionistas vinculados ao Regime Único até o falecimento 
do último segurado, ou seja, até a extinção do mesmo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ano de 2019 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 2020, 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 2019 com as respectivas notas explicativas que nos compete apresentar. 
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