
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Nota Explicativa - Consolidada

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 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 FINANCEIRO CONSOLIDADO

0 Balanço Financeiro e 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$ 18.895.163 31
(+) RECEITAS — 2019 R$ 97.550.620,33
(+) Receita Orçamentária R$ 85.729.615,09
(+) Receita extra orçamentária R$ 11.821.005,24

(—) DESPESAS — 2019 (R$ 102.071.752,26 )



(—) Despesas pagas—orçamentárias R$ 88.661.971,27

(—) Despesas extra—orçamentárias R$ 13.409.780,09

Saldo para o exercício seguinte (2019) R$ 14-374-03138

Diante do exposto na disponibilidade ápurádá no valor de R$ 14.374.031,38 (Quatorze
milhões, trezentos e setenta e quatro mil, trinta e um reais e trinta e oito centavos).

Mediante este levantamento, levou-se em consideração a exclusão de movimentações
contábeis pará acertos de fontes de recursos ( nas receitas e despesas extra-orçamentárias)
pára a apuração acima mencionada.

NOTA 6- BALANÇO PATRIMONIAL

0 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$ 210.555.469,85

Resultado Econômico Exercício 2019 R$ 47.996.354,24
(—) Ajuste de Exercícios Anteriores (Haveres Financeiros) (R$ 28.283.507,75)

Ativo real líquido Exercício 2019 R$ 230.268.316,34

Ná 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$ 47.996.354,24 (Quarenta e sete milhões, novecentos e noventa e seis mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) demonstrado, passando para um ativo reál
liquido ao final do exercício de R$ 230.268.316,34 (Duzentos e trinta milhões, duzentos e
sessenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos).

Mediante a estas duas apresentações de peças contábeis verificamos que foi necessário para o
exercício em questão levantamento mais preciso para fechamento destes bálánços. Em virtude
desta áfirmáção verificou-se que a aplicação da metodologia da IPC03 (encerramento de
contas do PCASP), as contas intrá cujo Sº nível fosse o código 2 seriam expurgádás tendo um
impacto dentro dos Balanços Patrimoniais e Financeiros em anos anteriores. A divergência se
caracterizou devido ao fato do encerramento de contas de VPD — Váriáção Patrimonial
Diminutiva e VPA — Váriáção patrimonial aumentatiVá, que quando em encerramentos de anos
anteriores utilizavam as contas intrá de Sº nível contrá contas NÃO intrá, ou vice e versa.



Sendo assim para acerto concreto destas peças realizou-se neste exercício um ajuste de saldo
de exercícios anteriores no valor de R$ 7.878.219,84 (Sete Milhões, oitocentos e setenta e oito
mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), onde de maneira errônea nestes
exercícios foram realizados encerramentos envolvendo tais contas acima mencionadas.
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Estes são os itens relevantes apurados no exercício de 2019- (consolidado) com as respectivas
notas explicativas que nos compete apresentar.

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