
 
      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- ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FISCAL DA CONTABILIDADE APLICADA 

AO SETOR PÚBLICO.  

O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade, 

em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Esses serviços incluem, por 

exemplo: programas e políticas de bem-estar, educação pública, segurança nacional e defesa 

nacional. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente 

avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. 

O objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer informação para fins 

de prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. As 

características qualitativas são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão 

suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. São elas: a relevância, a 

representação fidedigna, a compreensibilidade, a tempestividade, a comparabilidade e a 

verificabilidade. 

Partindo das características acima mencionadas temos a Comparabilidade: 

“Comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar 

semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A comparabilidade não é uma 



qualidade de item individual de informação, mas, antes, a qualidade da relação entre dois ou 

mais itens de informação. A informação sobre a situação patrimonial da entidade, o 

desempenho, os fluxos de caixa, a conformidade com os orçamentos aprovados ou com outra 

legislação relevante ou com os demais regulamentos relacionados à captação e à utilização 

dos recursos, o desempenho da prestação de serviços e os seus planos futuros, é necessária 

para fins de prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão”. 

Neste conceito procurou-se destacar ao máximo nesta Unidade Gestora a demonstração acima 

grifada. 

Na possibilidade de termos falhas no período, nos deparamos ao final exercício de 2019 com 

ingresso de uma conta bancária cujo CNPJ pertence a esta unidade gestora, no qual não 

tínhamos conhecimento de contabilização da mesma. Este reconhecimento foi somente 

detectado ao envio da Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em conjunto a celebração do termo de adesão ao Banco Banestes- S/A. 

A conta mencionada esta inscrita sob Nº 27.781.798 que pertence ao CNPJ : 

27.167.4444/0001-72 da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES – Suprimento de Fundos da 

Servidora Lucinete Fontana Bortolini, inscrita sob CPF: 034.509.327-56 que atua na Secretaria 

Municipal de Turismo e Cultura do Município. 

Desde o Ano de 2017, realizamos levantamento destas contas e foram pedidos a todos os 

detentores de suprimento de fundos que se fizessem encerramento das mesmas para evitar 

quaisquer possibilidades de vinculo com o CNPJ da Prefeitura Municipal. Em desatenção da 

servidora a mesma nos contou através de declaração que não conseguiu fazer o encerramento 

desta conta devido a problemas bancários e acabou restando um saldo de R$ 1,27 (Um real e 

vinte e sete centavos) na conta aplicação da referida conta bancária, fato este ate então 

desconhecido pelo setor contábil desta prefeitura. 

Ao nos depararmos com o envio da Prestação de contas anual desta Unidade Gestora houve a 

identificação precisa pelo Sistema Cidades de que ainda havia esta conta com saldo bancário e 

solicitamos explicações a servidora que prontamente nos forneceu uma declaração de 

veracidade e comprometimento  de encerramento da mesma de forma imediata. 

Sendo assim na avaliação do TVDISP-XML deste município não consta tal conta e nem saldo 

bancário que nos comprometemos a encerramento imediato e o referido valor ser transferido 

para conta apta da Prefeitura municipal. 

Segue abaixo declaração da servidora bem como os referidos extratos bancários: 
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