
 
      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 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 13/06/2019 pela Portaria 386/2019 e adotado 
em 01/01/2020, 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). 

Nesta apresentação, também salientamos que no exercício de 2020 com advento da 
Pandemia da COVID 19 que assolou o país e o mundo, se fez necessário o uso eventual de 
recursos provenientes da União em caráter emergencial para o equilíbrio das finanças públicas. 
Neste decorrer utilizaram-se as seguintes legislações: Medida provisória N° 938/2020, Portaria 
N° 774 de 09/04/20, Portaria N° 480 de 23/03/20, Portaria N° 1.666 de 01/07/20, Portaria N° 
1.857 de 28/07/20, Portaria N°2.281 de 27/08/20, Portaria N° 2.358 de 02/09/20, Portaria N° 
2.405 de 16/09/20, Portaria N° 2.222 de 25/08/20, Portaria N° 2.516 de 21/09/20, Portaria N° 
2.994 de 29/10/20, Portaria N° 3.008 de 04/11/20, Portaria N° 3.389 de 10/12/20, Portaria N 
3.350 de 08/12/20, Portaria N ° 394 de 17/07/20 e Lei Complementar N° 173 de 27 de Maio de 
2020. 

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. 



A Execução Orçamentária foi efetuada de acordo com o orçamento programa, aprovado pela Lei nº 2.744/2019, 

atendendo o disposto na Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Orgânica Municipal e Legislação 

Complementar. 

 

 Prefeitura Municipal Saúde Câmara Municipal 

Orçamento 2020 R$ 62.596.259,00 R$ 28.609.741,00 R$ 3.438.000,00 

Total R$ 94.644.000,00 

 

A Lei Municipal 2.744/2019 (Lei Orçamentária Anual) determinou a previsão anual para as receitas e despesas 

do exercício de 2020, ficando estabelecidas das seguintes formas: 

Consolidado Previsto/ Fixado Atualizada Realizada 

Receitas/2020 R$ 94.644.000,00 R$ 103.353.709,59    R$ 104.046.187,81 

Despesas/2020 R$ 94.644.000,00 R$ 112.044.473,48  R$ 91.694.252,75 

 

Assim, constatamos que a receita prevista no orçamento foi arrecadada, demonstrando um excesso de 

arrecadação no valor de R$ 692.478,22. 

Demonstração da Receita 2020 - Anexo XII Consolidado 

Receita Prevista R$ 94.644.000,00 

Receita Prevista/Atualizada R$ 103.353.709,59 

Receita Arrecadada R$ 104.046.187,81 

Excesso de Arrecadação R$ 692.478,22 

 

As despesas inicial/prevista eram R$ 94.644.000,00 e foram atualizadas/autorizadas no valor de 

R$ 112.044.473,48, conforme Balanço Orçamentário 2020. O montante empenhado foi de R$ 91.694.252,75 e 

representou uma economia orçamentária no valor de R$ 20.350.220,73. 

Demonstração da Despesa 2020 - Anexo XII Consolidado 

Despesa Autorizada R$ 112.044.473,48 

Despesa Realizada (R$ 91.694.252,75) 

Economia Orçamentária R$ 20.350.220,73 

 

 



Comparando a Receita Realizada e a Despesa Executada, pudemos constatar um resultado orçamentário 

Positivo no valor de R$ 12.351.935,06. 

Resultado da Execução Orçamentária - 2020 - Anexo XII Consolidado 

Receita Arrecadada R$ 104.046.187,81 

(-) Despesa Realizada (R$ 91.694.252,75) 

Resultado Orçamentário (Superávit) 2020 R$ 12.351.935,06 

 Saldos de Exercícios anteriores utilizados para Superávit Financeiro: R$ 6.787.770,41 
 Prefeitura: R$ 5.173.706,70 
 Saúde: R$ 1.614.063,71 

 

NOTA 4 – AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

Constata-se que durante o exercício de 2020 foram abertos os seguintes créditos adicionais: 

CONSOLIDADO- EXERCÍCIO 2020 

Recurso  Valor  

Rec. de Convênios 1.902.993,48 

Exc. de Arrecadação 8.709.709,59 

Superávit Financeiro 6.787.770,41 

Suplementação/Anulação 29.137.957,23 

Valor Total 46.538.430,71 
                             Tabela 01 - Composição dos Créditos Adicionais – UG consolidadora 

 

Levando em Consideração a Lei N° 2744/2019 (Lei Orçamentária Anual) que assim dispõe: 

                          Art.4º Ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizados a: 
III – Abri Crédito Adicional Suplementar Conforme Art.34 da lei Municipal Nº 2.737 de 16 

de setembro de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. 
 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Municipal 2.737/2019, assim dispõe em seu artigo 

34: 

LEI N° 2.737/2019 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 
[...] 
 
Art.34 A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá  da 
existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, e será 
precedido de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações , 
nos termos da Lei Federal n° 4.320/64, ficando os Poderes Executivo e 
Legislativo autorizados a: 
 
[...] 
 
III – Suplementar as dotações orçamentárias em até 15% (quinze 
porcento) do valor total do orçamento da despesa, utilizando como fonte 



de recursos os valores provenientes de anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, facultada a inserção 
de elementos de despesa e fontes de recurso nos projetos e atividades 
observados a mesma categoria econômica. 
 
 
[...] 
 
§ 2º As suplementações efetuadas entre elementos de despesa 
pertencentes á mesma categoria econômica e à mesma unidade 
gestora não irão onerar o percentual informado no inciso III deste 
artigo. (grifamos) 

 

Quando analisamos o dispositivo de autorização contido no § 2º art 34 da LDO, tecnicamente 

passamos a nomenclatura do que chamamos de “ Movimentação de crédito” , onde o mesmo 

reza que esses valores não oneram o percentual de 15% de suplementação previsto no inciso III 

do mesmo artigo. 

Diante do relato da movimentação de crédito acima mencionada, partimos do principio das 

considerações que o valor de R$ 17.043.735,26 (Dezessete Milhões, quarenta e três mil, 

setecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) contabilizados, corresponde a tal tipo 

de movimento e, portanto, autorizado por ambas as Leis supracitadas sem a vinculação de 

oneração do percentual aprovado pelo Legislativo. 

De acordo com a dotação inicial e as movimentações realizadas por abertura de Créditos de 

natureza suplementar/especial (Superávit, Excesso de arrecadação e Recursos de Convênios) 

constata-se que houve alteração da dotação inicial no valor de R$ 17.400.473,48 (Dezessete 

Milhões, quatrocentos mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) 

fielmente representado pelo arquivo DEMCAD. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ano de 2020 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 contas correntes vinculo, bem como, fase de alterações quanto ao novo plano de Contas 

adotado para exercício de 2021, fatores que geraram muitos acertos e muito esforço no sentido 

de adotar todos os procedimentos necessários. 

Outro ponto de vista relevante é a Pandemia Mundial do Novo Coronavirus (COVID19), no qual 

a economia Brasileira que caminhava a passos lentos rumo à recuperação viu todo otimismo 

passar a projeções sombrias, ampliando as desigualdades, e provocando um ambiente de muita 

insegurança, trazendo instabilidade não só econômica, mas como utilização de recursos 

oferecidos pelo Governo Federal aos Estados e Municípios. 

As Portarias e as Leis expedidas para a utilização de recursos ao atendimento ao combate à 

epidemia da Covid 19 geraram inúmeras dúvidas de suas utilizações provocando um cenário de 

indecisão, porém atendemos todas as legislações pertinentes ao exercício, bem como às normas 

contidas na Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964 e a Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000 

observados os princípios contábeis geralmente aceitos e suas alterações. 

Estes são os resultados apurados no exercício de 2020 com as respectivas notas explicativas que 

nos compete apresentar. 

_________________________ 
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