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CÁMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1. DA LEI DO ORÇAMENTO E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Estado do Espírito

Santo, para o exercício de 2018 fixou as despesas em R$ 3.474.000,00 (Três

milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais), autorizou a realizaÇão de

créditos adicionais no valor de R$ 347.400,00 (Trezentos e quarenta e sete mil e

quatrocentos reais), e utilizaÇão do superávit do exercício anterior, conforme Lei
nº. 2.078 de 28/12/2017.

1.1.1. Da Receita

A Câmara Municipal não possui receita, suas despesas são custeadas pelos

repasses duodecimais do Poder Executivo.

O duodécimo repassado neste exercício totalizou o montante de R$ 3.313.92,52

(Três Milhões, trezentos e treze mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e

dois centavos)

1.1.2. Da Despesa

As Despesas Realizadas/Empenhadas no exercício acumularam um montante de R$

2.943.561,67 (Dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e

um reais e sessenta e sete centavos), sendo Despesas Correntes o total de R$
2.784.195,07 (Dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e cinco

reais e sete centavos) e Despesas de Capital o valor de R$ 162.366,60 (Cento e

sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

As despesas empenhadas e não pagas totalizaram R$ 49.400,00 (Quarenta e nove mil

e quatrocentos reais), valor este inscrito em restos a pagar não processados.
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1.2. DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

A Lei Orçamentária e Leis complementares autorizaram a realização de Créditos

Adicionais Suplementares para o Poder Executivo em até 35,00% da despesa fixada. O

total suplementado nesta Câmara Municipal foi R$ 562.000,00 (Quinhentos e sessenta

e dois mil reais) na ordem de R$ 549.000,00 (Quinhentos e quarenta e nove mil reais)

através de Crédito Suplementar (Lei 2780/207; Lei 2805/2018) e R$ 13.000,00 (Treze

mil reais) de Dotação Especial com Leis Específica (Lei 048/2018).

Tabela IV — Das suplementações

Natureza Suplementar
Por Anulação Parcial ou Total de Dotação 549.000,00

Natureza Especial e! Lei Específica
Por Anulação Parcial ou Total de Dotação 13.000,00

Total 562.000,00
2. DA GESTÃO FINANCEIRA

2.1. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A gestão financeira é uma das tradicionais areas funcionais da gestão,
encontrada em qualquer organização e à qual cabem as análises, decisões e

atuações relacionadas com os meios financeiros necessários à atividade da

organização. Desta forma, a função financeira integra todas as tarefas ligadas à

obtenção, utilização e controle de recursos financeiros.
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A Câmara Municipal de Conceição da Barra iniciou o exercício com
disponibilidades financeiras de R$ 1.254.091,87 (Hum milhão, duzentos e

cinquenta e quatro mil, noventa e um reais e oitenta e sete centavos).

No decorrer de 2018, essa Câmara Municipal recebeu através de repasse de

Duodécimo o montante de R$ 3.313.922,52 (Três milhões, trezentos e treze mil,

novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) e de forma extra R$

1.018.057,80 (Hum milhão, dezoito mil, cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

Os pagamentos orçamentários realizados totalizam num montante de R$
2.943.561,67 (Dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e

sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), e pagamento extra de R$
1.062.019,68 (Hum milhão, sessenta e dois mil, dezenove reais e sessenta e oito

centavos).

Foram registradas as Transferências Financeiras concedidas a Prefeitura
Municipal referente a Devolução de Duodécimo o valor de R$ 1.400.000,00 (Hum

milhão e quatrocentos mil reais).

Em 31 de dezembro de 2018 a Câmara Municipal de Conceição da Barra
encerrou o exercício financeiro com saldo em bancos no montante de R$

180.490,84 (Cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro

centavos).

O confronto, no encerramento do exercício de 2018, entre o Ativo Financeiro /

Disponível de R$ 181.835,22 e o Passivo Financeiro de R$ 863.587,61 um

Superávit Financeiro de R$ 118.247,61 que servira para abertura de Créditos

Adicionais para exercício de 2019, caso necessário.
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Ativo Financeiro - Anexo 14 - PCA/2018 R$ 181.835,22
( - ) Passivo Financeiro - Anexo 14 - PCA/2018 R$ 63.587,61
(=) Superávit Financeiro do Exercício de 2018 R$ 118.247,61

3. DO BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial esta apresentado em conformidade com o artigo 105 da Lei 4320/64.

Tal demonstrativo é integrado pelo resultado do Balanço Financeiro (Anexo 13) e da

Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15).

Apresentamos, abaixo, a variação dos bens patrimoniais constantes no Município de Pedro

Canário, utilizando, para isso, os saldos do exercício anterior extraídos da Prestação de

Contas Anual de 2017 — Balanço Patrimonial.

Ao encerrar o exercício de 2018 a conta Bens Móveis e Imóveis apresentou a seguinte

movimentação.

Tabela VI — Dos Bens Móveis e Imóveis
Prefeitura Saldo 2017 Alien/Cancel. Saldo 2018e Equip. de Comunicação 6. O 6.

de Processamento de dados , 0 134.061e Utensílios Domesticos O
e Utensílios de Escritório

Em Geral

Flamulas e Insígniase Materiais Biográficos 2. 2.
para Audio, Video e Foto 11.794,9 35.719,9

de Arte e Peças para Exposição 4 5.225Bens Móveis ]# ]#errenos 85 85
-31
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Evidencia-se uma incorporação de ativos no valor total de R$ 193.856,94(Cento e

noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro
centavos) que representa investimentos em equipamentos, moveis, utensílios e

material permanente, e um decréscimo patrimonial no valor total de R$
19.520,63(Dezenove mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos) que

corresponde a Depreciações.

4. DA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada ou Passivo Permanente ou Não financeiro está representada

pelos compromissos assumidos em longo prazo.

Foi acumulado um saldo de R$ 68.543,82(Sessenta e oito mil, quinhentos e

quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) referente a Provisão de Férias,

Décimo Terceiro e Contribuições Previdenciárias.

5. A DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTANTE

A Dívida Flutuante está definida no art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64 e

apresentada no Anexo 17.

O saldo da dívida flutuante para o exercício seguinte é de R$ 60.587,61
(Sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos),

sendo Restos a Pagar no valor de R$ 50.899,92 (Cinquenta mil, oitocentos e

noventa e nove reais e noventa e dois centavos) e conforme abaixo:
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Tabela VII — Saldo para o Exercício Seguinte

Saldo Anterior 136.301,99( + ) Entradas 4.056.547,18Encampação 20.733,33(-) Cancelamentos 18.444,33( - ) Saídas (Baixas) 4.100.406,01
Saldo para o Exercício Seguinte 63.587,61

6. DA GESTÃO FISCAL

A apuração do limite de gasto com pessoal está resumida na tabela a seguir, que

representa as despesas com pessoal nos últimos 12 meses, conforme disciplina o

Anexo I da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 55 inciso I, alínea “a”.

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

2º SEMESTRE DE 2018

Valores Em R$

Despesa Com Pessoal Ultimos 12meses

Receita Corrente Liquida 87.236.634,56Limite Apurado - % 2,37Limite Maximo 6% 5.234.198,07
Limite Prudencial 5,7% 4.972.488,17
Limite De Alerta 5,4% 4.710.778,26

6.1. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

A seguir análise do cumprimento dos limites constitucionais e legais, conforme
síntese abaixo:
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LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS R$ LIMITE EXECUTADO

Receita Corrente Liquida (RCL) 87.236.634,56

Despesa com Pessoal Poder Legislativo 2.068.941,38 máx. 6% 2,37%

Total de Duodécimo no exercício 3.313.922,52

Gasto com Folha de Pagamentos 1.758.208,86 máx. 70% 53,05%

Pelo exposto, constata-se que foram observados os limites constitucionais e

legais na despesa efetivada com gasto total do Poder Legislativo, bem como no

que tange às despesas com pessoal folha de pagamento.

Concluímos que a Prestação de Contas do exercício de 2018 dessa Câmara

Municipal de Conceição da Barra está acompanhada de todas as demonstrações

contábeis exigidas pela IN nº28/2013, IN nº34/2015 e IN 40/2016 e 43/2017

estando apta à análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e que

esta Prefeitura na medida do possível procurou atender o que dispõe as

legislações em vigor.

Esse é o relatório.

Conceição da Barra- ES, 20 de fevereiro de 2019.

WALISSON JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal
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