
CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA

NOTAS EXPLICATIVAS DA PCA-2017

INFORMAÇOES GERAIS:

CÃMARA MUNCIPAL DE COLATINA é um órgão público integrante do governo municipal com função
legislativa. Inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Contribuinte Pessoa Jurídica sob o número
27.314.251/0001-05, situado a rua Professor Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 Centro Colatina ES CEP —
29.700-220.

O Órgão segue as normas e políticas contábeis exigidas pelo STN — Secretaria do Tesouro Nacional,
Conselho Federal de Contabilidade e TCEES — Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. . A
contabilização far-se-á pelo regime de competência em sua integralidade, ou seja, as despesas serão
reconhecidas quando legalmente empenhadas.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A despesa e a receita orçamentária são registradas conforme os procedimentos legais visando conduzir a
contabilidade do setor público aos padrões internacionais e disponibilizar estatísticas fiscais em
consonância com os padrões e regras estabelecidas. As variações patrimoniais serão reconhecidas pelo
regime de competência patrimonial visando garantir o reconhecimento de todos os ativos e passivos da
entidade

O Órgão adotou o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público desde o exercício 2013 conforme exigência da Portaria nº 406 de 20/06/2011 e suas
alterações.

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para a Câmara Municipal foram fixadas no valor total de R$ 7.341.168,00 ( Sete
milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito reais ) através da Lei nº 6.371 de
20/12/2016, a discriminação das despesas é feita por unidade orçamentária, órgão, função,
subfunção, programa, atividade e elemento da despesa. Quanto à natureza a discriminação será
por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade de aplicação de acordo com a Portaria
Interministerial STNSOF nº 163/2001.

Durante o exercício de 2017 houve abertura de crédito adicional especial através da Lei nº 6.389
de 22/02/2017 no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) na dotação Outros Serviços de Terceiros —
Intraorçamentária (consta nesta dotação as despesas do consumo de água e esgoto do órgão,
essas despesas foram pagas a autarquia do município).

Suplementação de dotação no valor total de R$ 339.000,00, conforme discriminado:

. abertura de crédito adicional suplementar através do Decreto nº 20.085 de 11/04/2017 no
valor total de R$ 22.000,00 (Vinte dois mil reais);

. abertura de crédito adicional suplementar através do Decreto nº 20.153 de 04/05/2017 no
valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais);

. abertura de crédito adicional suplementar através do Decreto nº 20.342 de 03/07/2017 no
valor total de R$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais);



. abertura de crédito adicional suplementar através do Decreto nº 20.844 de 14/12/2017 no
valor total de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais);

BALANÇO FINANCEIRO:

Durante o exercício de 2017 houve recebimento de duodécimo no valor total de R$ 7.341.168,00,

e foram devolvidos aos cofres municipais o valor total de R$ 502.553,83.

Os valores retidos dos funcionários foram devidamente devolvidos para Prefeitura Municipal (IRRF

e Abate Teto dos funcionários ), e também foram devidamente recolhidos os valores devido ao

INSS — Instituto Nacional de Seguridade Social e aos bancos os valores referentes aos empréstimos

consignados, conforme tabela abaixo:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

INSS FOLHA DE PAGAMENTO 293.612,41

TOTAL 293.612,41
VALORES RETIDOS - DEVOLVIDOS PARA A PREFEITURA

MUNICIPALDESCRIÇÃO VALOR
IRRF Folha de Pagamento Servidor 220.939,60

IRRF Vereadores 33.627,35
Outros Valores Restituíveis (Abate teto) 144.832,28

TOTAL 399.399,23
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA PAGAMENTODESCRIÇÃO VALOR
CEF Consignado 8.891,64
Banestes Consignado 200.411,87
TOTAL 209.303,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOSDESCRIÇÃO VALOR
Crédito a Rec. Por Reembolso de Salário Família pago aservidor 288,30
TOTAL 288,30
TOTAL GERAL 902.603,45



BALANÇO PATRIMONIAL:

O valor de R$ 1.568,66 (Um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) da

conta Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente refere-se a assinatura de jornal

do Estado do Espírito Santo: S/A A Gazeta (valor R$ 1.093,58) e Nassau Editora Rádio e Televisão

Ltda (valor R$ 475,08).

O valor de 16.099,67 (Dezesseis mil, noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) refere-se:

Material de Consumo — 9.848,59

Gêneros Alimentícios — 1.382,88

Material de Expediente — 4.868,20

O saldo de R$ 348.616,45 (Trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta
e cinco centavos) da conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a curto

prazo refere-se a Apropriações por competência de Férias e Décimo Terceiro Salário, que estima

os dispêndios necessários se fosse liquidar a obrigação na data do balanço.

DVP — DEMONSTRAÇOES DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS:

A partir de julho de 2013 o Órgão passou a efetuar a contabilização da depreciação, utilizando o método
linear, que consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil estimado para o
bem. Segue abaixo a tabela com as taxas utilizadas pelo Patrimônio para fins de cálculo de
depreciação.

TABELA DE DEPRECIACAO DOS BENS MOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA

VIDA

UTIL

% VALOR DO
CLASSE DESCRIÇAO DO BEM RESIDUAL BEM % DEPRECIAÇAO
000115 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 20 10 10
000118 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10 10 10
000128 Equipamentos de Processamento de Dados 10 5 20
000130 Aparelhos e utensílios Domésticos 10 10 10000132 Mobiliário em Geral 10 10 10
000138 Equipamentos para Audio, Video e Foto 10 10 10000156 Imóveis/ Edificações1 0 25 0
000216 Coleções e Materiais Bibliográficos 0 10 0
000217 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 10 10 10
000218 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 10 10 10000219 Outros Materiais Permanentes 10 10 10
1 - Imóveis/ Edificações do Órgão não sofre depreciação por trata-se de um bem tombado através da Lei 5.915
de 18/12/2012.
Divulgamos também que, o detalhamento das despesas: 339030 — Material de Consumo, 339036 — Outros

Serviços de Terceiros — Pessoa Física, 339039 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 449052 —

Equipamentos de Material Permanente estão de acordo com os Anexos I, II, III, IV da Portaria nº 448 de
13/09/2002.



Os valores registrados no Setor de Patrimônio e Almoxarifado correspondem com os valores registrados na
Contabilidade.

0 valor de R$ 4.027,32 (Quatro mil, vinte e sete reais e trinta e dois centavos) - Outros Benefícios
Previdenciários e Assistenciais corresponde ao Salário Família pago aos servidores Efetivos que não são
deduzidos da guia de INSS porque esses servidores não tem retenção de INSS.

O valor de R$ 502.553,83 (Quinhentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três
centavos) corresponde aos valores devolvidos a Prefeitura Municipal de Colatina.

O valor de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) lançados como Perdas Involuntárias referem-se a erros de
arredondamento do programa de patrimônio que estava usando em alguns procedimentos mais de duas
casas decimais para cálculo e com isso causando erro entre o saldo contábil e patrimonial, por exemplo: na
baixa o programa utilizava duas casas, na aquisição, seis casas e na depreciação, quatro casas.

DFC — DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:

O Órgão não faz nenhum tipo de aquisição de forma financiada, todos os pagamentos são feitos
com recursos próprios oriundos da transferência do duodécimo da Prefeitura Municipal.

O saldo financeiro do caixa é totalmente devolvido a Prefeitura Municipal no fim do exercício,
ficando somente no extrato bancário o valor exato dos cheques que foram emitidos e ainda não
foram compensados.

O valor de R$ 3.615,46 (Três mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) em Outras
Transferências Intragovernamentais refere-se a conta de água e esgoto pagas durante o exercício
de 2017 a autarquia do município.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Os valores contabilizados no exercício de 2017 diretamente na conta de Ajustes de Exercícios anteriores
são decorrentes de :

o O valor de R$ 79.265,01 refere-se a INSS Patronal do período de 06/2012 a 13/2016 pagas em 2017
devido a mudança de alíquota da RAT de 20,5% para 21%, que na época não foram recolhidos com

alíquota correta;

o O valor de R$ 500,00 corresponde ao pagamento de honorários advocatícios na ação civil pública
que tramitou na vera federal de Colatina sob o nº 0130651-26.2015.4.02.5005.

OUTRAS INFORMAÇÓES RELEVANTES:

. O contrato nº 019/2017, número de Processo 1284/2017 de prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva da Central Telefônica — PABX LEUCOTRM ACTIVE TD5 do fornecedor D.

Melotti Telecom ME com vencimento no dia 31/12/2017 foi lançado no sistema de informática da
contabilidade, aba contratos, com vencimento errado , ao invés de 31/12/2017 foi lançado



31/08/2017 e este não pode ser alterado no exercício pois quando foi verificado o erro o mês de
Agosto /2017 já tinha sido enviado e homologado no sistema CidadES do TCEES.

. TABELA 23 — DEMONSTRATIVO PATRONAL DA DESPESA LIQUIDADE E EFETIVAMENTE

RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

A diferença no valor R$ 78.976,81 entre o total da tabela 23 e o saldo contábil 211430101000 —
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações refere-se:

. R$ 79.265,01 referente INSS de 06/2012 a 13/2016 devido a aumento da alíquota do RAT
em 0,50%, passando de 20,5% para 21%;

0 R$ 288,20 ref.Salário Família de servidor que é compensado na guia de recolhimento.

. TABELA 32 — DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

0 Foi gerada duas tabelas 32, uma em que consta que os inativos e pensionistas não se
enquadram em nenhum regime previdenciário e que recebem pelo orçamento do Órgão

no Projeto Atividade — 001001.2884600300.001, dotação Vencimentos e Vantagens Fixas —
Pessoal Civil; e a outra tabela, consta os servidores efetivos que continuam trabalhando
normalmente na Câmara mas que não estão enquadrados em nenhum regime
previdenciário, os vencimentos deles não tem nenhuma retenção previdenciária,
recebendo portando pela dotação orçamentária Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal

Civil no Projeto Atividade 001001.0103100292.001.

Colatina, 31 de março de 2018
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