




com saldo invertido (TCEES), devido ao fato de quando ocorre o lançamento do desconto do abate

teto no sistema de informática grava-se a conta do credor/fornecedor - Folha de Pagamento

Efetivos (valor de R$ 175.265,57) e credor/fornecedor — Férias Folha de Pagamento (valor R$

8.133,10), e quando se faz a devolução deste dinheiro a prefeitura grava-se o credor/fornecedor -

Prefeitura Municipal de Colatina, por isso o técnico da empresa de informática que presta serviço

aqui, E & L Produções Software Ltda fez o lançamento acertando as contas correntes dos dois

credores e por isso dobrou o valor, sem influenciar o saldo, como pode ser evidenciado no razão
contábil da conta 218.81.99.00000 — Outros Valores Restituíveis.

BALANÇO PATRIMONIAL:

O valor de R$ 1.793,45 (hum mil setecentos e noventa e três reais, quarenta e cinco centavos) da

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

do Estado do Espírito Santo: S/A A Gazeta no valor de R$ 1.093,31 (Hum mil, noventa e três mil

reais e trinta e um centavos) e Tribuna Publicidade Ltda no valor de R$ 700,14 (setecentos reais e

quatorze centavos).

O valor de 20.756,34 (Vinte mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

refere-se:

Material de Consumo — 13.003,09 (Treze mil, três reais e nove centavos)

Gêneros Alimentícios — 1.038,58 (Hum mil, trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Material de Expediente — 6.714,67 (Seis mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e sete

centavos)

O saldo de R$ 413.323,71 (Quatrocentos e treze mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e um

centavos) da conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a curto prazo

refere-se a Apropriações por competência de Férias, valor total de R$ 348.649,43 (trezentos e

quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos) e Encargos

sociais sobre as férias e abono férias no valor de R$ 64.674,28 (sessenta e quatro mil, seiscentos e

setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), que estima os dispêndios necessários se fosse

liquidar a obrigação na data do balanço.



DVP — DEMONSTRAÇOES DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS:

Desde 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. Foi incorporado ao Ativo Permanente em 2018 o valor de R$ 27.899,90 (vinte e sete mil,
oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), o valor total das depreciações durante o exercício
de 2018 foi de R$ 55.492,63 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e três
centavos).

O valor de R$ 3.434,40 (Três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) - Outros
Benefícios Previdenciários e Assistenciais corresponde ao Salário Família pago aos servidores Efetivos que
não são deduzidos das guias de INSS porque esses servidores não tem nenhum tipo de retenção em
qualquer regime previdenciário.

O valor de R$ 1.306.326,73 (Hum milhão, trezentos e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e três
centavos) corresponde aos valores devolvidos a Prefeitura Municipal de Colatina.

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$ 3.278,20 (Três mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte centavos) em Outras
Transferências Intragovernamentais refere-se a conta de água e esgoto pagas durante o exercício
de 2018 a autarquia do município, a empresa Serviço Colatinense de Meio Ambiente e
Saneamento Ambiental.

O valor de R$ 490.807,82 (quatrocentos e noventa mil, oitocentos e sete reais e oitenta e dois
centavos) refere-se ao pagamento dos inativos e pensionistas que não se enquadram em nenhum
regime previdenciário e recebem orçamentariamente.

OUTRAS INFORMAÇOES RELEVANTES:

. TABELA 32 — DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

0 Foi gerada duas tabelas 32, uma em que consta que os inativos e pensionistas que 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 2019
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