
N O T A S   E X P L I C A T I V A S 
 
 
Anchieta se originou de uma aldeia de índios catequizada pelos padres jesuítas 

chamada Rerigtiba. Em 1759 tornou-se Vila, passando a se chamar Benevente. Mais 

tarde, pela lei provincial número 6, de 12 de agosto de 1887, a Vila de Benevente foi 

elevada a cidade com a designação de Anchieta, nome que foi ratificado pela lei 

estadual 1307, de 30 de dezembro de 1921. O nome Anchieta é uma homenagem a 

São José de Anchieta, padre jesuíta espanhol que viveu boa parte de sua vida na 

cidade, onde faleceu. O primeiro prefeito de Anchieta foi eleito por volta do ano de 

1900, Agostinho Gineli. Desde então foram 36 prefeitos até a atual gestão 2017 a 

2020 de Fabrício Petri. 

 

 

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES  

 

 
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos 

legais que regulam o assunto, em especial da Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar 

101/2000, os Princípios da Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público, Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal de 

Contas do Est. Esp. Santo considerando suas atualizações até a IN nº 43, de 05.12.17 

e demais disposições normativas vigentes. 

 

O Balanço da Prefeitura Municipal de Anchieta, referente ao exercício financeiro de 

2017, está composto pelas seguintes demonstrações: Balanço Orçamentário, Balanço 

Patrimonial, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, 

Demonstração da Dívida Fundada, Demonstração da Dívida Flutuante e Demonstração 

de Fluxo de Caixa. 

 
 

ANEXO12 – Balanço Orçamentário 

 
De acordo com a nova estrutura constante no Manual de Contabilidade Aplicado ao 

Setor Público, o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e as despesas 

orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento 

inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. 

Ainda demonstra os Restos a Pagar. Por ele ainda é possível avaliar a gestão 

orçamentaria, através da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pala execução 

da despesa. 



 
O Balanço Orçamentário apresenta superávit orçamentário de R$ 81.551980,61 

resultado das Receitas Realizadas em confronto com das Despesas Empenhadas. 

 

ANEXO14 – Balanço Patrimonial 
 

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativamente e quantitativamente a composição dos 

bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados 

acumulados (patrimônio líquido) a situação patrimonial da entidade pública. 

 

ATIVO 

Ativo circulante 
 
Caixa e equivalente de caixa 
 
Compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos 

de aplicação e poupança, no valor de R$ 24.145.212,10 (vinte e quatro milhões cento e 

quarenta e cinco mil duzentos e doze reais e dez centavos). 

 
Estoques 

 
São contabilizados por seu valor de aquisição e são distribuídos em Almoxarifados. O 

método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio 

ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64.  

 

As informações do valor dos estoques finais constante no Balanço Patrimonial são 

provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal de 

Anchieta. 

 

O saldo na conta estoques em 31/12/2017 é de R$ 917.660,75 (novecentos e 

dezessete mil seiscentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos). 

 

 
Ativo não-circulante 
 
Ativo Realizável a Longo Prazo  
 
Dívida Ativa Tributária 

 

De acordo com o a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 



provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa 

de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou 

taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por 

estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de 

obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra 

garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. 

 

A prefeitura de Anchieta tem um valor de R$ 639.459.983,47 (seiscentos e trinta e nove 

milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e três reais e 

quarenta e sete centavos) sendo deste R$ 631.358.412,45 (seiscentos e trinta e um 

milhões trezentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e doze reais e quarenta e cindo 

centavos) e Dívida Ativa Tributária e R$ 8.101.571,02 (oito milhões cento e um mil 

quinhentos e setenta e um reais e dois centavos de Dívida Ativa não Tributária, assim 

dispostos no balanço patrimonial:  

Ativo Circulante 

  Créditos a curto prazo  

    Dívida Ativa Não Tributária ............................................................................R$ 468,31 

Ativo Não-Circulante 

 Ativo Realizável a Longo Prazo 

   Dívida Ativa Não Tributária....................................................................R$ 8.101.102,71 

 

O valor de R$ 1.137.330,52 inscrito em Demais Créditos e Valores a Longo Prazo, 

refere-se à transferência de saldo de depósitos especiais referente ao TAC- Ministério 

Público Federal processo Justiça Federal nº 0008932-46.2002.4.02.5001 e processo 

administrativo nº 18.627/2016 

 

Imobilizado 

   

Bens Móveis 

A Prefeitura Municipal de Anchieta efetua a contabilização da depreciação dos bens 

móveis, utilizando o Método de depreciação Linear ou cotas constantes conforme 

cronograma de implantação das NBCASP. 

 

A conta de Bens Móveis no Balanço Patrimonial apresenta saldo de R$ 37.199.228,31 

De acordo com a comissão de Patrimônio Móvel nomeado através do decreto N° 76 de 

19/07/17, declara que houve a incorporação de R$ 229.713,00, destes R$ 2.638,00 de 

equipamento Hidráulico e elétrico e R$ 227.075,00 de Armamento contidas no 



 
Bens Imóveis 
 
Conforme demonstrado no Balanço Patrimonial em 31/12/2017 esta conta apresenta 

um valor de R$ 247.631.512,10. No exercício de 2017 houve uma incorporação de R$ 

1.423.807,47 conforme relatado pela comissão nomeado através do decreto N° 76 de 

19/07/17, informações estas contidas no  TERIMO – Termo Circunstanciado de Bens 

Imóveis. O saldo desta Conta no Balanço Patrimonial apresenta divergências em 

relação às informações da Tabela 12 da Instrução Normativa nº 43/2017, razão pela 

qual a comissão de patrimônio Imóvel está realizando levantamento de dados de 

acordo com o Plano de Ação protocolado no Tribunal de Contas - ES sob nº 

18.416/2017. 

 
 

PASSIVO 

 

Passivo circulante 

 

Compreende as obrigações a vencer ao longo dos dozes meses subsequentes a data 

do Balanço. A prefeitura de Anchieta apresenta saldo de obrigações a curto prazo de 

R$ 8.518.678,31. 

 

Passivo não-circulante 

 

Constituída pelo saldo das obrigações de longo prazo no valor de R$ 9.320,873,70, 

relativo aos parcelamentos de Dívidas Inscritas de débitos previdenciários junto ao 

Instituto de Previdência Municipal- IPASA, INSS. Demais dívidas: Pasep, Iluminação 

Pública, Escelsa e Cesan. 

 

Patrimônio Líquido 

 

Apresentou um resultado superavitário no exercício de R$ 12.691.589,98 culminando 

um aumento do Patrimônio Líquido antes de R$ 835.377.172,87 em 2016 para R$ 

848.068.762,85 em 2017. 

 

 

Ajustes de exercícios anteriores 

 

No decorrer no exercício financeiro de 2017, identificamos que o valor da Dívida Ativa 

Tributária de 2016 apresentou divergência entre o valor demonstrado no relatório 



 

 Diante do ocorrido, considerando que Balanço do Exercício financeiro de 2016 

encontra-se encerrado, a divergência apurada foi registrada na conta ajustes de 

exercício anteriores, retificando o erro ocasionado em exercício anterior. 

 

ANEXO 13 – Balanço Financeiro 
 

O saldo para o exercício seguinte da ordem de R$ 24.145.212,10, o mesmo pode ser 

verificado com o termo de verificação das disponibilidades financeiras, bem como, o 

valor informado no Balanço Patrimonial e pode ser constatado através dos extratos 

bancários. As transferências Financeiras concedidas referem-se ao recurso repassado 

pela Prefeitura ao Fundo Municipal de Saúde no montante de R$ 47.847.091,10 e, 

para Câmara Municipal de Anchieta o total de R$ 15.499.999,92 referente ao 

duodécimo. Houve a devolução de repasse pela Câmara Municipal no valor de R$ 

530.000,00 referente a transferências recebidas da Prefeitura Municipal. 

 

Restos a Pagar 

 

Os valores inscritos em restos a pagar processados e não processados em 31/12/2017 

perfazem o total de R$ 11.391.413,37 e, os pagamentos relativos aos restos pagar 

processados e não processados de exercícios anteriores perfazem o montante de R$ 

17.496.036,13. 

 

 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  

 

Compõem os valores de terceiros, sendo a grande parte proveniente de consignações, 

que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do 

servidor ou fornecedor, compreendendo, retenção de impostos, pensão alimentícia, 

desconto judicial, previdência social dentre outros, sendo apresentados como 

recebimentos extra-orçamentários os valores retidos em contrapartida com os 

pagamentos extra-orçamentários. Os saldos a pagar das respectivas contas podem se 

constados no Demonstrativo da Dívida Flutuante. 

 
 
ANEXO 15 – Variações Patrimoniais 

 
Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da 

execução orçamentária, sendo utilizado como medidor do quanto serviço público 

ofertado promoveu alterações qualitativas. O resultado econômico apurado foi 

superavitário. As variações qualitativas correspondem fatos permutativos que não 



ordem de R$ 1.653.520,47 proveniente despesas de capital processadas incorridas no 

exercício e as desincorporações de passivos correspondem a baixa pela amortização 

de dívida inscrita relativo aos parcelamentos das dívidas desta prefeitura, totalizando o 

valor de R$ 3.584.090,14. 

 
 
ANEXO 16 – Dívida Fundada 
 

Em 05/04/2017 foi aprovada de Lei nº 1182 que autorizou o parcelamento de débito 

junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Anchieta - IPASA. O 

valor da inscrição da Dívida foi de R$ 4.480.448,24, o valor amortizado da dívida foi de 

R$ 511.489,99 apresentando saldo atual da Dívida de R$ 3.993.923,01.  

Ainda neste demonstrativo esta apresentado os valores das demais dívidas como: 

Pasep, INSS, Iluminação Pública, Cesan e Escelsa. 

 

ANEXO 17 – Dívida Flutuante 

 
Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de 

tempo, representados pela dívida de curto prazo, compreendendo os restos a pagar, 

excluídos os serviços da dívida a pagar, os depósitos e débitos de tesouraria conforme 

previsto na Lei nº 4.320/64. 

 

O Demonstrativo informa o saldo anterior das contas, a movimentação contábil do 

exercício, bem como o saldo em 31/12/2017. O saldo total evidenciado está em 

conformidade com o passivo financeiro do Balanço Patrimonial. 

 
 

ANEXO 18 – Fluxo de Caixa 

 
O demonstrativo indica as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante determinado 

período e o resultado desse fluxo. Por isso, o fluxo de caixa é fundamental para 

análise da saúde do Ente e a sua capacidade de saldar suas obrigações.  

 

Portanto o saldo apresentado no demonstrativo reflete o saldo de caixa, conciliando 

seus saldos no início e no final do período. Conclui-se, que o saldo de caixa ou 

equivalente de caixa está em conformidade com saldo disponível informado nos 

extratos bancários e nas demais demonstrações. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



informações apresentadas nas demonstrações contábeis, da mesma forma, como os 

resultados do exercício financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Anchieta. 
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