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Exercício:   
 

O presente relatório compõe a Prestação 

Câmara Municipal de Piúma

conforme dispõe a 

Contas do Estado do Espírito Santo e suas alterações.

 

Para a elaboração do presente relatório,

informações dos documentos constantes na Prestação de Contas Anual, 

dos relatórios exigidos pela LRF 

(Relatório Resumido de Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão 

Fiscal), todos referentes ao exer

 

Os valores apresentados foram apurados considerando os 

consolidados pelo Setor de Contabilidade 

relativos ao exercício de 2015

 

Da análise dos documentos supracitados conclui

 

I - DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
 

A) DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS À 
CONTABILIDADE PUBLICA EM ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS STN 406/2011, 
828/2011, 231/2012
 

Foram tomadas as devidas providências 

para cumprimento das seguintes

 

1) Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e 

provisões por competência;

2) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, 

imóveis e intangíveis;

3) Registro de fenômenos 
da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, 

exaustão; 

4) Aplicação do plano de Contas aplicado ao Setor Público, 

detalhado no nível exigido para a consolidação das contas 

nacionais; 

5) Novos padrões de D

público; 

6) Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
 

B) Do limite estabelecido pelo Art. 29
 
Mesmo com a 

provenientes do Superávit Financeiro apurado no Balanço 

Patrimonial do exercício financeiro de 2014, o
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RELATÓRIO DE GESTÃO  
REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2015 

Câmara Municipal de Piúma 

  Joel Alves Rosa 

2015 

O presente relatório compõe a Prestação de Contas do Presidente da 

Câmara Municipal de Piúma, relativo ao exercício financ

Instrução Normativa nº 34/2015

Contas do Estado do Espírito Santo e suas alterações.

Para a elaboração do presente relatório, foram extraídas

informações dos documentos constantes na Prestação de Contas Anual, 

dos relatórios exigidos pela LRF - Lei Complementar nº. 101/2000 

(Relatório Resumido de Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão 

Fiscal), todos referentes ao exercício financeiro de 2015

Os valores apresentados foram apurados considerando os 

Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Piúma

relativos ao exercício de 2015. 

Da análise dos documentos supracitados conclui-se que:

DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS 

DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS À 
CONTABILIDADE PUBLICA EM ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS STN 406/2011, 

231/2012 E SUAS ALTERAÇÕES. 

Foram tomadas as devidas providências dentro dos prazos estabelecidos

para cumprimento das seguintes obrigações: 

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e 

provisões por competência; 

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, 

imóveis e intangíveis; 

Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes 

da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, 

Aplicação do plano de Contas aplicado ao Setor Público, 

detalhado no nível exigido para a consolidação das contas 

Novos padrões de Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor 

Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Do limite estabelecido pelo Art. 29-A, I da CF/88

abertura de um crédito adicional com recursos 

provenientes do Superávit Financeiro apurado no Balanço 

do exercício financeiro de 2014, o 

PIÚMA - ES 

de Contas do Presidente da 

, relativo ao exercício financeiro de 2015, 

34/2015, do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo e suas alterações. 

foram extraídas as 

informações dos documentos constantes na Prestação de Contas Anual, 

Lei Complementar nº. 101/2000 

(Relatório Resumido de Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão 

cício financeiro de 2015. 

Os valores apresentados foram apurados considerando os demonstrativos 

da Câmara Municipal de Piúma, 

se que: 

DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS À 
CONTABILIDADE PUBLICA EM ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS STN 406/2011, 

prazos estabelecidos 

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e 

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, 

econômicos, resultantes ou independentes 

da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, 

Aplicação do plano de Contas aplicado ao Setor Público, 

detalhado no nível exigido para a consolidação das contas 

emonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor 

Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de 

A, I da CF/88 

abertura de um crédito adicional com recursos 

provenientes do Superávit Financeiro apurado no Balanço 

 total de gastos do 
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Poder Legislativo ficou dentro do limite estabelecido pelo Art. 

29 A, I da CF/88, acompanhando,

de Contas do Estado do Espírito Santo em seu 

016/2014.  
 

C) Do limite da Despesa Total com Pessoal 
 

No tocante ao limite legal previsto na Lei Complementar nº. 101/2000 

foi apurado, conforme o Relatório de Gestão Fisca

Despesa com Pessoal, anexo I, da LRF, art. 55, inciso I, alín

que no exercício de 2015, o montante das despesas com pessoal (LRF, 

Art. 55, inciso I, alínea “a” 

milhão, setecentos e vinte e 

noventa e um centavos). 

 
Assim, o Poder Legislativo

Receita Corrente Líquida 

(sessenta e seis milhões, seiscentos e dezenove mil, trezento

noventa e dois reais e trinta e seis

limite legal de 6% (seis por cento) previsto na referida Lei 

Complementar, conforme determina a alínea “a

LRF.  

 

Diante do exposto, inexistem quaisquer medidas a serem adotadas no 

sentido de reconduzir a despesa total com pessoal aos limites da LRF 

101/2000, conforme previsto no art. 59 da LRF, pois o Poder 

Legislativo Municipal está abaixo do limite legal.

 

 D) Do cumprimento das normas previstas no art. 59 da 
101, DE 05.05.2000) 
 

No tocante as normas contidas no art. 59 da LRF em relação a execução 

orçamentária  no exercício de 2015

movimentações extraídas dos Relatórios de 

de 2015 (publicados em 30/01/2016

 

 

DESPESA FIXADA E EXECUTADA 
 

O valor total da despesa fixada para o exercício de 2015

créditos suplementares foi da ordem de

setecentos e trinta e oito mil, quarenta e cinco reais e vinte e seis 

centavos). 
 

Comparando a despesa fixada e seus devidos acréscimos com a execução 

da despesa (empenho da despesa) no 

houve uma economia no montante de

demonstramos a seguir: 

 

DISCRIMINAÇÃO

Despesa total autorizada (fixada)

Despesa empenhada 

Economia na execução da Despesa 
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Poder Legislativo ficou dentro do limite estabelecido pelo Art. 

acompanhando, assim, o entendimento do Tribunal 

ontas do Estado do Espírito Santo em seu Parecer Consulta

Do limite da Despesa Total com Pessoal (art. 20, III, a da LRF)

No tocante ao limite legal previsto na Lei Complementar nº. 101/2000 

foi apurado, conforme o Relatório de Gestão Fiscal (Demonstrativo de 

Despesa com Pessoal, anexo I, da LRF, art. 55, inciso I, alín

, o montante das despesas com pessoal (LRF, 

a “a” - Anexo I) foi de R$ 1.723.340,91
milhão, setecentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta reais e 

Poder Legislativo Municipal comprometeu apenas 

Receita Corrente Líquida do Município que foi de R$ 66.619.392,36
sessenta e seis milhões, seiscentos e dezenove mil, trezento

noventa e dois reais e trinta e seis centavos) mantendo-se dentro do 

(seis por cento) previsto na referida Lei 

, conforme determina a alínea “a”, inciso III, art. 20, da 

Diante do exposto, inexistem quaisquer medidas a serem adotadas no 

sentido de reconduzir a despesa total com pessoal aos limites da LRF 

101/2000, conforme previsto no art. 59 da LRF, pois o Poder 

Municipal está abaixo do limite legal. 

umprimento das normas previstas no art. 59 da 

No tocante as normas contidas no art. 59 da LRF em relação a execução 

çamentária  no exercício de 2015, pôde-se observar as seguintes 

movimentações extraídas dos Relatórios de Gestão Fiscal do Exercício 

30/01/2016): 

DESPESA FIXADA E EXECUTADA  

fixada para o exercício de 2015 acrescido dos 

créditos suplementares foi da ordem de R$ 2.738.045,26 (dois milhões, 
setecentos e trinta e oito mil, quarenta e cinco reais e vinte e seis 

Comparando a despesa fixada e seus devidos acréscimos com a execução 

da despesa (empenho da despesa) no exercício de 2015, conclui

houve uma economia no montante de R$ 260.735,42

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$):

Despesa total autorizada (fixada) 2.738.045,26

2.477.309,84

Economia na execução da Despesa  

Poder Legislativo ficou dentro do limite estabelecido pelo Art. 

o entendimento do Tribunal 

Parecer Consulta TC-

(art. 20, III, a da LRF) 

No tocante ao limite legal previsto na Lei Complementar nº. 101/2000 

l (Demonstrativo de 

Despesa com Pessoal, anexo I, da LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) 

, o montante das despesas com pessoal (LRF, 

1.723.340,91 (um 
três mil, trezentos e quarenta reais e 

Municipal comprometeu apenas 2,59% da 

66.619.392,36 
sessenta e seis milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e 

se dentro do 

(seis por cento) previsto na referida Lei 

”, inciso III, art. 20, da 

Diante do exposto, inexistem quaisquer medidas a serem adotadas no 

sentido de reconduzir a despesa total com pessoal aos limites da LRF 

101/2000, conforme previsto no art. 59 da LRF, pois o Poder 

umprimento das normas previstas no art. 59 da LRF (LC nº 

No tocante as normas contidas no art. 59 da LRF em relação a execução 

se observar as seguintes 

stão Fiscal do Exercício 

acrescido dos 

dois milhões, 

setecentos e trinta e oito mil, quarenta e cinco reais e vinte e seis 

Comparando a despesa fixada e seus devidos acréscimos com a execução 

, conclui-se que 

260.735,42, conforme 

VALOR (R$): 

2.738.045,26 

2.477.309,84 

260.735,42 
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Fonte: Balanço Orçamentário 

 

Em relação à despesa reali

que o valor total empenhado foi da ordem de 

 

Deste montante de despesa realizada (empenh

2015, observa-se o montante de 

pessoal e outras despesas correntes, conforme evidenciado no fluxo de 

caixa e a seguir apresentado por funções de governo:

Desembolso com Pessoal e Outras Despesas Correntes
 

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GO

LEGISLATIVA 

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS

Fonte: Demonstração do Fluxo de Caixa
 

 

RESTOS A PAGAR 
 

Como se pode observar tanto no Anexo 12 

no Anexo 13 – Balanço 

exercício de 2015 foi de 

2.237.686,58, ou seja, 
pagas, gerando dessa forma Restos a Pagar no montante de 

239.623,26, conforme consta no "Anexo 12 
que equivale a aproximadamente 

seguir  

 

demonstrado: 
 

DISCRIMINAÇÃO

Despesa empenhada 

(-) Restos a pagar 

Processado 

Não processado 

(=) Valor pago no exercício
Fonte: Balanço Patrimonial 

Anexo 13. 
 

II – AS MEDIDAS ADOTADAS PARA ASSEGURAR A BOA GESTÃO DOS RECURSOS.
 

Para assegurar uma boa gestão dos recursos públicos 

estão sendo observados os princípios da Administração Pública: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência, dentre outros.
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Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12, da Lei nº. 4.320/64. 

Em relação à despesa realizada durante o exercício de 2015

que o valor total empenhado foi da ordem de R$ 2.477.309,84

Deste montante de despesa realizada (empenhada) durante o exercício de 

se o montante de R$ 2.023.710,48 do desembolsado com 
pessoal e outras despesas correntes, conforme evidenciado no fluxo de 

caixa e a seguir apresentado por funções de governo:

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 

Desembolso com Pessoal e Outras Despesas Correntes

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO VALOR (R$): 

2.023.710,48

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS 2.023.710,48

Fonte: Demonstração do Fluxo de Caixa 

Como se pode observar tanto no Anexo 12 – Balanço Orçamentário, quanto 

Balanço Financeiro, o total da despes

foi de R$ 2.477.309,84. Deste montante, cerca de 
, ou seja, 90,33% do total das despesas

pagas, gerando dessa forma Restos a Pagar no montante de 

conforme consta no "Anexo 12 - Balanço Orçamentário", o 

a aproximadamente 9,67% da despesa empenhada, conforme a 

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$): 

2.477.309,84

239.623,26

0,00

(=) Valor pago no exercício 2.237.686,58
Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14, Balanço Orçamentário – Anexo 12 e Balanço Financeiro 

AS MEDIDAS ADOTADAS PARA ASSEGURAR A BOA GESTÃO DOS RECURSOS.

Para assegurar uma boa gestão dos recursos públicos 

estão sendo observados os princípios da Administração Pública: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

dentre outros. 

  Piúma/ES, 18 de março de 2016. 

PIÚMA - ES 

zada durante o exercício de 2015, observa-se 

2.477.309,84. 

ada) durante o exercício de 

do desembolsado com 

pessoal e outras despesas correntes, conforme evidenciado no fluxo de 

caixa e a seguir apresentado por funções de governo: 

Desembolso com Pessoal e Outras Despesas Correntes 

 % 

2.023.710,48 100,00% 

2.023.710,48 100,00% 

Balanço Orçamentário, quanto 

Financeiro, o total da despesa executada no 

Deste montante, cerca de R$ 
das despesas empenhadas foram 

pagas, gerando dessa forma Restos a Pagar no montante de R$ 
Balanço Orçamentário", o 

da despesa empenhada, conforme a 

 % 

2.477.309,84 100,00 

  

239.623,26 9,67 

0,00 0,00 

2.237.686,58 90,33 
Anexo 12 e Balanço Financeiro – 

AS MEDIDAS ADOTADAS PARA ASSEGURAR A BOA GESTÃO DOS RECURSOS. 

Para assegurar uma boa gestão dos recursos públicos foram e 

estão sendo observados os princípios da Administração Pública: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 
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Vereador Presidente

Câmara Municipal de Piúma
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JOEL ALVES ROSA  
Vereador Presidente 

Câmara Municipal de Piúma 


