
NOTAS EXPLICATIVAS 2018 

1) Valores das Transferências efetuadas pelos Municípios: 

Município Vr. Contrato 

Rateio 2018 

Valor Repassado 

em 2018 

Diferença Obs. 

Alto Rio Novo  12.960,45 12.960,45 (a) 

Baixo Guandu  1.721,58 1.721,58 (b) 

Colatina 18.000,00 18.000,00   

Governador Lindemberg  18.000,00 18.000,00 (c) 

Marilândia 18.000,00 18.000,00   

Pancas 18.000,00 23.400,00 5.400,00 (d) 

Santa Maria de Jetibá 18.000,00 18.000,00   

Santa Teresa 18.000,00 18.000,00   

São Roque do Canaã 18.000,00 18.000,00   

     
Observações:     

(a) O Município de Alto Rio Novo não celebrou contrato de rateio em 2018. Foi, repassado pelo 

Município valores referentes ao Termo de Confissão e Parcelamento de Dívidas relativo aos 

períodos de 2011 a 2016, conforme cláusula segunda; 

(b) O Município de Baixo Guandu não celebrou contrato de rateio em 2018. Foi, repassado pelo 

Município valores referentes ao Termo de Confissão e Parcelamento de Dívidas relativo aos 

períodos de 2008 a 2015, conforme cláusula segunda; 

(c) O Município de Governador Lindemberg não celebrou contrato de rateio em 2018. Foi, 

repassado pelo Município o valor referente ao Contrato de 2017; 

(d) O Município de Pancas celebrou contrato de rateio em 2018. Foi, repassado pelo Município 

o valor referente ao Contrato de 2018 e ainda a diferença de R$ 5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos) reais relativo ao contrato de rateio de 2017; 

 

2) Execução Orçamentária: 

A Receita Total do consórcio foi orçada no valor de R$ 419.000,00 (quatrocentos e dezenove mil 

reais), sendo R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais) referentes a Receitas Correntes e 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) referentes a Receitas de Capital.  

Do total orçado, arrecadou se R$ 387.826,99 (trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e vinte e 

seis reais e noventa e nove centavos), sendo de Receita Correntes R$ 385.326,99 (trezentos e 

oitenta e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) e de Receitas de 

Capital R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Assim, do total orçado, arrecadou se 92,56%. 

Quanto às Receitas Correntes o valor arrecadado foi de 94,36% do valor orçado, enquanto às 

Receitas de Capital a arrecadação correspondeu a 31,25% do valor orçado. 

No que tange às despesas, o valor orçado total foi de R$ 419.000,00 (quatrocentos e dezenove 

mil reais), sendo R$ 395.400,00 (trezentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais) 

destinados a Despesas Correntes, R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) a Despesas de 

Capital e R$ 12.000,00 (doze mil reais) à Reserva de Contingência. 

Após a inserção dos créditos adicionais e das movimentações orçamentárias, o orçamento 

apresentou se com um montante atualizado de R$ 514.897,67 (quinhentos e quatorze mil 

oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), sendo R$ R$ 499.297,67 

(quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) 



referente à Despesas Correntes, R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) a Despesas de Capital 

e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Reserva de Contingência. 

O valor empenhado no ano de 2018 foi de R$ 288.930,90 (duzentos e oitenta e oito mil, 

novecentos e trinta reais e noventa centavos). Todo valor empenhado foi liquidado, ou seja, não 

houve a inscrição de restos pagar não processados no exercício. Do valor liquidado, R$ 

278.512,25 (duzentos e setenta e oito mil quinhentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), 

foi pago. Logo, é possível verificar que houve a inscrição de restos a pagar processados no valor 

de R$ 10.418,65 (dez mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos).  

Com os dados apresentados, em especial a Realização da Receita no valor de R$ 387.826,99 e o 

valor Empenhado de R$ 288.930,90 verificamos que houve Superávit Orçamentário no valor de 

R$ 98.896,09 (noventa e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e nove centavos). 

Quanto à movimentação financeira realizada pelo Cointer, verifica se um superávit financeiro 

no valor de R$ 95.064,14 (noventa e cinco mil sessenta e quatro reais e quatorze centavos), que 

passamos a demonstrar: 

Saldo Exercício Anterior R$ 53.577,75 

Ingressos Orçamentários R$ 387.826,99 

Extra Orçamentários R$ 24.212,17 

Dispêndios Orçamentários R$ 288.930,90 

Extra Orçamentários R$ 28.044,12 

Saldo Exercício Seguinte R$ 148.641,89 

 

3) Execução Patrimonial: 

As composições dos bens imobilizados pelo Cointer apresentavam o saldo de R$ 31.278,50 

(trinta e um mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) ao final do exercício de 

2017. Com a execução orçamentária e os controles desenvolvidos durante o exercício de 2018, 

a composição dos bens móveis passou a ser: 

Saldo Anterior R$ 31.278,50 

Incorporações R$ 2.613,70 

Desincorporações R$ 0,00 

Saldo Atual R$ 33.892,20 

 

4) Metodologia de Depreciação: 

Método da premissa utilizada para depreciação foi o linear com base na vida útil da tabela da 

receita federal; 
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