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CONTEXTO OPERACIONAL 
A Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, órgão do Poder Executivo do Município, situado no 
Estado do Espírito santo, se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, composto 
pelo Gabinete do Prefeito, Unidade Central de Controle Interno, Procuradoria Jurídica, e mais 12 
secretarias e 01 Fundo Municipal de Saúde. 
 
Faz parte da Missão do município contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico, 
promovendo a valorização do ser humano e sua harmonia com o meio ambiente, visando a 
qualidade de vida da comunidade. 
 
Promover o fortalecimento organizacional, por meio da Gestão Inteligente, no uso da promoção e 
disseminação do conhecimento como ferramenta de gestão, melhorando a qualidade e a eficiência 
na prestação do serviço público interno e externo, em consonância com os Objetivos Estratégicos 
do Governo Municipal. 

 
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que 
regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os 
Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição, as Instruções de Procedimentos 
Contábeis e demais disposições normativas vigentes. 
 
Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público publicado em 10/08/2016 e adotado em 01/01/2017, integrante do o 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição, estendido pelo Plano de Contas do 
Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCEES). Todos os anexos que compõem essa Prestação 
de Contas seguem as exigências da Instrução Normativa n° 068/2020, Anexo III publicado no dia 
08/12/2020. 
 
BENS MOVEIS 
O registro de Bens Móveis empenhados e liquidados no Exercício de 2020 gerou um montante no 
valor de R$ 599.371,18, aonde 549.731,18 são liquidações de processos do exercício de 2020 e 
R$ 49.640,00 referente a empenho de restos a pagar não processados do Exercício de 2019, 
contabilmente classificados nas contas do grupo 123100000000 – Bens Móveis, conforme 
evidenciado no Balancete Contábil e Balancete de Verificação. 
 
Foi registrado no patrimônio da Prefeitura de Afonso Claudio o valor de R$ 139.657,90 que se 
refere a doações recebidas da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca e pelo Ministério da Cidadania conforme termos de doação. 
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Foi realizado um lançamento de baixa de R$ 1.048,25, na conta contábil 123110302000.P - 
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO, devido a bens inservíveis. 
 
Foi necessário realizar um lançamento de R$ 68.752,30, na conta contábil 123110202000.P - 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, de entrada e baixa pois foi classificado 
na conta contábil 332310700000.P - SERVIÇOS DE APOIO e não como equipamento. 
 
A depreciação acumulada dos Bens Móveis no Exercício de 2020, registrado na conta contábil 
123810000000 gerou um montante no valor de R$ 2.519.593,44 atingindo assim o valor total de 
R$ 11.388.487,08, conforme evidenciado no Balancete Contábil e Balancete de Verificação.  
 
Ao final do exercício de 2020 as contas do grupo 123100000000 – Bens Móveis demonstram um 
saldo no valor de R$ 20.070.831,89. 
 
BENS IMOVEIS 
O registro de Bens Imóveis empenhados e liquidados no Exercício de 2020 gerou montante de R$ 
6.440.921,79, contabilmente classificados na conta 123210601000 – Obras em Andamento, 
conforme evidenciado no Balancete Contábil e Balancete de Verificação. 
 
Foi realizado também lançamento de baixa na conta 123210601000 – Obras em Andamento, pois 
tiveram obras que foram finalizadas em 2020 e incorporadas em suas devidas classes. Esses 
valores são: 
Imóveis de Uso Educacional = 337.586,57 
Ruas: 4.437.297,74 
Praças: 299.459,43 
Estradas: 1.134.167,96 
Pontes: 198.447,17 
Outros Bens de Uso Comum do Povo = 862.934,73 
Outros Bens Moveis: 333.228,71 
TOTAL = 7.603.122,31 

A depreciação acumulada dos Bens Imóveis no Exercício de 2020, registrado na conta contábil 
123820000000 gerou um montante no valor de R$ 660.806,45 atingindo assim o valor total de R$ 
2.795.479,38, conforme evidenciado no Balancete Contábil e Balancete de Verificação. 
 
 
 
 

Ao final do exercício de 2020 as contas do grupo 123200000000 – Bens Imóveis demonstram um 
saldo no valor de R$ 133.355.520,45. 

 
ALMOXARIFADO 
Foram adquiridos R$ 4.050.145,27 de Bens de Consumo e Permanente que transitaram pelo 
almoxarifado no Exercício de 2020. Esses valores foram contabilmente liquidados e divide-se em 
R$ 3.234.364,21 (339030000 – MATERIAL DE CONSUMO), R$ 132.348,20 (339032000 – 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) de liquidações de 2020 e 
R$ 14.738,98 que são restos a pagar não processados liquidados em 2020. Desse total ainda 
cabe ressaltar que o valor de R$ 69.322,70 é de liquidações que foram classificados como 
449030000 – MATERIAL DE CONSUMO, e por isso foi necessário realizar lançamentos contábeis 
para ajuste de valores nas contas do ativo. 
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Em relação ao equipamento e material permanente, esses foram liquidados no elemento de 
despesa 449052000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, e totalizaram um valor de 
R$ 599.371,18, contabilmente registrados durante o exercício. 
 
Durante o exercício de 2020 foi realizado um total de R$ 3.103.685,75 de baixas de material de 
consumo e de equipamento e material permanente, aonde R$ 2.504.314,57 são baixas de material 
de consumo e R$ 599.371,18 trata-se de Equipamentos e Material Permanente. 
 
O Almoxarifado registra ao final do exercício de 2020 na Unidade Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio um saldo de R$ 1.619.543,82 
 
ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 
 
Segue anexo a essa nota explicativa, oficio n° 027/2021 da Procuradoria Geral do município de 
Afonso Cláudio, informando ao setor contábil os ativos e passivos contingentes. 
 
 
 
Afonso Claudio, 15 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
Edelio Francisco Guedes 
Prefeito Municipal 
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