
 
 

 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 
Praça José Valentim Lopes, 06 – 2º Andar – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ – 01.637.153/0001-07   

Tel/Fax: (28)3538-1505 - Site – cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

RELATÓRIO CONCLUSIVO 
DEMONSTRATIVO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE 2017 
 
 
1- DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
O orçamento do município de Atílio Vivacqua, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 2017, 
fixou a despesa do Poder Legislativo em R$ 1.293.780,72 (Hum milhão, duzentos e noventa e três mil, 
setecentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)  e a realização de créditos adicionais num montante 
de R$ 646.890,36 (Seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e trinta e seis centavos). 
Deste total foram realizados créditos adicionais suplementares no valor de R$ 284.658,86 (duzentos e 
oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos ). 
 
 
2 - GESTÕES FINANCEIRAS 
 
Ao iniciar o exercício de 2017 a câmara começou com um saldo de R$ 58.199,03 (cinquenta e oito 
mil, cento e noventa e nove reais e três centavos). No decorrer de 2017 a Prefeitura Municipal de 
Atílio Vivacqua repassou a esta Casa de Leis R$ 1.524.572,52 (Hum milhão, quinhentos e vinte e 
quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), receita extra no valor de R$ 
271.533,04 (Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos).  
 
Pagamentos orçamentários no valor de R$ 1.261.785,52 (Hum milhão, duzentos e sessenta e um mil, 
setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), pagamentos extras no valor de R$ 
324.546,01 (Trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo) , sendo 
realizada a devolução de saldo de duodécimo na ordem de R$ 260.594,49 (duzentos e sessenta mil, 
quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos). Em 31 de dezembro de 2017 a 
Câmara Municipal encerrou o exercício financeiro com um saldo bancário de R$ 7.378,57 (sete mil, 
trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 
 
 2.1 - RESTOS A PAGAR 
 
Ao finalizar o ano civil de 2017 a Câmara Municipal de Atílio Vivacqua apresentou saldo de restos a 
pagar processados de R$ 1.743,43 (Hum mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três 
centavos). 
 
3.0 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Declaramos que o saldo anterior do estoque interno em almoxarifado era de R$ 2.451,83 (Dois mil, 
quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos), ao final  do exercício o saldo em  
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almoxarifado de R$ 4.794,58 (Quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito 
centavos). 
 
Declaro também, que o valor do Ativo Permanente / Bens Móveis e Imóveis totalizou R$ 267.572,40 
(Duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).  
 
4.0 - DA GESTÃO PATRIMONIAL 
 
O Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. 
 
 4.1 - ATIVO FINANCEIRO 
 
A Câmara Municipal encerrou o exercício financeiro com um saldo bancário de R$ 7.378,57 (Sete mil, 
trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), sendo que R$ 1.743,43 (Hum mil, 
setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) será utilizado para pagamento de restos a 
pagar e R$ 4.697,63 (Quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) será 
utilizado para pagamento de consignações . 
  
 
 4.2 - ATIVO PERMANENTE 
 
Os bens patrimoniais desta Casa de Leis foram movimentados no decorrer do exercício de 2017 
conforme orientações da Resolução nº 010 de 08 de agosto de 2003, que estabelece normas para 
controle e desenvolvimento das atividades relativas à administração de material e administração 
patrimonial, além de dar outras providências. 
 
 4.3 - PASSIVO FINANCEIRO 
 
Em 31 de dezembro de 2017 o Passivo Financeiro da Câmara Municipal era de R$ 7.378,57 (Sete mil, 
trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 
 
 4.4 - PASSIVO PERMANENTE 
 
Câmara não possui dívida ou compromissos de exigibilidade de pagamento. 
 
 4.5  - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
Confrontando os bens e os compromissos desta Câmara Municipal, conjuga-se um saldo positivo 
denominado Ativo Real Líquido que totaliza R$ 273.395,79 (Duzentos e setenta e três mil, trezentos e 
noventa e cinco reais e setenta e nove centavos). 
 
5.0 - DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 



 

 

 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça José Valentim Lopes, 06 – 2º Andar – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ – 01.637.153/0001-07   
Tel/Fax: (28)3538-1505 - Site – cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

  

 5.1 - DO LIMITE DE GASTO COM PESSOAL 

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal sancionada em maio de 2000 estabeleceu limite de 6% da Receita 
Corrente Líquida do Município para gastos com despesas com pessoal do Poder Legislativo. 

Demonstra-se abaixo, que no decorrer deste exercício este limite foi rigorosamente cumprido. 
 

Período de Apuração 
Percentual apurado de Gastos 
com Pessoal da CM de Atílio 

Vivacqua 

Percentual estabelecido pela 

LRF 

1º semestre de 2017 3,07% 6% 

2º semestre de 2017 3,40% 6% 

 

 

  

 

 

Certos do cumprimento dos preceitos legais colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos 

adicionais. 

 

 
Atílio Vivacqua - ES, 22 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Paulo Caldeira Burock Junior                                                           Elizangela Padilha Pereira 
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