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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

RELATÓRIO CONCLUSIVO 
DEMONSTRATIVO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE 2016 
 
 
1- DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
O orçamento do município de Atílio Vivacqua, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 2016, 
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$ 30.500,00 (Trinta mil e 
quinhentos reais). 
 
 
2 - GESTÕES FINANCEIRAS 
 
Ao iniciar o exercício de 2016 a câmara começou com um saldo de R$ 98.260,89 (Noventa e oito mil, 
duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos). No decorrer de 2016 a Prefeitura Municipal de 
Atílio Vivacqua repassou a esta Casa de Leis R$ 1.520.319,68 (Hum milhão, quinhentos e vinte mil, 
trezentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), receita extra no valor de R$ 271.542,13 
(Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e treze centavos).  
 
Pagamentos orçamentários no valor de R$ 1.127.643,28 (Hum milhão, cento e vinte e sete mil, 
seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), pagamentos extras no valor de R$ 305.914,75 
(Trezentos e cinco mil, novecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) , sendo realizada a 
devolução de saldo de duodécimo na ordem de R$ 398.365,64 (Trezentos e noventa e oito mil, 
trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Em 31 de dezembro de 2016 a Câmara 
Municipal encerrou o exercício financeiro com um saldo bancário de R$ 58.199,03 (Cinquenta e oito 
mil, cento e noventa e nove reais e três centavos). 
 
 2.1 - RESTOS A PAGAR 
 
Ao finalizar o ano civil de 2016 a Câmara Municipal de Atílio Vivacqua apresentou saldo de restos a 
pagar não processados de R$ 24.352,77 (Vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta 
e sete centavos). 
 
3.0 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Declaramos que o saldo anterior do estoque interno em almoxarifado era de R$ 4.484,73 (Quatro mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), ao final  do exercício o saldo em  
almoxarifado de R$ 2.451,83 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos). 
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Declaro também, que o valor do Ativo Permanente / Bens Móveis e Imóveis totalizou R$ 286,653,54 
(Duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro 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$ 58.199,03 
(Cinquenta e oito reais, cento e noventa e nove reais e três centavos). 
 
 sendo que R$ 24.352,77 (Vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete 
centavos) será utilizado para pagamento de restos a pagar e R$ 33.416,16 (Trinta e três mil, 
quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis 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 2016 
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 2016 o Passivo Financeiro da Câmara Municipal era de R$ 58.199,03 
(Cinquenta e oito reais, cento e noventa e nove reais e três 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$ 295.038,15 (Duzentos e noventa e cinco mil, trinta e 
oito reais e quinze centavos). 
 
5.0 - DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
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 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 2016 2,75% 6% 
2º semestre de 2016 2,92% 6% 

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

 
Atílio Vivacqua - ES, 23 de março de 2016. 
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