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RECIBO DEFINITIVO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

 

 
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

 
INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

 
INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

 
INFORMAÇÕES SOBRE O ARQUIVO XML ANEXADO:

 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA: 

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA NÚMERO DO RECIBO

DEFINITIVO :

395.2018.586.4

Espécie do Relatório:

Ano de Referências:

Contas Anuais de Governo

2018

Nome:

CPF:

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO

02897647426

Data e hora de envio:

Remessa realizada por:

20/08/2019 10:38:52

YOLANDO COCENTINO NETO (CPF: 03446089489)

Situacão: ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO

Data de Processamento do XML:

Item Código Validador do Arquivo Anexado

Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade

competente, devidamente qualificada, contendo sumário da

documentação acostada, declarando que apresenta, perante o

Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e

documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se

pelo inteiro teor dessas informações.

3D1BC2C876FE704A6E90D768856EA088

Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64),

de acordo com orientações da última edição vigente do Manual

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

479CAF886F7D62F4D94D6626B1705C71

Demonstração da receita e despesa segundo as categorias

econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo

com orientações da última edição vigente do Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

770416711F5CF3B644EAC8C9BE167B45
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Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei

Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última

edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público.

F0C9DCEDB1F55854BABD626573BD6E83

Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64),

de acordo com orientações da última edição vigente do Manual

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

0BE78A97D41FEEC7577B76EF6B42C164

Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções,

programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07

da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da

última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao

Setor Público.

0E8EA0256E35081E0BB40A7F307A48A9

Demonstrativo da despesa por funções, programas e

subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08

da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da

última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao

Setor Público.

4DBBF6AFBD79E06A294A409021A2F960

Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da

Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última

edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público.

D57F987B8B037A0041A714A367805620

Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da

Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última

edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público.

1875F175C5EE0B0615252CDCA512B73D

Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11

da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da

última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao

Setor Público.

7065211C978D7A8FA9CB779224B654F4

Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de

acordo com orientações da última edição vigente do Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

C009DD05AF8C3C0766EDE65865294A66

Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº.

4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente

do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

94EA3114D7E1E372B36E5517B3173291

Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16

da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da

última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao

Setor Público.

8F1CAAB7D88DBE228AE1490F154F82C1

Demonstração da dívida fundada externa por contrato. B3738ACA47124FD97BC1650A89590186

Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº.

4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente

do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

DAB8AE3413968BCA7C5ED64B1DED066E
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Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei

Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última

edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público.

35B09D3CA53D197947C62068DA274FC0

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com

orientações da última edição vigente do Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

E9C470F2C82B0A06C1AF30DF7B1DD687

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19

de acordo com orientações da última edição vigente do Manual

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

28A3A917BAD8E7F2B40F7FD405239A55

Notas Explicativas. C4D3A66531DAA34D4D16E2424D60ABF2

Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de

Dezembro.

E3AC81BE4586E24D8A40F27D46F97D49

Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do

exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações

relativas à educação, saúde e assistência social; os

investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou

inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades

rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores

municipais, com especificações do alcance das metas previstas

nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao

legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à

previsão de todos os tributos da competência do Município

conforme o caso, destacando as providências adotadas para

efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação,

as ações de recuperação de créditos nas instâncias

administrativa e judicial

826BEED45FF31CAC96B6721304FBC365

Relação dos bens de natureza permanente, identificando os

móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e

baixados do patrimônio no exercício, observando-se que,

quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o

número do processo licitatório e, em se tratando de bens

imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em

notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou

reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes

30B0C55E47FC876D860528B2EA7BB014

Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os

processados e não processados, os pagos e os cancelados no

exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e

processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a

identificação da classificação despesa funcional programática,

fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante

do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.

B4196FBA8767722A0C6A40805E410F50
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Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a

Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados,

por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos,

número do empenho, nome do credor, classificação funcional

programática, valor e data da realização do empenho e da

liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução

3EC31771DE37175BDCDCF41AFFFF7A0F

Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com

saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras

pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem

movimentação no período, acompanhados, quando for o caso,

das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos

deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta

Resolução

BF0764A1E7B974BA1899F6A9B06CAD61

Demonstração da origem e aplicação de recursos não

consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos,

modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.

40872D327E3186B164DA0492E70E3CFD

Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou

valores da administração, com posição em aberto em 31 de

dezembro, especificando valor total, data de constituição da

responsabilidade, nome e matrícula do responsável.

4A486D2447476BCACAF710BF977EC8A2

Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis

complementares e ordinárias, decretos legislativos e

resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número,

objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.

288B81D1E942F0336178C5DDF58BBCC4

Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD. ACF149FED447A54DAE6FD0322367FF00

Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos

adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta

Resolução e reajuste salarial

D83FAD2F6737B681D2641961D7AF66A1

Relação dos convênios vigentes e das transferências

realizadas no decorrer do exercício, especificando

convenentes, objeto, valor, vigência, fonte de recursos, conta

bancária específica e movimentação financeira ocorrida no

exercício, bem como, quando for o caso, a acumulada até o

exercício.

CA8F251731C2A0BDE7672DA4CC654070

Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais de Educação – FUNDEB.

4D50EA1A00CFDEF23E926021E55E2027

Relação, por ordem cronológica de apresentação, de

precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando

os que foram e os que não foram pagos, até o final do

exercício.

E78FB96203CE795B5CC7C657D4F2BF46
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Demonstrativo da aplicação em manutenção e

desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do

Anexo III desta Resolução.

C625E535617A93E1417FE43F5BE74BAE

Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de

saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III desta

Resolução.

097A620B55A5754814FFD82F13B84F1F

Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no

exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de

natureza tributária e não tributária

FF1EFA4934694633C46C3C5ABEDF9792

Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos

pelas respectivas empresas das quais o município detenha

ações.

CDFEA6BF5A57CF5C14F39A7C89E8FA82

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do

exercício.

C3D8D9568268B98EA6BBED7F881D5D08

Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle

interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do

art. 106 da Constituição Estadual.

F989AE4E42703CEE2409BD93D7BE9B67

Demonstrativo de recolhimento das contribuições

previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social

(RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta

Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido,

englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos

e entidades da administração direta e indireta do Poder

Executivo.

5B3567D6D47D8AF0EB9FA9BDCFDE3123

Demonstrativo de recolhimento das contribuições

previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social

(RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta

Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido,

englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos

e entidades da administração direta e indireta do Poder

Executivo.

65D3CEC004413C8309321E9483A87A72

Importante:

Este Recibo comprova que houve o envio das Contas Anuais de Governo, e que o arquivo XML anexado foi processado com sucesso.
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Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo Definitivo: 395.2018.586.4

Data e hora da criação deste Documento: 20/08/2019 10:38:52
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