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Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][Nome]
clayton ferreira

Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][email]
clayton736@hotmail.com

Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][Cargo]
controle interno

Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][Telefone]
7734912921

1. Com base nos dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2018), informe os seguintes valores: [Receita
arrecada:]
44726257.72

1. Com base nos dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2018), informe os seguintes valores: [Receita
prevista atualizada:]
58294623.03

1. Com base nos dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2018), informe os seguintes valores: [Despesa
executada:]
458813764.92

1. Com base nos dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2018), informe os seguintes valores: [Despesa
fixada final:]
58294623.03

1. Com base nos dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2018), informe os seguintes valores: [Créditos
Adicionais Abertos com base em Superávit Financeiro:]
 

2. Com base nos dados do balanço patrimonial do exercício de 2018, informe os seguintes valores: [Ativo financeiro:]
29013808.14

2. Com base nos dados do balanço patrimonial do exercício de 2018, informe os seguintes valores: [Passivo financeiro:]
182481.33

3. Sobre os restos a pagar processados e não processados do exercício de 2018, informe os seguintes valores: [Saldo inicial total
dos restos a pagar:]
2753452.91

3. Sobre os restos a pagar processados e não processados do exercício de 2018, informe os seguintes valores: [Total de
pagamentos realizados:]
2642368.04
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4. Com base nos dados do exercício de 2018, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, informe:  [Percentual apurado com a
Despesa total de pessoal – Poder Executivo ]
49.26

4. Com base nos dados do exercício de 2018, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, informe:  [Percentual apurado com a
Despesa total de pessoal – Poder Legislativo:]
76.53

4. Com base nos dados do exercício de 2018, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, informe:  [Percentual da dívida
fundada (Saldo Final em 12/2018) em relação à RCL:]
9629313.43

5. Sobre pagamento de Precatórios, informe os seguintes valores referentes ao exercício de 2018: [Saldo inicial dos precatórios:]
15790705.97

5. Sobre pagamento de Precatórios, informe os seguintes valores referentes ao exercício de 2018: [Saldo final dos precatórios:]
10429096.45

6. O repasse de duodécimos às Câmaras foi realizado dentro dos limites legais, de acordo com o Art. 29-A da Constituição
Federal?
Sim [Y]

7. Os repasses para o regime geral ou regime próprio de previdência social são realizados dentro do prazo legal?
Não [N]
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