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DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA: 

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES NÚMERO DO RECIBO

DEFINITIVO :

440.2017.274.4

Espécie do Relatório:

Ano de Referências:

Contas Anuais de Governo

2017

Nome:

CPF:

CICERO SABINO NETO

06975973423

Data e hora de envio:

Remessa realizada por:

13/05/2019 08:31:20

CICERO SABINO NETO (CPF: 06975973423)

Nome do arquivo:

Código Validador do Arquivo:

Situacão:

contas_anuais_governo_PM_Piloes.xml

D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E

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.

31FF1AED1776542591E2070862163033

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.

350615682ED4FC7EFEFBA8C0EF5F90F9
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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.

977E65047166EFF8453ECF9B4D577FAF

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.

64AB9C4D770C0F912CD3A73BF47E9DEF

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.

63680A1A501E0672ACD66E7222FD5EFC

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.

EE8E55F9BF712F88460A1BE7ACA75039

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.

CAA34E035C4CEB82F69B4A72A528F8BB

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.

95E660D2D931832AE8339E28CB251E39

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.

6FE87F583D7944499CCC75EDBC62D471

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.

52BEA9DB7A7D5547A9FCC6AEC3CFAB24

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.

DF30F456F23041048545327FCE621858

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.

EDE42F4416375CD9CA43769419C67CC0

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.

9D279E101AF3FCCAC7B017AE7A6B8DAD
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Demonstração da dívida fundada externa por contrato. 4A1A83A6AE59FAD6CC4692F07344A6DF

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.

30D3DB20476A33570BD0209E82316048

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.

B9AB8BC1FEF0340CE1CCAA51C187B0FB

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com

orientações da última edição vigente do Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

DC1702DF61B9128FAC422F3F63871B64

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19

de acordo com orientações da última edição vigente do Manual

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

08CF3031967049DC4C059E03E16C7DE7

Notas Explicativas. 179FDA1C135998B755881E6BB45F3EA0

Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de

Dezembro.

F84B73E0DD630A9CE77D56C06961D075

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

5C77BF23386335344354EE094F66C800

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

6564CB20B4CFAB33BB4B51A37AEAA6BA
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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.

5F22CCC57625425422DCB97E8756F316

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

DEAFC3518D681B0A86E3840714500835

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

3449CB31EC6FA0D0046E7C3950F2F47F

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.

46079E54038A9C84BD0CE2967BB247AC

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.

7C96DC0B8EEC274ABAF4878C8EE4D9C7

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.

EAD06B6D94687503B33F16FF40DA6C39

Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD. B37C604E8E51C586189705D24B47C784

Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos

adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta

Resolução e reajuste salarial

343E0E7120504DA6DAC561BA2D96BDC9

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.

F4CFCE5A623474E31322600AE7C5A03B

Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais de Educação – FUNDEB.

37AC975A052AF4689718881DBE479BDA
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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.

F4CFCE5A623474E31322600AE7C5A03B

Demonstrativo da aplicação em manutenção e

desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do

Anexo III desta Resolução.

709AC71AA58B40D0B9AD375B5B5C9E48

Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de

saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III desta

Resolução.

C22243E231FABCA45047B014893850DA

Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no

exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de

natureza tributária e não tributária

F4CFCE5A623474E31322600AE7C5A03B

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

pelas respectivas empresas das quais o município detenha

ações.

F4CFCE5A623474E31322600AE7C5A03B

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do

exercício.

F642C85C36BBD353458D47B08E29E238

Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle

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

art. 106 da Constituição Estadual.

8EB9C0897A92F269237EFE51DA0B9CBE

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.

C929460BE80A8C3C6B51F328B7A6AAAB

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.

B467205D1C798EA3FE21046E8995CB86

Importante:

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

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo Definitivo: 440.2017.274.4

Data e hora da criação deste Documento: 13/05/2019 08:31:20
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Nos termos da resolução nº 016/2018-TCE de 22 de maio de 2018, Serão consideradas
tempestivamente apresentadas as Contas Anuais de Governo, do Prefeito do exercício de referência
2017, previstas no art. 4º da Resolução nº 012/2016-TCE, desde que apresentadas até 28 de junho de
2018, para fins do disposto no art. 21, inciso I, alínea b e inciso II da referida Resolução.
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