SISTEMA e-SGINGE – MANUAL DA GESTÃO FISCAL

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através do sistema e-Sfinge,
está buscando as informações sobre a gestão fiscal na esfera Municipal da
Administração Pública Catarinense para fins de verificação de pontos de controle
relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Este manual objetiva facilitar as informações relacionadas aos componentes da
gestão fiscal das unidades gestoras, identificados pelo respectivo código (número
que o identifica), descrição reduzida (nome do componente) e descrição
expandida (explicação sobre o componente).
O manual poderá ser impresso pela Unidade Gestora para sua consulta durante
os trabalhos de informação ou guardado em meio eletrônico através de download
(cópia). Eventuais dúvidas conceituais que surjam durante os procedimentos de
informação às planilhas na Internet poderão ser solucionadas através de contato
telefônico como o corpo instrutivo do Tribunal de Contas o que, através da
referenciação deste manual, deve tornar-se mais simples.
Como regra geral a nortear as informações prestadas pelo Poder Executivo
convém alertar que, como pretende a Lei de Responsabilidade Fiscal, deverão
consolidar também os dados relativos aos seus fundos, fundações, autarquias e
empresas estatais.
As informações prestadas são bimestrais, porém a avaliação será realizada de
acordo com os períodos de referência sobre os quais estarão sendo informados.

Cadastro de Componente Fiscal

Detalhamento da Tela - Permite acesso ao cadastro de componentes fiscais, a
partir da seleção do exercício (ano) e do bimestre.
Ano - Selecionar o exercício financeiro (ano) a que se referem às informações.
Período - Selecionar o período fiscal a que se referem às informações.
Botão Abrir - Abre a tela "Cadastro de Dados Fiscais"

Cadastro de Dados Fiscais

Detalhamento da Tela - Permite informar os dados fiscais correspondentes ao
ano e bimestre selecionados na tela anterior (Cadastro de Componente Fiscal).
Componentes - Apresenta o número do componente fiscal e sua identificação,
bem como campo para informação do valor. A descrição dos componentes
encontra-se na Tabela de Componentes LRF para Municípios, a seguir transcrita:

TABELA DE COMPONENTES LRF
PARA MUNICÍPIOS

Componentes Fiscais do Poder Executivo Municipal
Cód
6027
(*)
6028
(*)
6029

Nome do Componente
Meta de Arrecadação do 1º
Bimestre
Meta de Arrecadação do 2º
Bimestre
Meta de Arrecadação do 3º

Descrição
Informar a meta de arrecadação do primeiro bimestre
(Artigo 13 da LRF)
Informar a meta de arrecadação do segundo bimestre
(Artigo 13 da LRF)
Informar a meta de arrecadação do terceiro bimestre

(*)
6030
(*)
6031
(*)
6032
(*)
6040

6094
(*)

6095
(*)

6096
(*)

6097
(*)

Bimestre
Meta de Arrecadação do 4º
Bimestre
Meta de Arrecadação do 5º
Bimestre
Meta de Arrecadação do 6º
Bimestre
Dívida Consolidada Líquida

Captação de recursos no
exercício a título de antecipação
de tributos ou contribuição cujo
fato gerador ainda não tenha
ocorrido, sem prejuízo do
disposto no § 7º do artigo 150
da CF/88.
Recebimento antecipado no
exercício de valores de empresa
que o poder público detenha,
direta, ou indiretamente, a
maioria do capital social com
direito a voto, salvo lucros e
dividendos, na forma da
legislação .
Assunção
direta
de
compromissos, confissão de
dívida
ou
operação
assemelhada, no exercício, com
fornecedor
de
bens,
mercadorias
ou
serviços,
mediante aceite ou aval de
título de crédito.
Assunção de obrigações sem
autorização orçamentária, no
exercício, com fornecedores
para pagamento a posteriori de
bens e serviços.

(Artigo 13 da LRF)
Informar a meta de arrecadação do quarto bimestre
(Artigo 13 da LRF)
Informar a meta de arrecadação do quinto bimestre
(Artigo 13 da LRF)
Informar a meta de arrecadação do sexto bimestre
(Artigo 13 da LRF)
Informar o saldo da Dívida Consolidada Líquida no
final do período fiscal. Esse componente é bimestral.
Ressalta-se que conforme disposto no art. 63, inciso
III, a partir do quinto exercício seguinte ao da
publicação da LC 101/00, todos os Municípios são
obrigados a elaborar o Anexo de Metas Fiscais e o
Anexo de Riscos Fiscais da LDO e o anexo de que
trata o inciso I do art. 5º. OBS.: Se o saldo da dívida
for zero deve ser informado o “0” no componente
Informar o valor de Captação de recursos no exercício
a título de antecipação de tributos ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem
prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da CF. Este
dado será utilizado para emissão de Certidão. OBS.:
Se o valor for zero deve ser informado o “0” no
componente.
Informar o valor referente antecipação no exercício de
valores de empresa em que o poder público detenha,
direta, ou indiretamente, a maioria do capital social
com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na
forma da legislação. Exemplo: Empréstimo ou
transferência de saldos financeiros. Este dado será
utilizado para emissão de Certidão. OBS.: Se o valor
for zero deve ser informado o “0” no componente
Informar o valor da assunção direta de compromissos,
confissão de dívida ou operação assemelhada, no
exercício, com fornecedor de bens, mercadorias ou
serviços, mediante aceite ou aval de título de crédito.
Exemplo: Duplicata, nota promissória, Letra de
Câmbio, etc. Este dado será utilizado para emissão de
Certidão. OBS.: Se o valor for zero deve ser
informado o “0” no componente
Informar o valor da assunção de obrigações sem
autorização orçamentária, no exercício, com
fornecedores para pagamento a posteriori de bens e
serviços. Este dado será utilizado para emissão de
Certidão. OBS.: Se o valor for zero deve ser
informado o “0” no componente

6098
(*)

Operações
de
Crédito
contraídas no exercício, com
infração ao art. 33 da LC
101/00.

6099
(*)

Remuneração Individual do
Prefeito Municipal em Janeiro

6100
(*)

Remuneração Individual do
Prefeito Municipal em
Fevereiro

6101
(*)

Remuneração Individual do
Prefeito Municipal em Março

6102
(*)

Remuneração Individual do
Prefeito Municipal em Abril

6103
(*)

Remuneração Individual do
Prefeito Municipal em Maio

6104
(*)

Remuneração Individual do
Prefeito Municipal em Junho

Informar o valor das operações de Crédito contraídas
no exercício. Obs.:Dívida com projetos
Viva
Casa/Viva Luz/Relux, e outras realizadas com
instituições financeiras não autorizadas pelo BC, com
infração ao art. 33 da LC 101/00. Este dado será
utilizado para emissão de Certidão. OBS.: Se o valor
for zero deve ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (tratase do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (tratase do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (tratase do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (tratase do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (tratase do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (tratase do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente.

6105
(*)

6106
(*)

6107
(*)

6108
(*)

6109
(*)

6110
(*)

6111
(*)

6112
(*)

Remuneração Individual do
Prefeito Municipal em Julho

Informar a remuneração do Prefeito Municipal (tratase do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Remuneração Individual do
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (trataPrefeito Municipal em Agosto se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Remuneração Individual do
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (trataPrefeito Municipal em
se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
Setembro
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Remuneração Individual do
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (trataPrefeito Municipal em Outubro se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Remuneração Individual do
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (trataPrefeito Municipal em
se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
Novembro
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Remuneração Individual do
Informar a remuneração do Prefeito Municipal (trataPrefeito Municipal em
se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
Dezembro
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês
Remuneração Individual do
Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
Vice-Prefeito Municipal em
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
Janeiro
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Remuneração Individual do
Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
Vice-Prefeito Municipal em
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
Fevereiro
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve

ser informado o “0” no componente

6113
(*)

Remuneração Individual do
Vice-Prefeito Municipal em
Março

6114
(*)

Remuneração Individual do
Vice-Prefeito Municipal em
Abril

6115
(*)

Remuneração Individual do
Vice-Prefeito Municipal em
Maio

6116
(*)

Remuneração Individual do
Vice-Prefeito Municipal em
Junho

6117
(*)

Remuneração Individual do
Vice-Prefeito Municipal em
Julho

6118
(*)

Remuneração Individual do
Vice-Prefeito Municipal em
Agosto

6119
(*)

Remuneração Individual do
Vice-Prefeito Municipal em
Setembro

Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente.
Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente.
Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente

6120
(*)

Remuneração Individual do
Vice-Prefeito Municipal em
Outubro

6121
(*)

Remuneração Individual do
Vice-Prefeito Municipal em
Novembro

6122
(*)

Remuneração Individual do
Vice-Prefeito Municipal em
Dezembro

6123
(*)

Décimo terceiro salário
recebido pelo Prefeito
Municipal

6124
(*)

Décimo terceiro salário
recebido pelo Vice-Prefeito
Municipal

6150
(*)

Saldo bancário e/ou aplicações
líquidas disponível do Fundeb
no final do exercício

6809

Resultado Primário do Ente –
Apurado no exercício

Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar a remuneração do Vice-Prefeito Municipal
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas relativa a
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês. OBS.: Se o valor for zero deve
ser informado o “0” no componente
Informar o valor recebido pelo Prefeito Municipal a
título de décimo terceiro salário. OBS.: Se o valor for
zero deve ser informado o “0” no componente
Informar o valor recebido pelo Vice-prefeito
Municipal a título de décimo terceiro salário. OBS.:
Se o valor for zero deve ser informado o “0” no
componente
Informar o saldo bancário e/ou de aplicações
financeiras disponível do Fundeb no final do
exercício, ou seja, o saldo financeiro menos as
despesas liquidadas e não pagas até o final do
exercício a serem pagas com recursos do Fundeb.
OBS.: Se o valor for zero deve ser informado o “0”
no componente
Informar o resultado primário do ente, apurado no
exercício conforme Manual de Elaboração – Anexo de
Riscos Fiscais e Relatório de Gestão Fiscal da STN.
Ressalta-se que conforme disposto no art. 63, inciso
III, a partir do exercício de 2005, todos os Municípios
são obrigados a elaborar o Anexo de Metas Fiscais e o
Anexo de Riscos Fiscais da LDO e o anexo de que
trata o inciso I do art. 5º. OBS(1): Se a meta for zero
deve ser informado o “0” no componente.
OBS(2): Este componente deverá ser informado
somente no 6º bimestre.

6810

(*)

Resultado Nominal do Ente –
Apurado no exercício

Informar o Resultado Nominal do Ente, calculado até
o bimestre conforme Manual de Elaboração – Anexo
de Riscos Fiscais e Relatório de Gestão Fiscal da
STN. Ressalta-se que conforme disposto no art. 63,
inciso III, a partir do exercício de 2005, todos os
Municípios são obrigados a elaborar o Anexo de
Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais da LDO e o
anexo de que trata o inciso I do art. 5º. OBS.(1): Se a
meta for zero deve ser informado o “0” no
componente.
OBS.(2): Este componente deverá ser informado
somente no 6º bimestre.

Componente Obrigatório

Componentes Fiscais do Poder Legislativo Municipal
6053
(*)

Remuneração total dos
Vereadores, exceto despesas de
caráter indenizatório – até o
bimestre

6054
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Janeiro

6055
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Fevereiro

6056
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Março

6057

Remuneração Individual de

Informar a Remuneração total paga a todos os
Vereadores inclusive as despesas com encargos
previdenciários referentes à parte patronal (não
incluir despesas com sessões extraordinárias,
representação do presidente e outras de caráter
indenizatório). Esse componente é acumulado a partir
do início do exercício.
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês
Informar a remuneração de apenas um Vereador,

(*)

Vereador em Abril

6058
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Maio

6059
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Junho

6060
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Julho

6061
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Agosto

6062
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Setembro

6063
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Outubro

6064
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Novembro

(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês.
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter

6065
(*)

Remuneração Individual de
Vereador em Dezembro

6070

Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1- Pessoal e Encargos
Sociais, no mês de Janeiro.
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1- Pessoal e Encargos
Sociais, no mês de fevereiro.
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, no mês Março.
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, no mês de Abril.
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, no mês de Maio.
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, no mês de Junho
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, no mês de Julho.
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, no mês de Agosto.
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, no mês de Setembro.
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1 - Pessoal e Encargos

6071

6072

6073

6074

6075

6076

6077

6078

6079

indenizatório no mês.
Informar a remuneração de apenas um Vereador,
(trata-se do valor bruto fixado por ato legislativo e os
eventuais reajustes) - não incluir despesas com
sessões extraordinárias, representação do Presidente,
parte previdenciária patronal e outras de caráter
indenizatório no mês.
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1Pessoal e Encargos Sociais.
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1Pessoal e Encargos Sociais.
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1Pessoal e Encargos Sociais
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1 Pessoal e Encargos Sociais.
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1 Pessoal e Encargos Sociais
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1 Pessoal e Encargos Sociais.
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1 Pessoal e Encargos Sociais.
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1 Pessoal e Encargos Sociais.
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1 Pessoal e Encargos Sociais.
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1 Pessoal e Encargos Sociais.

6080

6081

6125
(*)
6126
(*)
6127
(*)
6128
(*)
6129
(*)
6130
(*)
6131
(*)
6132
(*)
6133
(*)
6134
(*)
6135
(*)
6136
(*)

Sociais, no mês de Outubro.
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, no mês de Novembro.
Sessões Extraordinárias
classificadas no grupo de
natureza 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, no mês de Dezembro
Décimo terceiro salário
individual recebido pelo
Vereador.
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Janeiro
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Fevereiro
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Março
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Abril
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Maio
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Junho
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Julho
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Agosto
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Setembro
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Outubro
Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Novembro

Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no Grupo de Natureza 1
- Pessoal e Encargos Sociais.
Informar despesas liquidadas, a título de sessões
extraordinárias, classificadas no grupo de natureza 1 Pessoal e Encargos Sociais
Informar o valor individual pago a apenas um
vereador a título de décimo terceiro salário. OBS.: Se
o valor for zero deve ser informado o “0” no
componente
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.
Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.

6137
(*)
(*)

Remuneração Individual do
Vereador Presidente no mês de
Dezembro

Informar o valor do subsídio remuneratório do
Vereador Presidente. Não incluir a verba de
representação, se ela foi fixada separadamente.

Componente Obrigatório

Publicidade/Responsabilidade

Detalhamento da Tela - Permite efetuar o cadastro das informações relativas ao
Relatório de Gestão Fiscal e ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária, a
partir da seleção do tipo de Relatório, do exercício financeiro (ano) e do período
(bimestre/semestre/quadrimestre), bem como cadastrar informações de
publicidade dos relatórios e dos responsáveis pela gestão.
Gestão Fiscal – Permite informar dados de publicidade e dos responsáveis,
relativos à Gestão Fiscal.
Execução Orçamentária – Permite informar dados de publicidade e dos
responsáveis, relativos à Execução Orçamentária.
Ano - Representa o exercício financeiro (ano) a que se referem às informações.
Período - Selecionar o período a que se referem às informações.

Publicidade - Permite visualizar dados de publicidade já cadastrados e cadastrar
novos dados através do botão Abrir.
Botão Abrir - Abre a tela "Cadastro de Publicidade"
Responsáveis - Permite visualizar dados de responsáveis já cadastrados e
cadastrar novos dados através do botão Abrir.
Botão Abrir - Abre a tela "Cadastro de Responsabilidade Fiscal"

Cadastro de Publicidade

Detalhamento da Tela - Permite efetuar cadastro dos dados de publicidade dos
Relatórios de Gestão Fiscal e de Execução Orçamentária.
Data de Publicação - Selecionar a data da publicação clicando no botão à direita
do campo.
Meio de Comunicação - Selecionar o meio de comunicação na relação obtida
através do botão à direita do campo. Duplo clique sobre o meio de comunicação
para seleção.

Veículo de Comunicação - Informar o nome do veículo de comunicação utilizado
(Jornal “A”, Jornal “B”,...)
Botão Incluir – Grava os dados informados.
Botão Novo – Para informar outras publicações, se houver.

Cadastro de Responsabilidade Fiscal

Detalhamento da Tela – Permite informar o responsável pela Gestão Fiscal e
pela Execução Orçamentária, através dae seleção de um dos responsáveis
cadastrados.
Responsável - Selecionar o responsável na relação obtida através do botão à
direita do campo. Duplo clique sobre responsável cadastrado para seleção.
Tipo de Responsabilidade - Selecionar o cargo do responsável na relação obtida
através do botão à direita do campo. Duplo clique sobre o cargo para seleção.
Botão Incluir – Grava os dados informados.

