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Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][Nome]
Emerson dos Santos

Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][email]
contabiliadadebjlapa@gmail.com

Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][Cargo]
Auxiliar Administrativo

Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo obrigatório:][Telefone]
7734814213

1. Com base nos dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2016), informe os seguintes valores: [Receita
arrecada:]
187294507.02

1. Com base nos dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2016), informe os seguintes valores: [Receita
prevista atualizada:]
159805149.32

1. Com base nos dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2016), informe os seguintes valores: [Despesa
executada:]
180248287.42

1. Com base nos dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2016), informe os seguintes valores: [Despesa
fixada final:]
17811685200

1. Com base nos dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2016), informe os seguintes valores: [Créditos
Adicionais Abertos com base em Superávit Financeiro:]
129406891.16

2. Com base nos dados do balanço patrimonial do exercício de 2016, informe os seguintes valores: [Ativo financeiro:]
13998601.88

2. Com base nos dados do balanço patrimonial do exercício de 2016, informe os seguintes valores: [Passivo financeiro:]
5637168.89

3. Sobre os restos a pagar processados e não processados do exercício de 2016, informe os seguintes valores: [Saldo inicial total
dos restos a pagar:]
2253415.42

3. Sobre os restos a pagar processados e não processados do exercício de 2016, informe os seguintes valores: [Total de
pagamentos realizados:]
2250182.68
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4. Com base nos dados do exercício de 2016, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, informe:  [Percentual apurado com a
Despesa total de pessoal – Poder Executivo ]
46.73

4. Com base nos dados do exercício de 2016, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, informe:  [Percentual apurado com a
Despesa total de pessoal – Poder Legislativo:]
54.01

4. Com base nos dados do exercício de 2016, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, informe:  [Percentual da dívida
fundada (Saldo Final em 12/2016) em relação à RCL:]
.97

5. Sobre pagamento de Precatórios, informe os seguintes valores referentes ao exercício de 2016: [Saldo inicial dos precatórios:]
1496230.78

5. Sobre pagamento de Precatórios, informe os seguintes valores referentes ao exercício de 2016: [Saldo final dos precatórios:]
843160.23

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?
Sim [Y]
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