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O índice da gestão fiscal permite ordenar os muniçípioslquanto à” política fiscal estabelecida e executada
(direta ou indiretamente), habilitando o usuario da informação a entender, demaneira am lia, o .

comportamento daneCISQES tomadas pelos resppnsaveis na administraçaovmuniCipal no que lZ respeito
a arte fiscal. Para isso, sao analisadas a execuçao finaijceira e orçamentaria, a manutençao dps limites

egais estabeleCidos, as deCIsoes em relaçao a aplica ao de recursos Vinculados e a transparenua da ,
administraçao mluniCipal. Alem dos aspectos reIaCIona os a obedienCia aoslimites estabeIeCIdos pela Lei

de Responsabilidade Fiscal, e posswel acpmpanhar se questoes gomo endiwdamerito, planejamento e
metas sao condUZidos segundo uma gestao adequada, afim de nao comprometer as receitas futuras e a

prestaçao de serViços publicos a populaçao.
Baixe aqui o arquivo com 0 QUESTIONÁRIO COMPLETO em branco para auxiliar a obtenção das

respostas: http://WWW.tcm.ba.gov.br/Questionarios/iegm/arquivos/ieãm 2018 fiscalpdf(http://WWW.tcm.ba.gov.br/Questionarios/iegm/arquivos/iegm_2 18"_fiscal'.pdf)
Baixe 0 MANUAL DO USUÁRIO através do link: http://WWW.tcm.ba.gov.br/Wp-
content/uploads/2016/07/lVlanual-lEGlVI. df(http://WWW.tcm.ba.gov.br/Wp-

content/uploads/2016/0 /iVlariual-IEGlVI.pdf)
Consulte as DÚVIDAS MAIS FRE UENTES - FAQ ara auxiliar o reenchimento através do

link: htt ://WWW.tcm.ba.gov.br Wp—content/up oads/2016/07/ A -lEGM REVISADO.pdf
(http: /WWW,tcrn.ba.gov.br/Wp-content/uploads/ZO16/07/FAQ-i GiVl_REVISADO.pdf)

Dados do res onsável elo reenchimento do uestionário: [Cam 0 - -p pobriFêatórioanome] q p Paulo Carneiro Rios

Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campoobrigatorio:][email] prefeituraitororo©hotmail.com

Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo Sec. Planeamento, Gestão eobrigatorio:][Cargo] inanças
Dados do responsável pelo preenchimento do questionário: [Campo (73)999810545obrigatorio:][Telefone]

1. Com base nos dados da execu ão da Lei Or amentária Anual (Exercício
de 2018), informe os seguçintes valores? [Receita arrecadaz] 6960923436

1. Com baselrios dados da execução da Lei Orçamentária Anual (Exercício 51000000
de 2018), informe os segumtes valores: [Receita preVIsta atualizada]

1. Com base nos dados da execu ão da Lei Or amentária Anual Exercício
e 2018), informe os seguirçites valores: %Despesa executa a:] 4572482277

1. Com base nos dados da execução da Lei Or amentária Anual (Exercício 51000000
de 018), informe os segumtes valores: [ espesa fixada final:]

1. Com base nos dados daexecução da Lei Or amentária Anual (Exercício
de 2018), informe os segumtes valores: [Eredi os AdICIonaiS Abertos combase em SuperaVIt inanceiroz]
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2. Com base nos dados do balanço patrimonial do exercício de 2018,

informe os segumtes valores: [Ativo financeiro:]

2. Com base nos dados do balanç'o patrimonial do exercício de 2018,informe os segumtes va ores: [Passnvo financeiro:]

3, Sobre os restos a pagarlprocessados e não processados do exercício
de 2018, informe os segumtes valores: [Saldo micral total dos restos a

pagar:]

3 bre os restos a pagar processados e nã. So . o processados do exercício
de 2018, informe os segumtes valores: [Total de pagamentos realizados]

4. Com base nosdados do exercício de 2018, em relação a Lei de
Responsabilidade Fiscal informe: [Percentual apurado com a Despesa

total de pessoal — Poder Executivo]

4. Com base nosdados do exercício de 2018, em relação à Lei de
Responsabilidade Fiscal, informe: [Percentual apurado com a Despesa

total de pessoal - Poder Legislativo:]

4. Com base nos dadQs do exercício de 2018, em rela ão à Lei de

Responsabilidade Fiscal, informe: ;Percentual dxa diVida undada (SaldoFinal em 12/2018 em relaçao a RCL]

5. Sobre agamento de Precatórios informeos seguintes valores
referen es ao exerCICio de 2018: [Saldo inicial dos precatoriosz]

5. Sobre pagamento de. Precatórios, informe os seguinteslvalores
referentes ao exercrcio de 2018: [Saldo final dos precatoriosz]

6. O repasse de duodécimos as Câma as foi realizado _dentro dos limites
legais, de acordo com o Art. 29-A da Constiturçao Federal?

7. Os repasses para p regime geral ou regime próprio de previdênciasoual sao realiza os dentro do prazo legal?
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Sim [Y]

Não [N]
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