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Senhor Presidente: 

Em cumprimento ao Art. 101 der Lei Federal 4.320 e 
Art. 42 inciso 4° der Constituipao Estadual, encaminho a essa Augusta Casa 
Legislativa, o Balanpo Geral Anual der PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARAMIRANGA relativo ao Exercicio Financeiro de 2018. 

O processo de Prestapao de Contas de Governo ester 
disposto conforme a seguir, de acordo com a Instrugao Normativa do TCM n° 
02/2013 de 16/12/2013. 

I — officio de encaminhamento der prestagao de Contas alusiva ao exercicio em 
analise a Camara municipal; 

III — balan~o geral, compreendendo o balanpo patrimonial, o balanpo 
orpamentario, o balan~o financeiro, a demonstrapao das variapoes patrimoniais, a 
demonstrapao dos fluxos de caixa e a demonstrapao das mutagoes do patrimonio 
liquido, todos com suers respectivas notas explicativas, de forma que as 
demonstrapoes contabeis devem conter a identificapao der entidade do setor 
publico, der autoridade responsavel e do contabilista; 

IV — anexos auxiliares der Lei n° 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); 

V —copiers de leis e decretos de abertura de creditos adicionais, assim Como do 

calculo do provavel excesso de arrecadapao, caso utilizado; 
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VI — copias de contratos de operagoes de credito e respectivas leis autorizativas, 
alusivas as cifras registradas no balango geral, nas leis e nos decretos de abertura de 

creditos adicionais que utilizaram esta fonte; 

VII — norma que instituiu o drgao central do sistema de controle interno do poder 

executivo e que regulamentou o seu funcionamento; 

VIII — relatorio do orgao central do sistema de controle interno do Poder ExecutNo 

sobre a execugao dos orgamentos e controle patrimonial (NBCASP); 

IX — cadastro do contador responsbvel pela elaboragdo do balango geral do 

municipio, de acordo com o Anexo n° Ol desta Instrupao; 

X —quadro demonstrativo da aplicagao em manutengao e desenvolvimento do 

ensino, conforme o Anexo n° 02 desta Instrupao; 

XI —quadro demonstrativo da aplicagao nas agoes e servigos pGblicos de saude, 

consoante Anexo n° 03 desta Instrupao; 

XII — relagao dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e 

nao processados, os pagos e os cancelados no exercicio, bem como os inscritos em 

exercicios anteriores e processados no exercicio, aplicando-se em todos os casos a 

identificagao da classificapao funcional-programatica; 

XIII —relagao dos bens de natureza permanence, identificando os mdveis, imoveis, 

industrials e semoventes, incorporados e baixados do patrimoni no exercicio, 

observando-se que, quando a baixa decorrer de alienagao, deve ser identificadq o 

numero do processo licitatbrio e, em se tratando de bens imoveis, a respectiva lei 

autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o criterio de rnensuragao, 

avaliagao ou reavaliagao dos elementos patrimoniais permanentes, 

XIV — declaragao da divida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercicio, 

especificando os valores alusivos aos creditos de natureza tributaria e nao tributaria; 

XV — comprovagdo de inscrigao dos valores de divida ativa nao tributaria, 

decorrentes de acordaos exarados pelo TCM no respectivo exercicio; 

XVI - comprovagao das medidas adotadas objetivando a cobranga da divida ativa 

nao tributaria, com relagao aos valores decorrentes de acdrdaos do TCM exarados 

no exercicio; 

XVII — comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas 

respectivas empresas das quaffs o municipio detenha agoes; 

XVIII — balancete consolidado do mes de dezembro; 
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XIX — termo de conferencia de caixa, concilia~oes e extratos bancarios do ultimo 
dia da gestao, references a codas as contas correntes e de aplica~oes financeiras; 

XX — rela~ao dos pagamentos a titulo de obriga~oes patronais, identificando os 
relativos ao regime proprio e ao regime geral de previdencia; 

XXI — informagaes cadastrais do prefeito evice-prefeito, com os respectivos periodos 
de gestao, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n° 04 desta 
Instrugao Normativa. 

Atenciosamente, 

ROBERLANDIA FERREIRA ASTELO BRANCO 

Prefeita Municipal 

Ao Ilmo. Senhor 

FRANCISCO GLEISON FARIAS COSTA 

Presidente da Camara Municipal de Guaramiranga 

Guaramiranga-CE 


