TRIBUNAL PLENO
COMPOSIÇÃO
PRESIDENTE
Conselheiro José Gomes de Melo
CORREGEDOR
Conselheiro Valdivino Crispim de Souza
CONSELHEIROS
Rochilmer Mello da Rocha
Edílson de Sousa Silva
José Euler Potyguara Pereira de Mello
Francisco Carvalho da Silva
AUDITORES
Hugo Costa Pessoa
Lucival Fernandes
Davi Dantas da Silva
PROCURADOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS
Kazunari Nakashima
PROCURADORES
Érika Patrícia Saldanha de Oliveira
Yvonete Fontinelle de Melo
Paulo Curi Neto
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Antônio Robespierre Lisboa Monteiro
SECRETÁRIO-GERAL DE PLANEJAMENTO
Luiz Guilherme Erse da Silva
SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
José Luiz do Nascimento
SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Luiz Francisco Gonçalves Rodrigues
SECRETÁRIO-GERAL DAS SESSÕES
Hermes Henrique Redana Nascimento
SECRETÁRIO-GERAL DE INFORMÁTICA
Sílvio Bueno de Oliveira Franco
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CONSELHEIRO JOSÉ RENATO DA FROTA UCHÔA
PRESIDENTE
Conselheiro Edílson de Sousa Silva
GERENTE-GERAL
Adão Franco

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

MANUAL DO SISTEMA LRF-NET
Lei de Responsabilidade Fiscal
Versão 2009

Porto Velho-RO
Fevereiro/2009

FICHA TÉCNICA

AUTORES
Allan Cardoso de Albuquerque

Técnico de Controle Externo do TCE-RO
Erica Pinheiro Dias
Assessora de Informática do TCE-RO
REVISÃO DAS VERSÕES 2007, 2008 e 2009
Allan Cardoso de Albuquerque

Técnico de Controle Externo do TCE-RO

Normalização Bibliográfica
Eleonora Joffely de Menezes
Bibliotecária – CRB 11/306

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

A345m

Albuquerque, Allan Cardoso de.
Manual do sistema LRF-NET: lei de responsabilidade fiscal:
versão 2007 / Allan Cardoso de Albuquerque / Érica Pinheiro Dias.
---- Porto Velho : Tribunal de Contas, 2007.
50p.

1. Prestação de contas : Administração pública. 2. Prestação de
contas: sistema informatizado : Manual. 3. Contas de governo :
Análise: Administração pública: Contabilidade pública I.Rondônia.
Tribunal de Contas. II. Título.

CDU: 35.073.52
Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca e Jurisprudência – IEP/TCE-RO

INDICE
Tela Principal...................................................................................................07
1 – Informar Dados..........................................................................................08
A - Acesso ao Cadastro da Unidade Gestora/LRF..................08
B – Inclusão de dados da Gestão Fiscal da UG.......................08
1.1 – Informar Dados relativos ao cumprimento da LRF...................09
1.1.1 – Publicidade...................................................................09
1.1.2 – Dados Fiscais...............................................................11
a) Despesas com Pessoal......................................................14
b) Dívida Consolidada Lìquida...............................................16
c) Garantias e Contrag. de Valores........................................16
d) Operações de Crédito.........................................................17
e) Disponibilidade de Caixa....................................................18
f) Restos a pagar.....................................................................19
g) Metas de Receita e Despesa...............................................20
h) Receita Corrente Líquida....................................................21
i) Receitas e Despesas do Regime de Prev.........................22
j) Resultado Nominal e Primário...........................................23
k) Despesas Inscritas em Restos a Pagar............................24
l) Despesas com Manut. e Des. Ensino...............................25
m) Despesas com Ações e Serv. de Saúde...........................26
n) Oper. De Crédito e Desp. de Capital.................................27
o) Proj. Atuarial do RPPS.......................................................28

p) Rec. de Alienação de Ativos e Aplic. Recursos.............29
1.1.3 – Gestor da Unidade.......................................................30
1.2 – Consultar Dados..........................................................................31
1.3 – Confirmar Remessa dos Dados.................................................32
1.4 - Consultar Remessas Encerradas.............................................32
1.5 - Sair................................................................................................33
2

- Consultas................................................................................................33

3

– Manuais....................................................................................................33

4

– Normas.....................................................................................................33

Apêndice A – Componentes do Sist. LRF-net...............................................34

+

TELA PRINCIPAL
Onde estão disponibilizadas todas as informações para cadastro e consulta das
informações referentes aos relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal.

1
2
3
4
5

Figura 1
Itens do menu:
1

Informar Dados - Janela para cadastramento de todos os demonstrativos;

2

Consultas – Janela para consulta de Planilhas já analisadas;

3

Manual;

4

Tira Dúvidas;

5

Normas.

7

1

Informar Dados
A – Acesso ao inclusão de dados da LRF.

Figura 2

1234567-

Esfera – Escolhe-se: Municipal ou Estadual
Órgão/Poder – Escolhe-se: Executivo ou Legislativo
Escolhe-se o Município da origem dos dados
Exercício – Escolha o Ano
CPF - Digita-se a CPF do responsável pela inclusão de dados da unidade.
Senha - Digita-se a senha disponibilizada pelo TCE-RO, para o responsável pela
unidade.
Clique em

para acessar o cadastro das planilhas.

B – Seleciona a remessa de interesse
Janela para informar a remessa que deseja realizar (lembramos que as remessas
devem seguir a ordem cronológica).

8

B – Inclusão de dados da Gestão Fiscal ou Execução Orçamentária da
Unidade Gestora
Janela para informar os dados sobre a Gestão Fiscal e instrumentos orçamentários
correlacionados referentes ao exercício e ao período desejado.

Figura 3

1-

Informar Dados – Abre-se uma janela para digitação das planilhas

2-

Consultar Dados – Tela que informa os dados já digitados

3-

Confirmar Dados – Confirma as informações digitadas nas planilhas e disponibiliza
a informação para análise do TCE.

4-

Consultar Remessas Encerradas – Disponibilização de consulta após o
encerramento da remessa.

5-

Sair – Retorna a Tela Principal.

1.1 - Informar Dados relativos ao cumprimento da LRF
Janela para selecionar o item, para a inclusão das informações referente a publicação,
planilhas e responsável pela gestão.

Figura 4

9

1.1.1- Publicidade
Tela para acesso ao cadastro do meio de divulgação dos relatórios.

Figura 5
Tela para cadastro do meio de divulgação escolhido pela entidade.

Figura 6
1.1.1

– Meio de comunicação: Seleciona o item onde foram
publicados os relatórios.

Meios Disponíveis:
Jornal de Circulação Nacional
Jornal de Circulação Estadual
Jornal de Circulação Regional
Jornal de Circulação Municipal
Diário Oficial da União
Diário Oficial do Estado
Diário da Justiça
Mural Público
Internet
Diário da Assembléia
Diário Oficial do Município

10

1.1.2

– Data da Publicação: Preenche-se com o campo dia/mês/ano.

1.1.3

– Depois de preenchido os dados acima, clica-se no
botão

1.1.4

para confirmar as informações.

– A Figura 7 aparece habilitada a opção de excluir item, através
.

do botão

Figura 7

1.1.2 - Dados Fiscais

Tela que lista todas as planilhas referentes ao período. Seleciona-se um item da lista
para lançamentos de dados fiscais/orçamentário.

No decorrer do exercício serão disponibilizadas as seguintes planilhas:

Para o Poder Legislativo dos municípios com população inferior a 50.000 habitantes que
optaram pela apresentação semestral do RGF
1º semestre
Despesa com pessoal - últimos 12 meses
2º semestre
Despesa com pessoal - últimos 12 meses
Disponibilidade de Caixa
Restos a Pagar

11

Para o Poder Legislativo dos municípios com população superior a 50.000 habitantes e que
não optaram pelo regime semestral
1º quadrimestre

Despesa com pessoal - últimos 12 meses

2º quadrimestre

Despesa com pessoal - últimos 12 meses

3º quadrimestre

Despesa com pessoal - últimos 12 meses
Disponibilidade de Caixa
Restos a Pagar

Para o Poder Executivo dos municípios com população inferior a 50.000 habitantes que
optaram pela apresentação semestral do RGF
1º, 2º, 4º e 5º bimestres

Metas de Receita e Despesa
Receita Corrente Líquida
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

3º bimestre e 1º semestre

Metas de Receita e Despesa
Receita Corrente Líquida
Receitas e Despesas do Regime de Previdência
Resultado Nominal e Primário
Despesas Inscritas em Restos a Pagar
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Despesas com Ações e Serviços de Saúde Pública
Despesa com pessoal - últimos 12 meses
Dívida Consolidada Líquida
Garantias e Contragarantias de Valores
Operações de Crédito

6º bimestre e 2º semestre

Metas de Receita e Despesa
Receita Corrente Líquida
Receitas e Despesas do Regime de Previdência
Resultado Nominal e Primário
Despesas Inscritas em Restos a Pagar
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Despesas com Ações e Serviços de Saúde Pública
Operações de Crédito e Despesas de Capital
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previd. Social dos
Servidores Públicos
Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
Despesa com pessoal - últimos 12 meses
Dívida Consolidada Líquida
Garantias e Contragarantias de Valores
Operações de Crédito
Disponibilidade de Caixa
Restos a Pagar

12

Para o Poder Executivo dos municípios com população superior a 50.000 habitantes e os que
não optaram pelo regime semestral

1º e 2º bimestres
quadrimestre

e

Metas de Receita e Despesa
Receita Corrente Líquida
Receitas e Despesas do Regime de Previdência
Resultado Nominal e Primário
1º Despesas Inscritas em Restos a Pagar
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Despesa com pessoal - últimos 12 meses
Dívida Consolidada Líquida
Garantias e Contragarantias de Valores
Operações de Crédito

3º e 4º bimestres e 2º
quadrimestre

* Exclusivamente no 3º bimestre

Metas de Receita e Despesa
Receita Corrente Líquida
Receitas e Despesas do Regime de Previdência
Resultado Nominal e Primário
Despesas Inscritas em Restos a Pagar
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
* Despesas com Ações e Serviços de Saúde Pública
Despesa com pessoal - últimos 12 meses
Dívida Consolidada Líquida
Garantias e Contragarantias de Valores
Operações de Crédito

Metas de Receita e Despesa
Receita Corrente Líquida
Receitas e Despesas do Regime de Previdência
Resultado Nominal e Primário
Despesas Inscritas em Restos a Pagar
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
* Despesas com Ações e Serviços de Saúde Pública
5º e 6º bimestres e 3º
Operações de Crédito e Despesas de Capital
quadrimestre
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previd. Social dos
Servidores Públicos
Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
Despesa com pessoal - últimos 12 meses
Dívida Consolidada Líquida
Garantias e Contragarantias de Valores
Operações de Crédito
Disponibilidade de Caixa
* Exclusivamente no 6º bimestre
Restos a Pagar
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A tela de acesso às planilhas se apresenta da seguinte forma:

Figura 8

Para todas as planilhas/demonstrativos o layout é padrão. As telas têm criticas em
relação algum campo que foi digitado de forma inválida.

Planilhas disponíveis de acordo com o período do exercício:

a) Despesas com Pessoal

14

Figura 9
1 – Lançar os valores dos componentes conforme as informações
2 - No campo formato digita-se o valor, Clica-se no botão

ATUALIZAR

para

cadastrar as informações.
3 – Para limpar a informação digitada em mais de um campo. Clica-se no botão
CANCELAR

para limpar as informações.

4 – Para informar a ausência de lançamentos na planilha basta preencher a caixa
de opção

e clicar no botão

SEM MOVIMENTO

15

ATUALIZAR .

b) Divida Consolida Liquida

Figura 10
c) Garantias e Contragarantias de Valores

Figura 11

16

d) Operações de Créditos

Figura 12

17

e) Disponibilidade de Caixa

Figura 13

18

f) Restos a Pagar

Figura 14

19

g) Metas de Receita e Despesa

Figura 15

20

h) Receita Corrente Líquida

Figura 16

21

i) Receitas e Despesas do Regime de Previdência

Figura 17

22

j) Resultado Nominal e Primário

Figura 18

23

k) Despesas Inscritas em Restos a Pagar

Figura 19

24

l) Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Figura 15

Figura 20

25

m) Despesas com Ações e Serviços de Saúde

Figura 18

Figura 21

26

n) Operações de Crédito e Despesas de Capital

Figura 20

1.1.5

Receitas e despesas Previdenciárias do Regime próprio da
previdência

Figura 22

27

o) Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência

Figura 23

28

p) Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

Figura 24

29

1.1.3 - Gestor da Unidade

Figura 25
1.3.1 1.3.2 1.3.3 -

1.3.4 1.3.5 1.3.6 -

Nome do Gestor: digita-se o nome do responsável pela administração
CPF do Gestor
Cargo do Gestor
Cargos Disponíveis:
Bispo
Cardeal
Chefe de Gabinete
Conselheiro
Desembargador
Diretor
Diretor Geral
Gestor
Governador
Prefeito Municipal
Presidente
Presidente da Câmara
Secretário de Estado
Secretário Municipal
Sub-Secretário
Superintendente
Vereador
Vice-Governador
e-mail do Gestor
Data de Início do Mandato
Data de Previsão ou Fim de Mandato

30

1.2 - Consultar Dados
Janela que lista todos os dados já lançados referente ao exercício
e ao período tanto Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório
da Gestão Fiscal.

Figura 26

31

1.3 - Confirmar Remessa dos Dados
Janela similar a consulta dos dados. Esta tela lista todos os dados
já lançados referente ao exercício e ao período tanto Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e Relatório da Gestão Fiscal. A única diferença entre
esta tela e a consulta de dados é a presença dos botões:

Figura 27

O botão “confirmar remessa”, uma vez premido, confirma os
dados lançados pelo ente e torna impossível a inclusão de algum outro dado.

1.4 - Consultar Remessas Encerradas
Janela para informar as remessa já encerrada. Caso Exista:
Abrem-se uma tela para lista as informações

Senão:

Figura 28

Figura 29

32

1.5

- Sair
Volta para a tela “Cadastro da Unidade Gestora”

Consultas
Item que exibe os resultados estatísticos da verificação dos
pontos de controles Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a situação da
remessa remetida ao Tribunal.

Manuais
Item que disponibiliza o manual dos componentes da LRF para
Donwloads.

Normas
Item que disponibiliza resoluções, portarias e instruções
normativas sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, além da própria lei.

33

APÊNDICE A
COMPONENTES DO SISTEMA LRF- NET
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está buscando as
informações sobre a gestão fiscal nas esferas Estadual e Municipal da
Administração Pública Rondoniense, para fins de verificação de pontos de
controle relacionados a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Este manual objetiva facilitar às unidades gestoras que devem
promover as informações relacionadas à sua gestão fiscal. Compõe-se da
relação de componentes que estão dispostos em planilhas na Internet, no Site
de Tribunal: http://www.tce.ro.gov.br, com o seu respectivo código (número que
o identifica), descrição reduzida (nome do componente) e descrição expandida
(explicação sobre o componente) e fórmula (recebendo valores de outros
componentes).
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 ao 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. Estes entes compõem a esfera de
responsabilidade do Poder Executivo e sozinhos não prestam informações
relativas à sua gestão fiscal.
Quanto aos períodos de referência sobre os quais estarão sendo
informados os dados na Internet estarão eles determinados nas respectivas
planilhas, as quais estão adequadas aos prazos para remessa constantes dos
Anexos “A” e “B” da Instrução Normativa n.º 18/TCE-RO-2006, deste Tribunal.
Em virtude das diversas remissões realizadas aos conteúdos das
Resoluções do Senado nºs. 40 e 43, de 2001 que dispõem sobre as operações
de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão de garantias,
seus limites e condições de autorização; estas poderão ser obtidas também
pelas Unidades Gestoras no Site deste Tribunal de Contas.
34

Código do
Componente

Descrição Resumida

Descrição Expandida

Fórmula do Componente

Comp

192

1 Receitas Correntes

Total das Receitas Correntes do bimestre oriundas do somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, as transferências correntes e
outras receitas correntes. ANEXO III

2 Receita Tributária

Receita Tributária do bimestre. ANEXO III

193

3 IPTU

IPTU do bimestre. ANEXO III

4 ISS

ISS do bimestre. ANEXO III

5 ITBI

ITBI do bimestre. ANEXO III

6 Outras Receitas Tributárias

Outras Receitas Tributárias do bimestre. ANEXO III

7 Receitas de Contribuições

Receitas de Contribuições do bimestre. ANEXO III

8 Receita Patrimonial

Receita Patrimonial do bimestre. ANEXO III

9 Receita Agropecuária

Receita Agropecuária do bimestre. ANEXO III

10 Receita Industrial

Receita Industrial do bimestre. ANEXO III

11 Receitas de Serviços

Receitas de Serviços do bimestre. ANEXO III
Transferências Correntes do bimestre correspondem a recursos recebidos outro ente ou entidade
(federal ou estadual), mediante condições legais previamente estabelecidas. ANEXO III

12 Transferências Correntes
13 Cota-Parte do FPM

Cota-Parte do FPM do bimestre. ANEXO III

14 Cota-Parte do ICMS

Cota-Parte do ICMS do bimestre. ANEXO III

15 Cota-Parte do IPVA

Cota-Parte do IPVA do bimestre. ANEXO III

16 Transferências do FUNDEB

Transferências do FUNDEB do bimestre. ANEXO III

17 Outras Transferências Correntes

Outras Transferências Correntes do bimestre. ANEXO III
Outras Receitas Correntes do bimestre, registrar os ingressos provenientes da arrecadação de
outras receitas correntes, tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa
e outras. ANEXO III

18 Outras Receitas Correntes
19 Deduções da Receita Corrente
Contrib. ao Plano de Seguridade
20 Social Servidor
Comp. Financeira entre Regimes
21 Previdenciários
Dedução da Rec. para Formação
22 do FUNDEB
23 Receita Corrente Líquida no

* Este valor corresponde a um numeral e não

Deduções da Receita Corrente do bimestre. ANEXO III
Contrib. ao Plano de Seguridade Social Servidor, contribribuição dos trabalhadores ao Plano de
Seguridade Social Servidor no bimestre. ANEXO III
Comp. Financeira entre Regimes Previdenciários no bimestre, correspondente a compensação
financeira dos diversos regimes de previd. social, na contagem recíproca do tempo de contribuição
na administração pública e na atividade privada. ANEXO III
Dedução da Rec. para Formação do FUNDEB no bimestre.
Receita Corrente Líquida (informada), para checagem com o valor calculado (componente 24).

a um componente
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24

Código do
Componente

Descrição Resumida

Descrição Expandida

Fórmula do Componente

Comp

24 = 1-19

23

bimestre
Receita Corrente Líquida
24 (calculada)
Receitas Correntes Previdenciária
25 no bimestre
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Receita Corrente Líquida (calculada) no bimestre, corresponde as receitas correntes menos as
deduções correspondentes.
Receitas Correntes Previdenciária do Regime Próprio de Previdência dos servidordes públicos
arrecadadas no bimestre. Anexo V
Receitas de Capital do Regime Próprio de Previdência dos servidordes públicos arrecadadas no
bimestre. Anexo V
Receitas de Capital no bimestre
Repasses Previdenciários
Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS, referente as contribuições patronais do exercício e
Recebidos pelo RPPS
de exercícios anteriores recebidos pelo RPPS no bimestre. Anexo V
Repasses Previdenciários para Cobertura de Déficit, este componente corresponde ao somatório
dos recebimentos de valores necessários ao equilíbrio financeiro da administração do RPPS, ou
Repasses Previdenciários para
Cobertura de Déficit
seja, a cobertura de déficit entre as receitas e despesas refer. ao e
Outros Aportes ao RPPS, corresponde ao somatório dos recebimentos de aportes eventuais, atuais
Outros Aportes ao RPPS
ou futuros, ao RPPS no bimestre. ANEXO V
Total das Receitas Previdenciárias no bimestre, este componente apresenta o somatório das
Total das Receitas Previdenciárias Receitas Correntes, Receitas de Capital, Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS,
Repasses Previdenciários para Cobertura de Déficit e Outros Aportes ao RPPS no
no bimestre
Despesas com Administração até o bimestre, este componente corresponde ao valor das despesas
da Função Administração, com manutenção e investimentos da Entidade responsável,
Despesas com Administração no
exclusivamente, pela gestão do RPPS no bimestre. ANEXO V
bimestre
Despesas com Previdência Social
Despesas com Previdência Social no bimestre, este componente corresponde ao valor das
no bimestre
despesas da Função Previdência Social até o bimestre. ANEXO V
Formação de Reserva do RPPS no bimestre, corresponde ao superávit gerado pela diferença entre
Formação de Reserva do RPPS no Receitas (incluindo os Repasses Previdenciários recebidos pelo RPPS) e Despesas Previdenciárias
previstos na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para paga
bimestre
Total das Despesas Previdenciárias no bimestre, este componente corresponde ao somatório das
Total das Despesas Previdenciárias Funções Administração e Previdência Social, mais a Reserva do RPPS, constantes do Plano de
no bimestre
Contas Aplicado aos Regimes Próprios de Previdência Social no bimestre.
Resultado Previdenciário no
Resultado Previdenciário no bimestre, esse componente resulta da diferença entre o total das
bimestre
receitas e o total das despesas previdenciárias no bimestre. ANEXO V
Resultado Nominal apurado até o
bimestre
Resultado Nominal apurado até o bimestre. ANEXO VI
Meta de Resultado Nominal para o Meta de Resultado Nominal para o exercício fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o
exercício
exercício em referência. Anexo VI
Resultado Primário calculado até o
período
Resultado Primário calculado até o período. Anexo VII

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente
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196

197
198
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Código do
Componente

Descrição Resumida

Descrição Expandida

Comp

Meta de Resultado Primário fixada
39 para o exercício
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Meta de Resultado Primário fixada para o exercício, fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para
o exercício em referência. Anexo VII
Restos a Pagar - Inscrição em exercícios anteriores, compreende o registro dos saldos de Restos a
Restos a Pagar ProcessadosPagar Processados inscritos em exercícios anteriores, excetuados aqueles inscritos em 31 de
dezembro do exercício anterior ao exercício de referência. Anexo
Inscrição em exercícios anteriores
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar inscrito em dezembro do ano anterior, compreende a inscrição de Restos a Pagar
inscritos em dezembro do ano
Processados realizada em 31 de dezembro do exercício anterior ao exercício de referência. Anexo I
anterior
X
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados Cancelados até o bimestre, corresponde aos Restos a Pagar
cancelados até o bimestre
Processados que por algum motivo foram cancelados durante o exercício. Anexo I X
Restos a Pagar Processados pagos Restos a Pagar Processados pagos até o bimestre, corresponde a totalidade dos pagamentos de
até o bimestre
RPP até o bimestre do exercício. Anexo I X
Saldo Restos a Pagar Processados até o bimestre, correponde ao somatório dos restos a pagar de
Saldo Restos a Pagar Processados exercícios anteriores mais o valor inscrito no exercício anterior menos os valores cancelados e
pagos até o bimestre. Anexo IX (informado)
até o bimestre
Saldo Restos a Pagar Processados até o bimestre, correponde ao somatório dos restos a pagar de
Saldo Restos a Pagar Processados exercícios anteriores mais o valor inscrito no exercício anterior menos os valores cancelados e
até o bimestre (calculado)
pagos até o bimestre. Anexo IX
Restos a Pagar Não Processados
Restos a Pagar Não Processados inscrito em dezembro do ano anterior, compreende a inscrição de
inscrito em dezembro do ano
Restos a Pagar não processados realizada em 31 de dezembro do exercício anterior ao exercício de
anterior
referência. Anexo I X
Restos a Pagar Não Processados
Restos a Pagar Não Processados Cancelados até o bimestre, corresponde aos Restos a Pagar
cancelados até o bimestre
Processados que por algum motivo foram cancelados durante o exercício. Anexo I X
Restos a Pagar Não Processados
Restos a Pagar Não Processados pagos até o bimestre, corresponde a totalidade dos pagamentos
pagos até o bimestre
de RPNP até o bimestre do exercício. Anexo I X
Saldo Restos a Pagar Não
Processados até o bimestre
Saldo Restos a Pagar Não Processados até o bimestre, correponde ao valor inscrito no exercício
(informado)
anterior menos os valores cancelados e pagos até o bimestre. Anexo IX
Saldo Restos a Pagar Não
Processados até o bimestre
Saldo Restos a Pagar Não Processados até o bimestre, correponde ao valor inscrito no exercício
(calculado)
anterior menos os valores cancelados e pagos até o bimestre. Anexo IX
Receita Resultante de Impostos até Receita Resultante de Impostos até o bimestre para cálculo dos percentuais de aplicação com
o bimestre
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Anexo X
Parcela de Transferências
Parcela de Transferências Destinada a Formação do FUNDEB, registrar os recursos retidos
Destinada a Formação do FUNDEB automaticamente das transferências constitucionais e legais até o bimestre. Anexo X

Fórmula do Componente

53 Transferências Recebidas de

Transferências Recebidas de Recursos do FUNDEB, corresponde ao valor dos recursos recebidos

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente

37

45
45 = 40+41-42-43

44

50
50 = 46-47-48

49

Código do
Componente

Descrição Resumida
Recursos do FUNDEB

54 Despesas com Ensino Básico
Despesas com Educação Infantil
55 em Creches e Pré-escolas
Pagamento dos Profissionais do
56 Magistério do Ensino Básico
Perda nas Transferências do
57 FUNDEB
58 Total das Deduções das Despesas
Restos a Pagar de MDE
59 cancelados no exercício
Restos a Pagar de Ensino
Fundamental cancelados no
60 exercício
Total das Despesas Consideradas
61 para apuração do limite
Total das Despesas Consideradas
62 para apuração do limite (calc)
Percentual das receitas aplicadas
63 na MDE
Percentual das receitas aplicadas
64 na MDE (calculado)
Percentual da MDE aplicada no
65 Ensino Fundamental

Descrição Expandida

Fórmula do Componente

Comp

pelo Município, oriundos dos recursos alocados ao FUNDEB, até o bimestre. Anexo X
Despesas com Ensino Básico, corresponde à aplicação em despesas com ensino fundamental,
vinculadas às receitas resultantes de impostos, até o bimestre, será considerada para fins de
cumprimento mínimo do limité mínimo constitucionalmente estabelecido. Anex
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-escolas, corresponde à aplicação em despesas
com educação infantil em creches e pré-escolas, vinculadas às receitas resultantes de impostos, até
o bimestre. Anexo X
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Básico, corresponde as despesas com o pag.
dos profissionais do magistério no ensino básico (infantil e fundamental) público, referente a pelos
menos 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB, até o
Perda nas Transferências do FUNDEB, registrar as perdas ocorridas quando o valor da dedução
das receitas para formação do FUNDEB, for maior que o valor recebido a título de transferências do
FUNDEB, até o bimestre. Anexo X
Total das Deduções das Despesas, corresponde as as especificações das deduções da despesa
total com educação para fins de apuração dos percentuais aplicados na manutenção e
desenvolvimento do ensino, até o bimestre. Anexo X
Restos a Pagar de MDE cancelados no exercício, corresponde aos valores de restos a pagar
cancelados no exercício de referência, a serem compensados em função dos cancelamentos,
referentes à manutenção e desenvolvimento do ensino. Anexo X
Restos a Pagar de Ensino Fundamental cancelados no exercício, corresponde aos valores de restos
a pagar cancelados no exercício de referência, a serem compensados em função dos
cancelamentos, referentes ao ensino fundamental. Anexo X
Total das Despesas Consideradas para apuração do limite, correspondem as despesas
consideradas para fins de cumprimento do limite estabelecido constitucionalmente. Anexo X
Total das Despesas Consideradas para apuração do limite, correspondem as despesas
consideradas para fins de cumprimento do limite estabelecido constitucionalmente. Anexo X
Percentual das receitas aplicadas na MDE, corresponde ao percentual efetivamente aplicado na
manutenção e desenvolvimento do ensino em relação às receitas líquidas provenientes de impostos.
ANEXO X
Percentual das receitas aplicadas na MDE, corresponde ao percentual efetivamente aplicado na
manutenção e desenvolvimento do ensino em relação às receitas líquidas provenientes de impostos.
ANEXO X
Percentual da MDE aplicada no Ensino Fundamental, corresponde a aplicação mínima dos recursos
de cada ente da federação na MDE fundamental, sendo que, para os Municípios o percentual é de
60% dos 25% das receitas proventes de impostos. ANEXO X

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente

38

62
62 = 54+55+56+189+57-58

61
64

64 = 61/51x100*

63
66

Código do
Componente

Descrição Resumida

Descrição Expandida

Percentual da MDE aplicada no Ensino Fundamental, corresponde a aplicação mínima dos recursos
de cada ente da federação na MDE fundamental, sendo que, para os Municípios o percentual é de
60% dos 25% das receitas proventes de impostos. ANEXO X
Percentual do FUNDEB aplicado no pag. professores, corresponde à aplicação mínima de cada ente
Percentual do FUNDEB aplicado no da federação, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 60% dos recursos do FUNDEB na
Remuneração do Magistério no Ensino Fundamental. ANEXO X
pag. professores
Percentual do FUNDEB aplicado no pag. professores, corresponde à aplicação mínima de cada ente
Percentual do FUNDEB aplicado no da federação, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 60% dos recursos do FUNDEB na
pag. professores (calculado)
Remuneração do Magistério no Ensino Fundamental. ANEXO X
Receitas de Oper. de Crédito
Receitas de Oper. de Crédito Realizadas até o bimestre, corresponde as receitas de operações de
Realizadas até o bimestre
crédito pelos ingressos no exercício financeiro, até o bimestre de referência. ANEXO XI
Despesas de Capital Liquidadas
Despesas de Capital Liquidadas até o bimestre, referente as despesas que contribuem, diretamente,
até o bimestre
para a formação ou aquisição de um bem de capital. ANEXO XI
Incentivos Fiscais a Contribuintes, informar as despesas de capital realizadas sob a forma de
empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por
Incentivos Fiscais a Contribuintes
base tributo de competência do ente da Federação. ANEXO XI
Despesa de Capital Líquida é o resultado da despesa de capital, deduzidos os valores referentes a
Despesa de Capital Líquida
incentivos ficais, sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte. ANEXO XI
Apuração da Regra de Ouro refere-se à diferença entre as receitas de operações de crédito e a
Apuração da Regra de Ouro
despesa de capital líquida. ANEXO XI
Apuração da Regra de Ouro
Apuração da Regra de Ouro refere-se à diferença entre as receitas de operações de crédito e a
(calculado)
despesa de capital líquida. ANEXO XI

Percentual da MDE aplicada no
66 Ensino Fundamental (calculado)
67
68
69
70
71
72
73
74

75 Ano Inicial
Ano em que o Resultado
76 Previdênciário se tornou negativo

Fórmula do Componente

Comp

66 = 218/219x100*

65
68

68 = 56/53x100*

67

74
74 = 69 - 72

73

Ano Inicial, corresponde ao ano de início da projeção atuarial.
Ano em que o Resultado Previdênciário se tornou negativo. Anexo XIII

77 Ano Final
Repasse da Contribuição Patronal 78 ano inicial

Ano Final da Projeção Atuarial. Anexo XIII
Repasse da Contribuição Patronal - ano inicial, este componente corresponde ao valor projetado do
repasse previdenciários da contribuição patronal, no ano inicial da projeção. Anexo XIII
Receita Previdenciária - ano inicial, valor correspondente a projeção da receita previdenciária
proveniente da Contribuição Previdenciária dos Servidores Civis e Militares,ativos e inativos e ou
79 Receita Previdenciária - ano inicial
reformados, para o custeio do regime próprio do Sistema Prev
Despesa Previdenciária - ano inicial, este componente demonstra a despesa estimadas com
80 Despesa Previdenciária - ano inicial benefícios previdenciários, a serem desembolsados, no ano inicial da projeção. Anexo XIII.
Resultado Previdenciário - ano
Resultado Previdenciário - ano inicial, representa o resultado entre os repasses da contribuição
81 inicial
patronal mais as receitas previdenciárias, menos as despesas previdenciárias, no ano inicial. Anexo

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente

39

199

Código do
Componente

Descrição Resumida

Descrição Expandida

Fórmula do Componente

Comp

XIII
Repasse da Contribuição Patronal - ano inicial do resultado negativo, este componente corresponde
ao valor projetado do repasse previdenciários da contribuição patronal, no ano em que o resultado
previdenciário se tornou negativo. Anexo XIII
Receita Previdenciária - ano inicial do resultado negativo, valor correspondente a projeção da receita
Receita Previdenciária - ano inicial
previdenciária proveniente da Contribuição Previdenciária dos Servidores Civis e Militares,ativos e
83 do resultado negativo
inativos e ou reformados, para o custeio do regime p
Despesa Previdenciária - ano inicial do resultado negativo, este componente demonstra a despesa
Despesa Previdenciária - ano inicial estimadas com benefícios previdenciários, a serem desembolsados, no ano inicial em que foi
projetado o resultado negativo. Anexo XIII
84 do resultado negativo
Resultado Previdenciário - ano inicial do resultado negativo, representa o resultado entre os
repasses da contribuição patronal mais as receitas previdenciárias, menos as despesas
Resultado Previdenciário - ano
85 inicial do resultado negativo
previdenciárias, no ano em que o resultado previdenciário se tornou negativo
Repasse da Contribuição Patronal - Repasse da Contribuição Patronal - ano final, este componente corresponde ao valor projetado do
86 ano final
repasse previdenciários da contribuição patronal, no ano final da projeção. Anexo XIII
Receita Previdenciária - ano final, valor correspondente a projeção da receita previdenciária
proveniente da Contribuição Previdenciária dos Servidores Civis e Militares,ativos e inativos e ou
87 Receita Previdenciária - ano final
reformados, para o custeio do regime próprio do Sistema Previ
Despesa Previdenciária - ano final, este componente demonstra a despesa estimadas com
benefícios previdenciários, a serem desembolsados, no ano final da projeção. Anexo XIII.
88 Despesa Previdenciária - ano final
Resultado Previdenciário - ano final, representa o resultado entre os repasses da contribuição
patronal mais as receitas previdenciárias, menos as despesas previdenciárias, no ano final da
89 Resultado Previdenciário - ano final projeção. Anexo XIII
Receitas de Capital de Alienação
Receitas de Capital de Alienação de Ativos Realizadas no exercício, corresponde as receitas com
alienação de ativos, realizadas no período em referência. Anexo XIV
90 de Ativos Realizadas no exercício
Despesas Liquidadas com
Despesas Liquidadas com Recursos da Alienação de Ativos, registrar os valores das despesas
liquidadas com recursos de alienação de ativos. Anexo XIV
91 Recursos da Alienação de Ativos
Saldo Financeiro a Aplicar do Exercício Anterior, apresenta o saldo financeiro a aplicar em 31 de
dezembro do exercício anterior ao exercício de referência, proveniente da alienação de ativos.
Saldo Financeiro a Aplicar do
Anexo XIV
92 Exercício Anterior
Saldo Financeiro a Aplicar do Exercício, apresenta o saldo financeiro a aplicar do exercício de
referência, proveniente da diferença entre a receita realizada com alienação de ativos e o total
Saldo Financeiro a Aplicar do
93 Exercício
efetivamente aplicado no exercício. Anexo XIV
Saldo Financeiro Atual a Aplicar, representa o saldo financeiro a aplicar, proveniente da alienação
de ativos, disponível em 31 de dezembro do exercício em referência, ou seja, o total da receita
94 Saldo Financeiro Atual a Aplicar
realizada com alienação de ativos menos o total efetivamente
Repasse da Contribuição Patronal 82 ano inicial do resultado negativo

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente

40

200

201

202
203

Código do
Componente

Descrição Resumida

Descrição Expandida

Total das Receitas de Impostos e Transferências, compreende todas as receitas de impostos e
transferências que são consideradas para o atingimento do percentual legal da aplicação dos
recursos mínimos, nas ações e serviços públicos de saúde. Anexo XVI
Total das Depesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde Pública, corresponde as despesas
efetuadas com recursos próprios nas ações e serviços de saúde pública. Anexo XVI
Percentual de Receitas Próprias Aplicadas em Ações e Serviços de Saúde (informado),
corresponde ao cálculo do percentual do total das despesas próprias com ações e serviços públicos
Percentual de RP Aplicadas em
de saúde de acesso universal, em relação ao total da receita líquida de
97 Ações e Serviços de Saúde
Percentual de RP Aplicadas em
Percentual de Receitas Próprias Aplicadas em Ações e Serviços de Saúde (calculado), corresponde
Ações e Serviços de Saúde
ao cálculo do percentual do total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde de
acesso universal, em relação ao total da receita líquida de
98 (calculado)
Total das Despesas Contratadas do ano anterior, registrar, neste componente, por contrato, os
Total das Despesas Contratadas do valores das despesas derivadas de contratos de PPP que foram liquidadas no exercício anterior.
99 ano anterior
Anexo XVII
Receita Corrente Líquida do exercício anterior, corresponde a Receita Corrente Líquida apurada em
100 RCL do exercício anterior
31 de dezembro do exercício anterior. Anexo XVII
Percentual das DCC´s em relação
Percentual das DCC´s em relação a RCL - ano anterior, registrar, neste componente, os percentuais
101 a RCL - ano anterior
do total das despesas anuais sobre a Receita Corrente Líquida. Anexo XVII
Total das Despesas Contratadas do exercício corrente, registrar, neste componente, por contrato, os
Total das Despesas Contratadas do valores das despesas derivadas de contratos de PPP que foram liquidadas no exercício corrente.
102 exercício corrente
Anexo XVII
Receita Corrente Líquida do exercício corrente, corresponde a Receita Corrente Líquida apurada em
31 de dezembro do exercício corrente. Anexo XVII
103 RCL do exercício corrente
Percentual das DCC´s em relação
Percentual das DCC´s em relação a RCL - exercício corrente, registrar, neste componente, os
percentuais do total das despesas anuais sobre a Receita Corrente Líquida. Anexo XVII
104 a RCL - exercício corrente
Total das Despesas Contratadas para o exercício seguinte, registrar, neste componente, por
contrato, os valores das despesas derivadas de contratos de PPP que foram contratadas para
Total das Despesas Contratadas
exercício seguinte. Anexo XVII
105 para o exercício seguinte
RCL projetada para o exercício
Receita Corrente Líquida projetada para o exercício seguinte, corresponde a Receita Corrente
Líquida projetada para o exercício subsequente. Anexo XVII
106 seguinte
Percentual das DCC´s em relação a RCL - exercício subsequente, registrar, neste componente, os
percentuais do total das despesas contratadas para o ano seguinte, sobre a Receita Corrente
Percentual das DCC´s em relação
107 a RCL - exercício subsequente
Líquida, projetada para o exercício seguinte. Anexo XVII
Despesas Brutas com Pessoal, registrar os valores acumulados da despesa bruta de pessoal dos
108 Despesas Brutas com Pessoal
últimos doze meses. Anexo I

Fórmula do Componente

Comp

Total das Receitas de Impostos e
95 Transferências
Total das Depesas Próprias com
96 Ações e Serviços de Saúde Pública

109 Despesas de pessoal não

Despesas de pessoal não computadas, corresponde ao total dos valores dos últimos doze meses,

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente

41

98
98 = 96/95x100*

97

204

220
205

206

Código do
Componente

Descrição Resumida
computadas

110 Repasses previdênciários
111 Total da Despesa com Pessoal
Total da Despesa com Pessoal
112 (calculado)
Percentual da Despesa com
113 Pessoal em relação a RCL
Percentual da Despesa com
Pessoal em relação a RCL
114 (calculado)
115 Limite Máximo - Poder Executivo
Limite Máximo - Poder Legislativo (
116 6% da RCL)
117 Limite Prudencial - Poder Executivo
Limite Prudencial - Poder
118 Legislativo
119 Limite do Alerta - Poder Executivo
120 Limite do Alerta - Poder Legislativo
Percentual Excedente 121 quadrimestre/semestre atual
Valor Excedente 122 Quadrimestre/Semestre
Percentual de Redução Mínima do
123 Excedente

Descrição Expandida

Fórmula do Componente

Comp

das despesas de pessoal que não serão computadas para o cálculo do limite. Anexo I
Repasses previdênciários, registrar os valores dos últimos doze meses, dos Repasses
Previdenciários ao Regime Próprio de Previdência. Informar os valores referentes aos repasses dos
encargos patronais ao RPPS. Anexo I
Total da Despesa com Pessoal registrar registrar os valores dos últimos doze meses, do total da
despesa com pessoal para fins de apuração do limite. Anexo I
Total da Despesa com Pessoal registrar registrar os valores dos últimos doze meses, do total da
despesa com pessoal para fins de apuração do limite. Anexo I
Percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL (informado), registrar o percentual dos
últimos doze meses, do total da despesa com pessoal para fins de apuração do limite, sobre o valor
da Receita Corrente Líquida. Anexo I
Percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL (calculado), registrar o percentual dos
últimos doze meses, do total da despesa com pessoal para fins de apuração do limite, sobre o valor
da Receita Corrente Líquida. Anexo I
Limite Máximo - Poder Executivo, registrar o valor apurado pela aplicação do percentual
correspondente ao limite máximo sobre a Receita Corrente Líquida dos últimos doze meses.
Limite Máximo - Poder Legislativo, registrar o valor apurado pela aplicação do percentual
correspondente ao limite máximo sobre a Receita Corrente Líquida dos últimos doze meses.
Limite Prudencial - Poder Executivo, registrar o valor apurado pela aplicação do percentual
correspondente ao limite prudencial sobre a Receita Corrente Líquida dos últimos doze meses.
Limite Prudencial - Poder Legislativo, registrar o valor apurado pela aplicação do percentual
correspondente ao limite prudencial sobre a Receita Corrente Líquida dos últimos doze meses.
Anexo I
Limite do Alerta - Poder Executivo, registrar o valor apurado pela aplicação do percentual
correspondente ao limite do alerta, correspondente ao que exceder 90% sobre a Receita Corrente
Líquida dos últimos doze meses. Anexo I
Limite do Alerta - Poder Legislativo, registrar o valor apurado pela aplicação do percentual
correspondente ao limite do alerta, correspondente ao que exceder 90% sobre a Receita Corrente
Líquida dos últimos doze meses. Anexo I
Percentual Excedente - Quadrimestre/Semestre atual, cálculo do percentual exdedente da despesa
com pessoal que deverá ser reduzido nos quadrimestres subsequentes. Anexo I
Valor Excedente - Quadrimestre/Semestre atual, cálculo do valor excedente da despesa com
pessoal que deverá ser reduzido nos quadrimestres subsequentes. Anexo I
Percentual de Redução Mínima do Excedente, registrar o percentual do redutor mínimo de 1/3 do
excedente, apurado no quadrimestre anterior, e que deverá ser observado no primeiro quadrimestre
seguinte.

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente
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112
112 = 108-109+110

111
114

114 = 112/220x100*
115 = 220x0,54*
116 = 220x0,06*
117 = 220/51,3*x100*
118 = 220/5,7*x100*
119 = 220/48,6*x100*
120 = 220/5,4*x100*

113

Código do
Componente

Descrição Resumida

Valor da Redução Mínima do
124 Excedente
Limite Percentual da DCP no
125 quadrimestre
Limite do Valor da Despesa com
126 Pessoal no quadrimestre
Percentual do Redutor Residual
127 do Excedente - quadrimestre inicial
Valor do Redutor Residual do
128 Excedente - quadrimestre inicial
Percentual do Redutor Residual do
129 Excedente - quadrimestre seguinte
Valor do Redutor Residual do
130 Excedente - quadrimestre seguinte
131 Dívida Consolidada
132 Deduções da DC
133 Dívida Consolida Líquida
Dívida Consolida Líquida
134 (calculada)
135 % da DC sobre a RCL
136 % da DC sobre a RCL (calculada)

Descrição Expandida
Valor da Redução Mínima do Excedente, registrar o valor do redutor mínimo de 1/3 do excedente,
apurado no quadrimestre anterior, e que deverá ser observado no primeiro quadrimestre seguinte.
Anexo I
Limite Percentual da Despesa com Pessoal no quadrimestre, corresponde ao percentual do limite
representado pela diferença entre o percentual do total da despesa com pessoal para fins de
apuração do limite e o redutor mínimo de 1/3 do excedente, apurado no
Limite do Valor da Despesa com Pessoal no quadrimestre, corresponde ao percentual do limite
representado pela diferença entre o percentual do total da despesa com pessoal para fins de
apuração do limite e o redutor mínimo de 1/3 do excedente, apurado no q
Percentual do Redutor Residual do Excedente - quadrimestre inicial, corresponde ao percentual do
redutor residual cálculado no quadrimestre em que foi verificado que Ente extrapolou o limite de
despesas com pessoal em relação a RCL. Anexo I
Valor do Redutor Residual do Excedente - quadrimestre inicial, corresponde ao redutor residual
calculado no quadrimestre em que foi verificado que Ente extrapolou o limite de despesas com
pessoal em relação a RCL. Anexo I
Percentual do Redutor Residual do Excedente - quadrimestre seguinte, corresponde ao percentual
do redutor residual cálculado no quadrimestre seguinte àquele em que foi verificado que Ente
extrapolou o limite de despesas com pessoal em relação a RCL. Anexo
Valor do Redutor Residual do Excedente - quadrimestre seguinte, corresponde ao percentual do
redutor residual cálculado no quadrimestre seguinte àquele em que foi verificado que Ente
extrapolou o limite de despesas com pessoal em relação a RCL. Anexo I
Dívida Consolidada, registrar os saldos da Dívida Consolidada do exercício em referência até o
quadrimestre ou semestre correspondente. Anexo II
Deduções da Dívida Consolidada, registrar o saldo do exercício em referência até o quadrimestre
ou semestre correspondente, conforme o somatório do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros
menos o valor dos Restos a Pagar Processados e não pagos até o
Dívida Consolida Líquida, registrar o valor do exercício em referência até o quadrimestre ou
semestre correspondente, da diferença entre a Dívida Consolidada e as Deduções. Anexo II
Dívida Consolida Líquida (calculada), registrar o valor do exercício em referência até o quadrimestre
ou semestre correspondente, da diferença entre a Dívida Consolidada e as Deduções. Anexo II
% da DC sobre a RCL, registrar o percentual do saldo do exercício em referência até o
quadrimestre ou semestre correspondente, da Dívida Consolidada sobre a Receita Corrente
Líquida. Anexo II
% da DC sobre a RCL (calculada), registrar o percentual do saldo do exercício em referência até o
quadrimestre ou semestre correspondente, da Dívida Consolidada sobre a Receita Corrente
Líquida. Anexo II

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente
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Fórmula do Componente

Comp

134
134 = 131-132

133
136

136 = 131/220x100*

135

Código do
Componente

Descrição Resumida

Descrição Expandida

Total das Contragarantias
150 (calculado)

% da DCL sobre a RCL, registrar o percentual do saldo do exercício em referência até o
quadrimestre ou semestre correspondente, da Dívida Consolidada Líquida sobre a Receita Corrente
Líquida. Anexo II
% da DCL sobre a RCL (calculada), registrar o percentual do saldo do exercício em referência até o
quadrimestre ou semestre correspondente, da Dívida Consolidada Líquida sobre a Receita Corrente
Líquida. Anexo II
Limite da DCL definido pelo Senado Federal, a informação deverá ser substituída pelo valor limite
do Poder ou órgão estabelecido por Resolução do Senado Federal. Anexo II
Garantias Externas, registrar os saldos das garantias relativas a obrigações externas, do exercício
em referência até o quadrimestre ou semestre correspondente. Anexo III
Garantias Internas, registrar o saldo das garantias relativas a obrigações internas, do exercício em
referência até o quadrimestre ou semestre correspondente. Anexo III
Total das Garantias (informado), registrar o somatorio dos saldos das garantias internas e externas,
até o quadrimestre ou semestre do exercício de referência. Anexo III
Total das Garantias (calculado), registrar o somatorio dos saldos das garantias internas e externas,
até o quadrimestre ou semestre do exercício de referência. Anexo III
% Total das Garantias sobre a RCL (informado), registrar os percentuais do saldo do exercício em
referência até o quadrimestre ou semestre correspondente, do total das garantias concedidas sobre
a Receita Corrente Líquida. Anexo III
% Total das Garantias sobre a RCL (calculado), registrar os percentuais do saldo do exercício em
referência até o quadrimestre ou semestre correspondente, do total das garantias concedidas
sobre a Receita Corrente Líquida. Anexo III
Limite das Garantias definido por Resolução do Senado Federal, registrar o valor apurado pela
aplicação do percentual correspondente sobre a Receita Corrente Líquida até o quadrimestre ou
semestre do exercício em referência.
Contragarantias de Garantias Externas, informar o valor das contragarantias de garantias externas
do exercício em referência até o quadrimestre ou semestre correspondente. Anexo III
Contragarantias de Garantias Internas, informar o valor das contragarantias de garantias internas do
exercício em referência até o quadrimestre ou semestre correspondente. Anexo III
Total das Contragarantias (informado), registrar o valor do exercício em referência até o
quadrimestre ou semestre correspondente, do somatório das contragarantias de garantias externas
e internas. Anexo III
Total das Contragarantias (calculado), registrar o valor do exercício em referência até o quadrimestre
ou semestre correspondente, do somatório das contragarantias de garantias externas e internas.
Anexo

151 Operações de Crédito

Operações de Crédito, registrar o total das operações de crédito internas e externas. Anexo IV

137 % da DCL sobre a RCL
138 % da DCL sobre a RCL (calculada)
Limite da DCL definido pelo
139 Senado Federal
140 Garantias Externas
141 Garantias Internas
142 Total das Garantias (informado)
143 Total das Garantias (calculado)
% Total das Garantias sobre a RCL
144 (informado)
% Total das Garantias sobre a RCL
145 (calculado)
Limite das Garantias definido por
146 Resolução do Senado Federal
Contragarantias de Garantias
147 Externas
Contragarantias de Garantias
148 Internas
Total das Contragarantias
149 (informado)

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente
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Fórmula do Componente

Comp

138
138 = 133/220x100*

137

139 = 220x1,2*

143
143 = 141+142

142
145

145 = 143/220x100*

144

146 = 220/191x100*

150
150 = 147+148

149

Código do
Componente

Descrição Resumida

Operações de Crédito por
152 Antecipação da Receita
Total das Operações de Crédito
153 (informada)
Total das Operações de Crédito
154 (calculada)
% das OC´s Internas e Externas
155 sobre a RCL (informado)
% das OC´s Internas e Externas
156 sobre a RCL (calculado)
% das OC´s Antecipação da
157 Receita sobre a RCL (informado)
% das OC´s Antecipação da
158 Receita sobre a RCL (calculado)
Limite das OC´s Internas e
159 Externas sobre a RCL
Limite das OC´s Internas e
160 Externas sobre a RCL (calculado)
Limite das OC´s por Antecipação
de Receita sobre a RCL
161 (informado)
Limite das OC´s por Antecipação
162 de Receita sobre a RCL (calculado)
Total das Disponibilidades
163 Financeiras
164 Total das Obrigações Financeiras

Descrição Expandida
Operações de Crédito por Antecipação da Receita, registrar o total das operações de crédito por
antecipação da receita. Anexo IV
Total das Operações de Crédito, registrar o somatório da OC internas, externas e por antecipação
de receita. Anexo IV
Total das Operações de Crédito, registrar o somatório da OC internas, externas e por antecipação
de receita. Anexo IV
% das OC´s Internas e Externas sobre a RCL (informado), registrar o percentual das operações de
crédito internas e externas até o quadrimestre ou semestre sobre a Receita Corrente Líquida. Anexo
IV
% das OC´s Internas e Externas sobre a RCL (calculado), registrar o percentual das operações de
crédito internas e externas até o quadrimestre ou semestre sobre a Receita Corrente Líquida. Anexo
IV
% das OC´s Antecipação da Receita sobre a RCL (informado), registrar o percentual das operações
de crédito por antecipação da receita até o quadrimestre ou semestre sobre a Receita Corrente
Líquida. Anexo IV
% das OC´s Antecipação da Receita sobre a RCL (calculado), registrar o percentual das operações
de crédito por antecipação da receita até o quadrimestre ou semestre sobre a Receita Corrente
Líquida. Anexo IV
Limite das OC´s Internas e Externas sobre a RCL (informado), valor correspondente ao limite de
operações de crédito internas e externas estabelecido por Resolução do Senado Federal. Nessa
linha registrar o valor apurado pela aplicação do percentual corres
Limite das OC´s Internas e Externas sobre a RCL (calculado), valor correspondente ao limite de
operações de crédito internas e externas estabelecido por Resolução do Senado Federal. Nessa
linha registrar o valor apurado pela aplicação do percentual corres
Limite das OC´s por Antecipação de Receita sobre a RCL (informado), valor correspondente ao
limite de operações de crédito por antecipação de receita estabelecido por Resolução do Senado
Federal. Nessa linha registrar o valor apurado pela aplicação do per
Limite das OC´s por Antecipação de Receita sobre a RCL (calculado), valor correspondente ao limite
de operações de crédito por antecipação de receita estabelecido por Resolução do Senado Federal.
Nessa linha registrar o valor apurado pela aplicação do per
Total das Disponibilidades Financeiras, o valor total, em 31 de dezembro, de caixa, bancos
(detalhados em contas específicas) aplicações financeiras e Outras Disponibilidades Financeiras.
Anexo V
Total das Obrigações Financeiras, o valor total, em 31 de dezembro do exercício de referência, das
obrigações orçamentárias mais as resultantes de operações realizadascom terceiros,
independentemente da execução orçamentária, que sejam especificamente fina

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente
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Fórmula do Componente

Comp

154
154 = 151+152

153
156

156 = 153/220x100*

155
158

158 = 152/220x100*

157
160

160 = 220x16*/100*

159
162

162 = 220x7*/100*

161

Código do
Componente

Descrição Resumida

Suficiência Financeira antes dos
165 RAP não processados
Insuficiência Financeira antes dos
166 RAP não processados
Inscrição dos RAP não
167 processados
Suficiência Financeira após a
inscrição dos RAP não
168 processados
169 Déficit
170 Superávit
Total das Disponibilidades
Financeiras do Regime
171 Previdenciário
Total das Obrigações Financeiras
172 do Regime Previdenciário
Suficiência Financeira antes dos
173 RAP não processados - RP
Insuficiência Financeira antes dos
174 RAP não processados - RP
Inscrição dos RAP não
175 processados - RP
Suficiência Financeira após a
inscrição dos RAP não
176 processados - RP
Restos a Pagar Processados de
177 exercícios anteriores
Restos a Pagar Processados do
178 exercício

Descrição Expandida
Suficiência Financeira antes dos RAP não processados, registrar a diferença entre a Disponibilidade
Financeira e as Obrigações Financeiras, se o total daquela for maior que o total destas. Anexo V
Insuficiência Financeira antes dos RAP não processados, registrar a diferença entre as Obrigações
Financeiras e a Disponibilidade Financeira, se o total daquelas for maior que o total desta. Anexo V
Inscrição dos RAP não processados, registrar o valor da inscrição em restos a pagar, em 31 de
dezembro, proveniente da execução orçamentária da despesa ocorrida no exercício em referência e
não liquidada. Anexo V
Suficiência Financeira após a inscrição dos RAP não processados, registrar a diferença entre a
suficiência apurada antes da inscrição em restos a pagar não processados e a inscrição em restos a
pagar não processados. Anexo V
Déficit, resultado deficitário apurado após o confronto das disponibilidades financeiras no final do
exercício com a inscrição em restos a pagar não processados. Anexo V
Superávit, resultado superavitário apurado após o confronto das disponibilidades financeiras no final
do exercício com a inscrição em restos a pagar não processados. Anexo V
Total das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário, o valor total, em 31 de dezembro,
de caixa, bancos (detalhados em contas específicas) aplicações financeiras e Outras
Disponibilidades Financeiras do regime próprio de previdência. Anexo V
Total das Obrigações Financeiras do Regime Previdenciário, o valor total, em 31 de dezembro do
exercício de referência, das obrigações orçamentárias mais as resultantes de operações realizadas
com terceiros, independentemente da execução orçamentária, que
Suficiência Financeira antes dos RAP não processados do Regime Previdenmciário, registrar a
diferença entre a Disponibilidade Financeira e as Obrigações Financeiras, se o total daquela for
maior que o total destas. Anexo V
Insuficiência Financeira antes dos RAP não processados do Regime Previdenciário, registrar a
diferença entre as Obrigações Financeiras e a Disponibilidade Financeira, se o total daquelas for
maior que o total desta. Anexo V
Inscrição dos RAP não processados do Regime Previdenciário, registrar o valor da inscrição em
restos a pagar, em 31 de dezembro, proveniente da execução orçamentária da despesa ocorrida no
exercício em referência e não liquidada. Anexo V
Suficiência Financeira após a inscrição dos RAP não processados do regime previdenciário, registrar
a diferença entre a suficiência apurada antes da inscrição em restos a pagar não processados e a
inscrição em restos a pagar não processados. Anexo V
Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores, registrar os restos a pagar de exercícios
anteriores ao de referência. Anexo VI
Restos a Pagar Processados do exercício, registrar os restos a pagar do exercício de referência.
Anexo VI

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente
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Fórmula do Componente

Comp

Código do
Componente

Descrição Resumida

Restos a Pagar Não Processados
179 do exercício
Meta de Arrecadação da Receita
180 Prevista na LDO
Meta de Arrecadação da Receita
181 até o bimestre
182 Receita Arrecadada até o bimestre
Diferença entre a Receita Prevista
183 e a Receita Realizada
Meta Anual de Execução das
184 Despesas Prevista na LDO
Previsão de Desembolso até o
185 bimestre
Despesas Liquidadas até o
186 bimestre
Diferença entre o Desembolso
Previsto e a Despesa Liquidada até
187 o bimestre
Restos a Pagar não inscritos por
188 insuficiência financeira
189 Outras Despesas do Ensino Básico
Despesas Vinculadas ao Ganho do
190 FUNDEB do exercício anterior
% do Limite das Garantias sobre a
191 LRF
192 Receitas Correntes (calculada)
193 Receita Tributária (calculada)
194 Transferências Correntes

Descrição Expandida

Fórmula do Componente

Comp

Restos a Pagar Não Processados do exercício, registrar os restos a pagar não processados do
exercício de referência. Anexo VI
Meta de Arrecadação da Receita Prevista na LDO.
Meta de Arrecadação da Receita até o bimestre, registrar o valor acumulado das metas bimetrais de
arrecadação.
Receita Arrecadada até o bimestre, registrar o valor constante do anexo I do RREO acumulado até o
bimestre de referência.
Diferença entre a Receita Prevista e a Receita Realizada, componente de apuração do cálculo da
diferença entre a receita prevista e a arrecadada até o bimestre de referência.
Meta Anual de Execução das Despesas Prevista na LDO.
Previsão de Desembolso até o bimestre, valor constante da execução da despesa prevista no
cronograma mensal de desembolso, acumulado até o bimestre de referência.
Despesas Liquidadas até o bimestre, registrar o valor acumulado das despesas liquidadas até o
bimestre, constante do anexo I do RREO.
Diferença entre o Desembolso Previsto e a Despesa Liquidada até o bimestre, componente de
apuração do cálculo da diferença entre o desembolso financeiro previsto e as despesas liquidadas
até o bimestre de referência.
Restos a Pagar não inscritos por insuficiência financeira, registrar os restos a pagar não inscritos por
insuficiência financeira. Anexo VI
Outras Despesas do Ensino Básicol, registrar as demais despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino básico e que não são as relativas ao pagamento dos Profissionais do
Magistério do Ensino Fundamental, corresponde aos 40% do FUNDEB. Anexo X
Despesas Vinculadas ao Ganho do FUNDEB do exercício anterior, registrar o valor das despesas
vinculadas ao superávit financeiro do ganho e/ou complementação do FUNDEB, verificado no
encerramento do exercício anterior. Anexo X
% do Limite das Garantias sobre a LRF, percentual de 22% ou 32% informados pelo sistema se o
município atender as condições estabelecidas no Art. 9º, § único, incisos de I a IV da Resolução nº.
43/2001 do Senado Federal.
Total das Receitas Correntes dos últimos 12 meses oriundas do somatório das receitas tributárias,
de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, as transferências correntes e
outras receitas correntes. ANEXO III
Receita Tributária dos últimos 12 meses. ANEXO III
Transferências Correntes dos últimos 12 meses correspondem a recursos recebidos outro ente ou
entidade (federal ou estadual), mediante condições legais previamente estabelecidas. ANEXO III

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente
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183 = -181+182

187 = 185-186

192 = +2+12+18

1

193 = +3+4+5+6

2

194 = 13+14+15+16+17

Código do
Componente

Descrição Resumida

Descrição Expandida

Deduções da Receita Corrente dos últimos 12 meses. ANEXO III
Total das Receitas Previdenciárias no bimestre, este componente apresenta o somatório das
Total das Receitas Previdenciárias Receitas Correntes, Receitas de Capital, Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS,
196 no bimestre (calculada)
Repasses Previdenciários para Cobertura de Déficit e Outros Aportes ao RPPS no
Total das Despesas Previdenciárias no bimestre, este componente corresponde ao somatório das
Total das Despesas Previdenciárias Funções Administração e Previdência Social, mais a Reserva do RPPS, constantes do Plano de
197 no bimestre (calculada)
Contas Aplicado aos Regimes Próprios de Previdência Social no bimestre.
Resultado Previdenciário no bimestre, esse componente resulta da diferença entre o total das
receitas e o total das despesas previdenciárias no bimestre. Resultado Previdenciário no bimestre.
Resultado Previdenciário no
Anexo V
198 bimestre (calculado)
Resultado Previdenciário - ano inicial (calculado), representa o resultado entre os repasses da
contribuição patronal mais as receitas previdenciárias, menos as despesas previdenciárias, no ano
Resultado Previdenciário - ano
199 inicial (calculado)
inicial. Anexo XIII
Resultado Previdenciário - ano
Resultado Previdenciário - ano inicial do resultado negativo (calculado), representa o resultado entre
inicial do resultado negativo
os repasses da contribuição patronal mais as receitas previdenciárias, menos as despesas
200 (calculado)
previdenciárias, no ano em que o resultado previdenciário se tor
Resultado Previdenciário - ano final, representa o resultado entre os repasses da contribuição
Resultado Previdenciário - ano final patronal mais as receitas previdenciárias, menos as despesas previdenciárias, no ano final da
projeção. Anexo XIII
201 (calculado)
Saldo Financeiro a Aplicar do Exercício (calculado), apresenta o saldo financeiro a aplicar do
exercício de referência, proveniente da diferença entre a receita realizada com alienação de ativos e
Saldo Financeiro a Aplicar do
202 Exercício (calculado)
o total efetivamente aplicado no exercício. Anexo XIV
Saldo Financeiro Atual a Aplicar (calculado), representa o saldo financeiro a aplicar, proveniente da
Saldo Financeiro Atual a Aplicar
alienação de ativos, disponível em 31 de dezembro do exercício em referência, ou seja, o total da
203 (calculado)
receita realizada com alienação de ativos menos o total
Percentual das DCC´s em relação
Percentual das DCC´s em relação a RCL - ano anterior (calculado), registrar, neste componente, os
204 a RCL - ano anterior (calculado)
percentuais do total das despesas anuais sobre a Receita Corrente Líquida. Anexo XVII
Percentual das DCC´s em relação
Percentual das DCC´s em relação a RCL - exercício corrente (calculado), registrar, neste
a RCL - exercício corrente
componente, os percentuais do total das despesas anuais sobre a Receita Corrente Líquida. Anexo
205 (calculado)
XVII
Percentual das DCC´s em relação
Percentual das DCC´s em relação a RCL - exercício subsequente (calculado), registrar, neste
a RCL - exercício subsequente
componente, os percentuais do total das despesas contratadas para o ano seguinte, sobre a Receita
Corrente Líquida, projetada para o exercício seguinte. Anexo XVII
206 (calculado)
Percentual da Receita Arrecadada
Percentual da Receita Arrecadada em relação a Receita Prevista, componente que registra o
montante percentual da arrecadação das receitas em relação à sua previsão.
207 em relação a Receita Prevista

Fórmula do Componente

Comp

196 = 25+26+27+28+29

30

197 = 31+32+33

34

198 = 30-34

35

199 = 78+79-80

81

200 = 82+83-84

85

201 = 86+87-88

89

202 = 90-91

93

203 = 92+93

94

204 = 99/100x100*

101

205 = 102/220x100*

104

206 = 105/106x100*

107

195 Deduções da Receita Corrente

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente
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207 = 183/181x100

Código do
Componente

Descrição Resumida

Diferença entre a Meta de
208 Resultado Nominal e RN alcançado
Diferença entre a Meta de
209 Resultado Primário e RP alcançado
Total de Restos a Pagar de
210 Exercícios Anteriores
Restos a Pagar baixados no
211 exercício
212 Pessoal Inativo e Pensionistas
213 Limite de Alerta de Pessoal
Limite de Restrição ao Aumento da
214 Despesa com Pessoal
Limite do Alerta das Garantias de
215 Valores
216 Limite de Alerta de Pessoal
Limite de Restrição ao Aumento da
217 Despesa com Pessoal
Valor das Despesas com MDE
218 Aplicadas no Ensino Fundamental
219 Valor Mínimo de Aplicação na MDE
Receita Corrente Líquida dos
220 ultimos 12 meses
Diferença entre a Meta de
Resultado Primário e RP alcançado
221 (calculado)
Receita de Operações de Crédito 222 Previsão Inicial
Despesas de Capital - Fixação
223 Inicial

Descrição Expandida
Diferença entre a Meta de Resultado Nominal e RN alcançado, este componente resulta do
confronto entre a Meta de Resultado Nominal estabelecida na LDO e o Resultado Nominal atingido
bimestralmente.
Diferença entre a Meta de Resultado Primário e RP alcançado, este componente resulta do
confronto entre a Meta de Resultado Primário estabelecida na LDO e o Resultado Primário atingido
bimestralmente.
Total de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, somatório dos componentes: 40 - Restos a Pagar
- Inscrição em exercícios anteriores e 41 - Restos a Pagar inscrito em dezembro do ano anterior
Restos a Pagar baixados no exercício, corresponde ao somatório dos componentes: 42 - Restos a
Pagar Processados cancelados até o bimestre e 43 - Restos a Pagar Processados pagos até o
bimestre.
Pessoal Inativo e Pensionistas, esse componente compreende as despesas referentes a:
Aposentadorias e Reformas, Pensões, Outros Benefícios Assistenciais, Salário-Família, Sentenças
Judiciais e Despesas de Exercícios Anteriores, desde que referentes a inat
Limite de Alerta de Pessoal (Poder Executivo)
Limite de Restrição ao Aumento da Despesa com Pessoal (Poder Executivo)
Limite do Alerta das Garantias de Valores
Limite de Alerta de Pessoal (Poder Legislativo)
Limite de Restrição ao Aumento da Despesa com Pessoal (Poder Legislativo)
Valor das Despesas com MDE Aplicadas no Ensino Fundamental, este componente congrega o
valor das despesas da Educação aplicadas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
Valor Mínimo de Aplicação na MDE, corresponde a 25% do valor da Receita Resultante de
Impostos.
Receita Corrente Líquida dos ultimos 12 meses
Diferença entre a Meta de Resultado Primário e RP alcançado (calculado), este componente resulta
do confronto entre a Meta de Resultado Primário estabelecida na LDO e o Resultado Primário
atingido bimestralmente.
Receita de Operações de Crédito - Previsão Inicial
Despesas de Capital - Fixação Inicial

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente
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Fórmula do Componente

Comp

208 = 37-36

210 = 40+41
211 = 42+43

213 = 113
214 = 113
215 = 191x0,90*
216 = 113
216 = 113
218 = 54+56+57+189-58
219 = 51x0,25*
103
221 = 38-39

Código do
Componente

Descrição Resumida

Descrição Expandida

Diferença entre a ROC (222) e a
224 DC (223)

Diferença entre a Receita de Operações de Crédito - Previsão Inicial (222) e a Despesa de Capital Fixada (223)

225 Anos da Projeção Atuarial
Receitas Previdenciárias - Ano
226 Final
Percentual do FUNDEB aplicado no
227 pag. professores - 60%

Anos da Projeção Atuarial = Ano final (77) - Ano inicial (75)
Receitas Previdenciárias - Ano Final - Somatório dos componentes - Repasse Patronal - Ano final e
Receitas Previdenciárias - Ano Final
Percentual do FUNDEB aplicado no pag. professores - 60%, valor que compara a aplicação tendo
como parâmetro os 60% e não os 100% como ocorre no componente 68.
Resultado Previdenciário - é resultado da soma do componente: 82 - Repasse da Contribuição
Patronal - ano inicial do resultado negativo com o componente 83 - Receita Previdenciária - ano
inicial do resultado negativo.
Suficiência Financeira após a inscrição dos RAP não processados (calculada), registra a diferença
entre a suficiência apurada antes da inscrição em restos a pagar não processados e a inscrição em
restos a pagar não processados. Anexo V
Montante de Restos a Pagar no Final do Exercício - é resultado da soma do componente: 177 Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores com o componente 178 - Restos a Pagar
Processados do exercício.
Suficiência Financeira após a inscrição dos RAP (calculado), que agrega os valores dos
componentes 173- Suficiência Financeira antes dos RAP não processados - RP menos 175 Inscrição dos RAP não processados - RP (IPAM).
Despesa Autorizada até o bimestre (despesas inicialmente previstas + creditos adicionais abertos ao
longo do exercício)
Despesas de Educação Infantil Custeadas com Recursos do FUNDEB - Registrar neste componente
a aplicação em despesas com Educação Infantil, em todas as suas modalidades, com recursos do
FUNDEB, vinculada às receitas resultantes de impostos destinadas à MDE
Despesas de Educação Infantil Custeadas com Outros Recursos de Impostos - Registrar neste
componente a aplicação em despesas com Educação Infantil, em todas as suas modalidades, com
outros recursos de impostos destinadas à MDE .
Despesas do Ensino Fundamental Custeadas com Recursos do FUNDEB - Registrar nesse
componente a aplicação em despesas com Ensino Fundamental, em todas as suas modalidades,
com recursos do FUNDEB, vinculada às receitas resultantes de impostos destinadas à MD
Despesas do Ensino Fundamental Custeadas com Outros Recursos de Impostos - Registrar nesse
componente a aplicação em despesas com Ensino Fundamental, em todas as suas modalidades,
com outro recursos de impostos, vinculada às receitas resultantes de imposto

228 Resultado Previdenciário
Suficiência Financeira após a
inscrição dos RAP não
229 processados (calculada)
Montante de Restos a Pagar no
230 Final do Exercício
Suficiência Financeira após a
231 inscrição dos RAP (calculado)
232 Despesa Autorizada até o bimestre
Despesas de Educação Infantil
Custeadas com Recursos do
233 FUNDEB
Despesas de Educação Infantil
Custeadas com Outros Recursos
234 de Impostos
Despesas do Ensino Fundamental
Custeadas com Recursos do
235 FUNDEB
Despesas do Ensino Fundamental
Custeadas com Outros Recursos
236 de Impostos

* Este valor corresponde a um numeral e não a um componente
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Fórmula do Componente

Comp

226 = 86+87

227

227=68x60*/100*
228=82+83-84
229=165-167
230=177+178

