ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Paulistana
CNPJ 06.553.796/0001-96
Av. Marechal Deodoro, 121 – Centro
CEP 64.750-000 – Paulistana-PI

Paulistana (PI), 13 de Março de 2018
Ofício nº _____ / 2018
A:
Câmara Municipal de Vereadores de Paulistana
ASSUNTO: Prestação de Contas Geral 2017 (Encaminha)
Senhor Presidente,
Ao cumprimentar V. Exa., temos a satisfação de encaminhar a essa Colenda Câmara de
Vereadores, a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017. Acompanhado dos documentos abaixo
relacionados:




























Relatório circunstanciado das atividades financeiras e econômicas;
Parecer do controle interno referente ao Balanço Geral do exercício de 2017;
Balanço orçamentário;
Balanço financeiro;
Balanço patrimonial;
Demonstração das variações patrimoniais;
Demonstração dos fluxos de caixa;
Notas explicativas às demonstrações contábeis;
Demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas (Anexo-01, Lei nº 4.320/64);
Receitas segundo categoria econômica (Anexo-02, Lei nº 4.320/64);
Programa de trabalho (Anexo-06, Lei nº 4.320/64);
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de função, programas por projetos e atividades (Anexo-07,
Lei nº 4.320/64);
Demonstrativo da despesa por função, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo08, Lei nº 4.320/64);
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo-09, Lei nº 4.320/64);
Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo-10, Lei nº 4.320/64);
Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo-11, Lei nº 4.320/64);
Demonstrativo da dívida fundada interna (Anexo-16, Lei nº 4.320/64);
Demonstrativo da dívida flutuante (Anexo-17, Lei nº 4.320/64);
Demonstrativo sintético das contas integrantes do ativo imobilizado e intangível;
Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício de e das aquisições de equipamentos,
veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores;
Termo de conferência da conta caixa;
Relação de restos a pagar (Anexo-11 Resolução 27/2016);
Declaração de imposto de renda do Prefeito e do cônjuge;
Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais;
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA;
Demonstrativo da dívida ativa;
demonstrativo dos créditos adicionais (anexo IX desta resolução).

Nesta oportunidade, renovamos a V. Exa., e demais membros dessa Casa, a nossa expressão maior de
elevado apreço.
_____________________________
Gilberto José de Melo
Prefeito Municipal
Recebi a 01 (uma) via da Prestação de Contas Anual 2017 da Prefeitura Municipal de
Paulistana em:
_____/_____/_____
______________________________

