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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ:_14.105.217/0001-70  

Malhada, (BA), 28 de Março de 2017. 

Senhor Presidentõ, 

Dando atendimento ao disposto no Art. 95, Inciso II, Letra D da 

Constituição Estadual e a Resolução N° 1060/05 de 26.04.2005 do Tribunal de Contas 

dos Municípios, venho submeter a apreciação dessa Casa Legislativa do Município, 

para posterior encaminhamento ao superior Tribunal de Contas dos Municípios, a 

Prestação de contas desta Prefeitura, referente ao Exercício de 2016. 

PEÇAS COMPONENTES DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

1. Oficio de encaminhamento da prestação de contas anual, firmado pelo Gestor. 

2. Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. 

3. Resumo geral da receita (anexo 02 da Lei Federal n° 4320/64). 

4. Natureza da despesa (anexo 02 da Lei Federal O  4320/64). 

5. Demonstrativo de programa de trabalho (anexo 06 da Lei Federal no 4320/64). 

6. Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projeto e atividade. 

7. Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas. 

8. Demonstrativo da despesa por órgão e funções. 

9. Comparativo da receita orçada com a arrecadada Lei Federal n° 4320/64. 

1 0.Comparativo receita orçada com arrecadada discriminando alíneas por fonte de 

recursos. 

11 .Comparativo da despesa autorizada com a realizada. 

12.Balanço orçamentário, conforme definido no MCASP. 

1 3.Balanço financeiro, conforme definido no MCASP. 

1 4.Balanço patrimonial, conforme definido no MCASP. 

15.Demonstrativo das contas do Razão Consolidado de Dezembro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 14.105.217/0001-70 

16.Balanço patrimonial do exercício anterior. 

17.Demonstração das variações patrimoniais, conforme definido no MCASP. 

1 8.Demonstração da dívida fundada interna. 

1 9.Demonstração da dívida fundada externa. 

20.1)emonstração da dívida flutuante; 

21 .Relação dos Bens Adquiridos no Exercício, acompanhado de Certidão; 

22.Relação analítica dos elementos que compõem os passivos circulantes e não circulante. 

23.Terrno de conferência de caixa e bancos lavrados no último dia do mês de dezembro. 

24.Extratos bancários mês de dezembro, com suas conciliações e extrato de janeiro 

exercício seguinte; 

25.Co%~os de operações de créditos e consóroies-celebrados no exek,io 

26.Relação analítica dos elementos que compõem o ativo circulante. 

27.Rclação de valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária, inscritos o 

exercício; 

28.Relação dos restos a pagar processados do exercício atual e anteriores; 

29.Relação dos restos a pagar não processados do exercício atual e anteriores; 

30.1)emonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 13 

Lei comp. O  101/00. 

31 .Ata da audiência pública realizada até o final de maio 2016. 

32.Ata da audiência pública realizada até o final de setembro 2016. 

33.Ata da audiência pública realizada até o final de fevereiro 2017. 

34.Relatório firmado pelo prefeito acerca dos projetos e atividades concluídos e em 

conclusão. 

35.Relatório do controle interno da Prefeitura, dirigido ao gestor, com um resumo de 

atividades. 

36.Processos de baixa e/ou cancelamento independentes da execução orçamentária. 

37.Procesos de -encampação, com apropriação do ativo e do passivo 

38.Comprovantcs, por meio de certidões ou extratos emitidos pelos órgãos pertinentes. 

39.1)emonstrativo da dívida ativa tributária. (Governo-Atual); 

40.1)emonstrativo da dívida ativa não tributária. 

41.13emonstrativo dos bens móveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior. 

42.1)emonstrativo dos bens imóveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior. 

43.Parcccr do conselho do FUNDEB; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 14.105.21710001-70 

44.Parecer do conselho de Saúde; 

45.Questionário do JEGM. 

ANEXAR AS SEGUINTES PEÇAS ADICIONAIS: 

46.l3alancete de dezembro de 2016 

47.RelaçAo do Passivo Financeiro; 

48.Demonstrativo da aplicação de 25% da Receita de transferências e impostos no MDE; 

49.Certidão de bens do inventário patrimonial; 

50.Inventário dos bens patrimoniais. 

Atenciosamente, 

Gimmy Everton Mouraria Ramos 

Prefeito Municipal 
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