
 

i-Fiscal 2019 

Este índice mede o resultado da gestão fiscal por meio da análise da execução financeira e 

orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos vinculados, da transparência da 

administração municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

1.q1a 

Com base nos dados da execução orçamentária da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2018), 

informe a Receita arrecadada:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 

2.q1b 

Com base nos dados da execução orçamentária da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2018), 

informe a Receita prevista atualizada:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 

 

 

 

 

 



3.q1c 

Com base nos dados da execução orçamentária da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2018), 

informe a Despesa executada:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 

4.q1d 

Com base nos dados da execução orçamentária da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2018), 

informe a Despesa fixada final:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 

5.q1e 

Com base nos dados da execução orçamentária da Lei Orçamentária Anual (Exercício de 2018), 

informe os Créditos Adicionais Abertos com base em Superávit Financeiro:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 

6.q2a 

Com base nos dados do balanço patrimonial do exercício de 2018, informe o Ativo financeiro:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 



7.q2b 

Com base nos dados do balanço patrimonial do exercício de 2018, informe o Passivo financeiro:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 

8.q3a 

Sobre os restos a pagar processados e não processados do exercício de 2018, informe o Saldo 

inicial total dos restos a pagar:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 

9.q3b 

Sobre os restos a pagar processados e não processados do exercício de 2018, informe o Total de 

pagamentos realizados:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 

10.q4a 

Com base nos dados do exercício de 2018, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, informe 

o Percentual apurado com a Despesa total de pessoal - Poder Executivo:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) 34,25 % deve ser preenchido como: 3425  

2) 50,00 % deve ser preenchido como: 5000 

 

 



11.q4b 

Com base nos dados do exercício de 2018, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, informe 

o Percentual apurado com a Despesa total de pessoal - Poder Legislativo:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) 34,25 % deve ser preenchido como: 3425  

2) 50,00 % deve ser preenchido como: 5000 

 

 

12.q4c 

Com base nos dados do exercício de 2018, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, informe 

o Percentual da dívida fundada (Saldo Final em 12/17) em relação à RCL:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) 34,25 % deve ser preenchido como: 3425  

2) 50,00 % deve ser preenchido como: 5000 

 

 

13.q5a 

Sobre pagamento de Precatórios, informe os seguintes valores referentes ao exercício de 2018: 

Saldo Inicial dos precatórios:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 

14.q5b 

Sobre pagamento de Precatórios, informe os seguintes valores referentes ao exercício de 2018: 

Saldo Final dos precatórios:  

# Utilize o valor com duas casas decimais sem formatação. Por exemplo:  

1) RS 1.234,25 deve ser preenchido como: 123425  

2) R$ 10.125,00 deve ser preenchido como: 1012500 

 

 



15.q6 

O repasse de duodécimos às Câmaras foi realizado dentro dos limites legais, de acordo com o 

Art. 29-A da Constituição Federal?  

Y - Sim 

N - Não 

 

16.q7 

Os repasses para o regime geral ou regime próprio de previdência social são realizados dentro 

do prazo legal? 

Y - Sim 

N - Não 

 

17.qtc1 
A Prefeitura exige, para ingresso de novos servidores, antes da posse, declaração informando 
acerca da existência de vínculos de parentesco do servidor com outros agentes públicos em 
exercício no âmbito da Administração do Município? 
 

Sim 

Não 
 
 
18.qtc2 
A Prefeitura exige, para ingresso de novos servidores, antes da posse, declaração informando 
acerca do exercício, pelo servidor, de outros cargos, empregos, ou funções públicas, no âmbito 
da União, Estados e Municípios? 
 

Sim 

Não 
 
 
19.qtc3 
A Prefeitura realizou algum tipo de ação/atividade visando reprimir a existência de servidores 
que não comparecem ao serviço ou que produzem aquém do necessário, durante o exercício 
2018? 
 

Sim 

Não 
 
 
 



20.qtc4 
Caso a resposta da questão anterior (qtc3) seja sim, descreva o tipo de ação/atividade 
realizada. 

 
 


