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COMUNICAÇÃO INTERNA 004-2018 

PMFO/SEC-FINA/GERENCIA FINANCEIRA 

Figueirópolis D’Oeste, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018 

DA GERENCIA FINANCEIRA 
Ao Ilustríssima Senhorita 
Contadora  
GEANE PAULA DE OLIVEIRA  

Assunto: documentos necessário o envio da LOA 

CONSIDERANDO o Layout do APLIC publicado pela corte de contas do 

Tribunal de Conta de Mato Grosso conforme suas tabelas XMLs e PDFs. 

CONSIDERANDO o APLIC Pré-validador. 

CONSIDERANDO a identificação da carga mensal e de seus prazos. 

Carga: especial LOA 

Prazo Legal: 15 de janeiro de 2018 

 
CONSIDERANDO norma de interna Nº 13/20009 em seu item 2.2.1 o qual 

diz que cada unidade administrativa deverá encaminhar obrigatoriamente até dia 10 do 
mês seguinte para o setor de contabilidade para proceder ao fechamento do balancete. 

 
RESOLVE 
Documentar procedimentos adotados pelo APLIC. 

Documentos necessários ao envio do Lei Orçamentaria anual ao 
Tribunal de contas de Mato Grosso 
 

5 Documento comprobatório da publicação dos balanços ou Leis 

14 Ofício de encaminhamento 

23 Anexo 6 (consolidado) 
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Fls.______ 

_________ 
Visto 

Fls._02___ 

_________ 
Visto 

24 Anexo 7 (consolidado) 

25 Anexo 8 (consolidado) 

26 Anexo 9 (consolidado) 

52 Lei Orçamentária Anual 

53 

Quadros e anexos exigidos pelo artigo 165, § 6º da Constituição Federal e 
pelos § § 1º, 2º e incisos do artigo 2º, e artigo 22 da Lei nº 4.320/64 (que 
integrarão a Lei do Orçamento): I. sumário geral da receita por fontes e das 
despesas por funções do governo 

54 
Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo categorias 
econômicas, na forma do Anexo 1 da Lei nº 4.320/64 

55 Anexo 2 da Lei n° 4.320/64 - Receita segundo as categorias econômicas 

56 
Anexo 2 da Lei n° 4.320/64 - Despesa segundo as categorias econômicas ¿ 
Consolidação Geral 

57 Quadro discriminativo da receita, por fontes, e respectiva legislação; 

58 
Quadro das dotações por órgãos do governo: Poder legislativo e Poder 
Executivo 

59 
Quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos 
especiais 

60 
Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em 
termos de realização de obras e de prestação de serviços 

61 
Tabela explicativa da evolução da receita e da despesa - artigo 22, inciso III 
da Lei n° 4.320/64 

62 
Descrição sucinta de cada unidade administrativa e suas principais 
finalidades, com a respectiva legislação 

63 

Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia 

64 

Novos conteúdos introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu 
artigo 5º:a) anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos 
orçamentos com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas 
Fiscais, que integra a LDO (exigido dos municípios com mais de 50.000 hab 
ou que não tenham formalizada a opção a que se refere o art. 63 da LRF) 

65  

66 
b)demonstrativo de medidas de compensação às renúncias de receita e ao 
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado 

 

 

Leandro Diniz Gomes 
Gerente Financeiro 


