
     

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE 

 
 

 

Rua santa Catarina, 146 –CEP 78290-000 – Figueirópolis D’Oeste – MT  

Telefone: +55 (65) 3235-1586 (Ramal - 213)| leandro@figueiropolisdoeste.mt.gov.br  
 

Fls.______ 

_________ 
Visto 

COMUNICAÇÃO INTERNA 009-2018 

PMFO/SEC-FINA/GERENCIA FINANCEIRA 

Figueirópolis D’Oeste, Segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 

DA GERENCIA FINANCEIRA 
Ao Ilustríssima Senhorita 
Contadora  
Geane de paula 

Assunto: documentos necessário ao envio das cargas especiais 

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 PPA 

Prazo Legal: 15 de janeiro de 2018 

Carga: especial LDO 

Prazo Legal: 31 de dezembro de 2017 

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. 
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Fls.______ 

_________ 
Visto 

Conforme e-mail enviados dias 03 e 04 de janeiro já foi repassado a esse 

setor os documentos necessários para envio dessas cargas (LOA e PPA); 

Já no tange a LDO foi entregue documento a contadora (em mãos) solicitado 

no dia 24 de novembro de 2017 os documentos necessários para envio, todavia a mesma 

informou que falta um documento a ser repassado a ela por parte do pessoal do sitema. 

Sem mais para o momento, na certeza de merecermos toda atenção que 

certamente será dispensada por vossa senhoria, reiteramos nossos votos da mais alta 

consideração e apreço e pedimos a nobre colaboração de vossa senhoria. 

 

 

Leandro Diniz Gomes 
Gerente Financeiro 
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