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Dados Fiscais 
PLANILHA 1037 - RGF/Limite de Gastos - Legislativo Municipal - 3º Quadrimestre

Componentes Valor

366 - Remuneração Individual de Vereador em Setembro R$ 2.500,00 

367 - Remuneração Individual de Vereador em Outubro R$ 2.500,00 

368 - Remuneração Individual de Vereador em Novembro R$ 2.500,00 

369 - Remuneração Individual de Vereador em Dezembro R$ 2.500,00 

370 - Soma da Remuneração de todos os Vereadores até o Período R$ 282.000,00 

702 - Despesa Total do Poder Legislativo até o Período R$ 553.735,09 

704 - Despesa Total com Folha de Pagamento da Câmara até o Período R$ 418.215,32 

712 - Total das Dotações atribuídas à Câmara no Orçamento R$ 946.789,00 

713 - Total dos Créditos Adicionais da Câmara até o período R$ 59.000,00 

714 - Total das Anulações de Dotações da Câmara até o período R$ 59.000,00 

Dados Fiscais 
PLANILHA 1038 - RGF/Despesa com Pessoal - Legislativo Municipal - 3º Quadrimestre

Componentes Valor

1112 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando-se diárias, 
ajuda de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês 
de setembro  

R$ 31.644,29 

1113 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando-se diárias, 
ajuda de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês 
de outubro 

R$ 35.998,49 

 



1114 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando-se diárias, 
ajuda de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês 
de novembro 

R$ 32.704,98 

1115 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando-se diárias, 
ajuda de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês 
de dezembro 

R$ 32.944,16 

1124 - Despesas liqüidadas com encargos sociais, no mês de setembro R$ 6.667,65 

1125 - Despesas liqüidadas com encargos sociais, no mês de outubro R$ 6.122,02 

1126 - Despesas liqüidadas com encargos sociais, no mês de novembro R$ 6.817,24 

1127 - Despesas liqüidadas com encargos sociais, no mês de dezembro R$ 15.966,01 

1136 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado 
temporariamente para atender situação de excepcional interesse público, 
no mês de setembro 

R$ 0,00 

1137 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado 
temporariamente para atender situação de excepcional interesse público, 
no mês de outubro 

R$ 0,00 

1138 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado 
temporariamente para atender situação de excepcional interesse público, 
no mês de novembro 

R$ 0,00 

1139 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado 
temporariamente para atender situação de excepcional interesse público, 
no mês de dezembro 

R$ 0,00 

1148 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de 
setembro 

R$ 2.598,75 

1149 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de 
outubro 

R$ 3.898,12 

1150 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de 
novembro 

R$ 2.598,75 

1151 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de 
dezembro 

R$ 2.598,75 

1160 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da 
LRF) no mês de setembro 

R$ 0,00 

1161 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da 
LRF) no mês de outubro 

R$ 0,00 

1162 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da 
LRF) no mês de novembro 

R$ 0,00 

1163 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da 
LRF) no mês de dezembro 

R$ 0,00 

1172 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de 
pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de 
setembro 

R$ 2.000,00 

1173 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de 
pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de 
outubro 

R$ 6.277,68 



1174 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de 
pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de 
novembro 

R$ 9.440,40 

1175 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de 
pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de 
dezembro 

R$ 9.379,50 
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