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          Dados Fiscais  

 
PLANILHA 1025 - RGF/Despesa com Pessoal 
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" – Anexo I

 

Componentes

1108 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando
de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês de maio 

1109 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando
de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês de junho

1110 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando
de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês de julho

1111 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando
de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês de agosto

1120 - Despesas liquidadas com encargos sociais, no mês de maio

1121 - Despesas liquidadas com encargos sociais, no mês de junho

1122 - Despesas liquidadas com encargos sociais, no mês de julho

1123 - Despesas liquidadas com encargos sociais, no mês de agosto

1132 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado temporariamente 
para atender situação de excepcional interesse público, no mês de maio

1133 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado temporariamente 
para atender situação de excepcional interesse público, no mês de junho

1134 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado temporariamente 
para atender situação de excepcional interesse público, no mês de julho

1135 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado temporariamente 
para atender situação de excepcional interesse público, no mês de agosto

1144 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de maio

1145 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de junho

1146 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de julho

1147 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de agosto

1156 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da 
LRF) no mês de maio  

1157 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da 
LRF) no mês de junho  

1158 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da 
LRF) no mês de julho  

1159 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da 
LRF) no mês de agosto  

1168 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de 
pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de maio 

1169 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de 
pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de junho

1170 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de 
pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de julho

1171 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de 
pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de 
agosto  
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RGF/Despesa com Pessoal - Legislativo Municipal - 2º Quadrimestre
Anexo I 

Componentes Valor

Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando-se diárias, ajuda 
outras que se caracterizam como indenizatória, no mês de maio   

R$ 36.110,14

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

R$ 32.419,43

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

R$ 32.306,47

Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando-se diárias, ajuda 
outras que se caracterizam como indenizatória, no mês de agosto  

R$ 31.174,72

com encargos sociais, no mês de maio  R$ 6.587,15

com encargos sociais, no mês de junho  R$ 6.701,53

com encargos sociais, no mês de julho  R$ 6.898,83

com encargos sociais, no mês de agosto  R$ 6.326,28

Despesas liquidadas com pessoal civil contratado temporariamente 
o de excepcional interesse público, no mês de maio  

R$ 0,00

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

R$ 0,00

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

R$ 0,00

Despesas liquidadas com pessoal civil contratado temporariamente 
onal interesse público, no mês de agosto  

R$ 0,00

Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de maio  R$ 3.898,12

Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de junho  R$ 2.598,75

Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de julho  R$ 2.598,75

Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de agosto  R$ 2.598,75

Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da R$ 0,00

Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da R$ 0,00

Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da R$ 0,00

Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da R$ 0,00

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

R$ 2.200,00

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

R$ 850,00

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

R$ 2.650,00

Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de 
terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de 

R$ 2.650,00
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PLANILHA 1067 - RGF/Limite de Gastos 

 

Componentes

362 - Remuneração Individual de Vereador em Maio

363 - Remuneração Individual de Vereador em Junho

364 - Remuneração Individual de Vereador em Julho

365 - Remuneração Individual de Vereador em Agosto

370 - Soma da Remuneração de todos os Vereadores até o Período

702 - Despesa Total do Poder Legislativo até o Período

704 - Despesa Total com Folha de Pagamento da Câmara até o Período

712 - Total das Dotações atribuídas à Câmara no Orçamento

713 - Total dos Créditos Adicionais da Câmara até o período

714 - Total das Anulações de Dotações da Câmara até o período

Nome : Nildo José da Silva  

Email : camaramunicipaldegloria@bol.com.br

Nome : Cícera Rosineide de Freitas Alcântara

Email : cicera_rosineide@hotmail.com
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Dados Fiscais 

RGF/Limite de Gastos - Legislativo Municipal 

Quadrimestre 

Componentes Valor 

Remuneração Individual de Vereador em Maio  R$ 2.500,00 

Remuneração Individual de Vereador em Junho  R$ 2.500,00 

Remuneração Individual de Vereador em Julho  R$ 2.500,00 

Remuneração Individual de Vereador em Agosto  R$ 2.500,00 

Soma da Remuneração de todos os Vereadores até o Período  R$ 188.000,00

Despesa Total do Poder Legislativo até o Período  R$ 308.995,00

Despesa Total com Folha de Pagamento da Câmara até o Período  R$ 282.481,21

Total das Dotações atribuídas à Câmara no Orçamento  R$ 986.554,14

Total dos Créditos Adicionais da Câmara até o período  R$ 250.000,00

Total das Anulações de Dotações da Câmara até o período  R$ 250.000,00

Dados do Gestor 

camaramunicipaldegloria@bol.com.br  CPF Nº : 39366197515

  

Dados do Contador 

Cícera Rosineide de Freitas Alcântara  CPF Nº : 38142783568

cicera_rosineide@hotmail.com  CRC Nº : BA-17525
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