
 

 

SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL 

 
 

 

    PPA 

   LDO 

   LOA 

 

ACESSO À INFORMAÇÃO 
 

 

Faça seu Registro de pedidos de informação (Encaminhe aqui sua 
solicitação de pedido de informação, dúvidas, faça sugestões) 

 

Acompanhe sua Consulta de pedidos (Aqui você acompanha seu pedido de 
informação por meio do protocolo que é fornecido no momento da sua solicitação) 

 

Perguntas freqüentes 
 

   SOBRE AS CONTAS PÚBLICAS 
 

 

 PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 
 

 Prestação de Contas 2012  

 Parecer Prévio 2012 

 Prestação de Contas 2013 

 Parecer Prévio 2013 

              Prestação de Contas 2014 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Bandeirante-SC 
 

 

 

ACESSO RÁPIDO ÀS INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 
 

Orientações: Para acessar rapidamente um dos tópicos abaixo, clique sobre o item que 
deseja. Dependendo da informação desejada, você precisará ainda fazer algumas 
configurações. Para tanto, escolha a opção que contemplar a informação de sua 
necessidade. Você pode ainda, acessar o Portal da Transparência da Prefeitura de 
Bandeirante-SC, na página inicial do sítio oficial da Prefeitura e igualmente ter acesso a 
estas informações. 

Estrutura da Prefeitura - Organograma 
 

Leis Municipais           
           Q  
 
 
 
 
 

http://www.bandeirante.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/13309/codNorma/322485#.WVqFGRUrLcs
http://www.bandeirante.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/13309/codNorma/322477#.WVqFMxUrLcs
http://www.bandeirante.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/13309/codNorma/322478#.WVqFVBUrLcs
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_registropedidoinformacao.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_consultapedidoinformacao.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_perguntasfrequentes.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://www.bandeirante.sc.gov.br/uploads/417/arquivos/309609_Prestacao_de_Contas_2012.PDF
http://www.tce.sc.gov.br/contas/municipios/decisoes/2012
http://www.bandeirante.sc.gov.br/uploads/417/arquivos/309490_Prestacao_de_Contas_2013.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/contas/municipios/decisoes/2013
http://www.bandeirante.sc.gov.br/uploads/417/arquivos/659233_Prestacao_de_Contas_2014_.pdf
http://www.bandeirante.sc.gov.br/
http://www.bandeirante.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/45089
http://www.bandeirante.sc.gov.br/legislacao/index/index/codMapaItem/13309#.VBmBpfldXa8


 Parecer Prévio 2014 

               Prestação de Contas 2015 

 Parecer Prévio 2015 

Relatórios de Gestão Fiscal – Escolha Tipo de Relatório: “Relatório de 
Gestão Fiscal” (Aqui você obtém dados relativos aos diversos Relatórios de Gestão Fiscal de 

competência da Prefeitura de Bandeirante-SC) 
 

Relatórios de Execução Orçamentária – Escolha Tipo de Relatório: 
“Resumido de Execução Orçamentária” (Aqui você obtém dados relativos aos 

diversos Relatórios de Execução Orçamentária de competência da Prefeitura de 
Bandeirante-SC) 

 
 

Convênios 
 

Despesas empenhadas 
 

Despesas por credor 
 

Empenhos a pagar por ordem cronológica 
 

Execução de despesas 
 

Execução de programas 
 

Gastos diretos por despesa 
 

Gastos diretos por favorecido 
 

Gastos diretos de governo 
 

Gastos diretos por órgão 
 

Gastos diretos por projeto/atividade 
 

Ingresso de receitas 
 

Receitas 
 

Transferências financeiras intragovernamentais 
 

Transferências voluntárias 
 

Transferências financeiras 
 

Despesas extra-orçamentárias 
 

Relação dos veículos 
 

Relação de bens patrimoniais 

http://www.tce.sc.gov.br/contas/municipios/decisoes/2014
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/991431_Prestacao_de_Contas_2015.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/contas/municipios/decisoes/2015
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01031-002/con_contaspublicas.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01031-002/con_contaspublicas.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_convenios.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_despesasempenhadas.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_gastoporfavorecido.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_empenhospagosporordemcronologica.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_execucaodespesa.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_execucaoprogramas.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_gastodiretopordespesa.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_gastodiretoporfavorecido.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_comparativodespesa.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_gastodiretopororgao.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_gastodiretoporprojeto.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_ingressosreceitas.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_comparativoreceita.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_transferencias.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_transferenciasvoluntarias.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_transferenciasfinanceiras.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_despesasextras.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://www.bandeirante.sc.gov.br/uploads/417/arquivos/294914_Decreto_062_2014__Frota_Municipal.PDF
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_relacaopatrimonio.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D


Relação das maiores arrecadações por contribuinte 
 

Fornecedores impedidos de licitar 
 

Contratos 
 

 Licitações 
 

 Veículos/Frota Municipal 
 
 

SOBRE PESSOAL 
 

 

Quadro de pessoal 
 

Servidores/Empregados ativos 
 

Servidores inativos 
 

Servidores efetivos 
 

Servidores contratados 
 

Servidores comissionados 
 

Servidores cedidos/recebidos 
 

Total da folha de pagamento 
 

Níveis salariais 
 

Estagiários (Escolha: Tipo de Relatório “Estagiários” ) 

 
 
 

 
PUBLICAÇÕES 

 

 

Anexos conforme a Lei nº 4.320/64 (Acesse: Balanço Orçamentário, Balanço 
Financeiro) 

 

Publicações opcionais (Acesse: Estagiários, Veículos/Frotas Municipal) 

 

 

 

http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_relacaomaioresarrecadacoes.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_fornecedoresimpedidoslicitar.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_contratos.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_licitacoes.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://www.bandeirante.sc.gov.br/uploads/417/arquivos/898805_Decreto_n_011.doc
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_quadropessoal.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_servidoresativos.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_servidoresinativos.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_servidoresefetivos.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_servidorescontratados.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_servidorescomissionados.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_servidorescedidos.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_totalfolhapagamento.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_niveissalariais.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01031-001/con_relatorios_opcionais.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_contaspublicas.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_relatorios_opcionais.faces?mun=TXgGc_VfgFI%3D

