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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição

Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

  ESTADO DA BAHIA

   CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA
   CNPJ – 16.446.890/0001-08

PORTARIA Nº 001/2011

“Aprova os Quadros De Detalhamento De Despesas – QDDs
para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências.”

O PRESIDENTE DA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, e devidamente autorizado no artigo 32, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 004 de 28 de junho de
2010.

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2011, o Quadro de Detalhamento da Despesa
– QDD do Poder Legislativo correspondente à Programações das Despesas da Câmara, na forma do anexo, que faz
parte integrante desta Portaria.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá aos QDD´s – Estrutura de Custos de Projetos e
Atividades, Segundo a Natureza da Despesa.

Art. 3º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução
orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 GABINETE DO PRESIDENTE, EM 01 DE JANEIRO DE 2011.

 GIOVANNI MOREIRA DOS SANTOS
 Presidente
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