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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 nº 101/2000, Câmara Municiapl de Cristópolis pela transparên-
cia  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação

de  contas.

                                  CAMARA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS
                                              DECRETO N. 01 DE 04 DE JANEIRO DE 2010

Constitui o grupo de trabalho para levantamento,
cadastramento e envio das informações requeridas pelo SIGA _ Sis-
tema integrado de Gestão e Auditoria instituído pelo Tribunal de
Contas do Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI Orgânica
Municipal,

Considerando o disposto na Resolução TCM n° 1.255, de 25 de Julho de 2007, que institui o Sistema Integrado de Gestão e
Auditoria – SIGA.

Considerando que o volume e a diversidade das informações a serem prestadas envolvem diversos setores e departamentos
da Administração Municipal e que tais informações devem ser prestadas dentro dos prazos preestabelecidos pelo Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

Considerando que as informações prestadas têm natureza declaratória e que servirão de base para o exercício da atividade
fiscalizatória e auditorial do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

DECRETA:
Art.1°. Fica criado o Grupo de Trabalho responsável pelo
levantamento, cadastramento e envio das informações exigidas pelo
Sistema Integrado de Constitui o grupo de trabalho para levantamento,
cadastramento e envio das informações requeridas pelo SIGA _
Sistema integrado de Gestão e Auditoria instituído pelo Tribunal de
Contas do Estado da Bahia.Gestão e Auditoria.

Parágrafo único: O Grupo de trabalho de que trata o caput deste artigo será composto pelos seguintes servidores, responsáveis
pelas respectivas informações:

I. ANTONIO DOS SANTOS CUSTODIO - Informações Contábeis
II. RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA-Atos Jurídicos (Licitações e Contratos)
III. ANTONIO DOS SANTOS CUSTODIO- Área de Pessoal
IV. RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA- Patrimônio
V. RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA- Obras, Serviços de Engenharia, Medições,
VI. ANTONIO DOS SANTOS CUSTODIO - Consumo de combustível, Cadastro de Frotas.
VII. ANTONIO DOS SANTOS CUSTODIO- Cadastro Geral e Legislação.

Art.2°. Os integrantes do Grupo de Trabalho observarão os prazos estabelecidos pela Resolução TCM n°1.255/07, sendo que
as informações deverão ser disponibilizadas previamente para análise e remessa pela Controladoria Municipal.
Art. 3°. A Controladoria Municipal nos termos do § 2°. Do art. 4° da resolução TCM n° 1.255/97, supervisionará e acompanhará
o processo de remessa dos dados, devendo, inclusive, desenvolver mecanismos de validação da consistência das informações
antes da confirmação definitiva no SIGA.
Art.4°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Câmara Municipal de Cristopolis em 04 de Janeiro de 2010.

Moises dos Santos Custodio
Presidente da Câmara


