
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.

              ANO VI  N° 1430  Rua Folk Rocha, n 103 - Sala 01 - Sandra Regina - Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76       Barreiras,  30 de julho  de 2012
 de 2011ATOS OFICIAIS

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

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

Av. Major Claro, N.º 158 CNPJ 42.752.451/0001-25

DECRETO Nº 001 DE 30 DE JULHO DE 2012

Estabelece o Cronograma de Ações e Adequações dos Procedimentos

Contábeis adotados e a adotar em face da Portaria STN nº 848 de 14

de Dezembro de 2011, na Câmara Municipal de CRISTÓPOLIS para

implantações das novas normas de contabilidade aplicada ao setor

público nos termos do artigo 6º da Portaria STN nº 828 de 14 e

Dezembro de 2011, dá outras providencias.

OSCARINO DA SILVA VIEIRA, Presidente da Câmara do Município de CRISTÓPOLIS, no uso de suas

atribuições, CONSIDERANDO a necessidade da implantação das novas normas da Contabilidade aplicada ao Setor Público

em convergência às normas internacionais e em atendimento às disposições do parágrafo único do artigo 6.º da Portaria

STN N.º 406 de junho de 2011, alterado pela portaria STN 828 de 14 de dezembro de 2011,

RESOLVE,

Art. 1.º - Fica estabelecido para a Câmara do Município de Cristópolis às adequações aos Procedimentos contábeis

constantes no anexo I.

Art. 2.º - Fica estabelecido para a Câmara do Município de Cristópolis o Cronograma de Ações constante no Anexo

II.

Art. 3.º - As adequações aos procedimentos contábeis e o cronograma de ações de que tratam os artigos 1.º e 2.º

deverão ser obedecidos por todos os órgãos de administração direta ou indireta do poder público municipal.

Art. 4.º - O Cronograma de ações e as adequações serão divulgados em meios eletrônicos de acesso ao público

Art. 5º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Cristópolis-Ba, 30 de Julho de 2012.

OSCARINO DA SILVA VIEIRA

Presidente da Câmara Municipal
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