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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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
     ESTADO DA BAHIA

    CNPJ: 13.654.439/0001-80

DECRETO Nº 034 /10

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA O
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais e considerando
o prazo para a Prestação de Contas, nos termos do artigo 63 da Constituição Estadual e Resolução nº 1270/08 do
Tribunal de Contas dos Municípios,

DECRETA:

Art. 1º Para o encerramento do exercício financeiro de 2010, observar-se-ão as normas orçamentárias,
financeiras, patrimoniais e contábeis em vigor, bem como as disposições contidas neste Decreto.

Art. 2º Os responsáveis pela gestão e/ou guarda de bens e valores do Município observarão as datas
limites estabelecidas neste Decreto, nos casos que indica:

I — até 22/12/10, para empenhos e emissão da respectiva Nota de Empenho;

II — até 27/12/10, para liquidação da despesa por fornecimentos efetuados, serviços prestados e obras
executadas;

III — até 31/12/10, para autorização de pagamento após regular liquidação;

IV — até 20/01/11, para incorporação da execução orçamentária dos fundos especiais, da Câmara e das
Autarquias e Fundações.

Parágrafo único. As regras contidas neste artigo, em casos de excepcional interesse público, poderão ser
relevadas exclusivamente por expressa autorização do Prefeito.
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Art. 3º As despesas legalmente empenhadas e não pagas até 31.12.10 serão inscritas em Restos a Pagar,
em conformidade ao que determina o Decreto que dispõe sobre o assunto.

Art. 4º Os precatórios judiciais, emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do
exercício financeiro em que houverem sido incluídos, serão registrados na Dívida Fundada.

§ 1o  Os precatórios judiciais, apresentados até 01.07.10, a serem pagos no exercício de 2011, serão
registrados no Sistema Compensado.

§ 2o  Os precatórios, de que tratam este artigo, serão objeto de controle por parte da Administração,
identificando os beneficiários com observância da ordem cronológica de apresentação.

Art. 5º Os responsáveis por adiantamentos, sob pena de responsabilidade, na forma da lei, deverão
apresentar as respectivas comprovações até o dia 31 de dezembro de 2010, data em que também deverão recolher os
saldos remanescentes porventura existentes.

Parágrafo único. Os empenhos correspondentes a adiantamentos concedidos e pendentes de liquidação,
por falta de comprovação, serão anulados, inscrevendo-se a responsabilidade dos respectivos servidores na conta
“Diversos Responsáveis”.

Art. 6º Os saldos financeiros, porventura existentes em 31.12.10 na Câmara Municipal, deverão ser
transferidos à conta do Tesouro, com exceção dos recursos destinados exclusivamente ao pagamento de restos a pagar,
retenções e consignações legais na exata quantia dos compromissos correspondentes.

Art. 7º Os valores retidos correspondentes ao ISS e IR deverão ser recolhidos aos cofres da Prefeitura
Municipal até 31.12.10.

Art. 8º As contas que compõem os grupos do Pendente, do Ativo Realizável e do Passivo Financeiro,
deverão ser analisadas objetivando a apuração da consistência dos saldos existentes.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, 06 de dezembro de 2010.

EDEZIO NUNES BASTOS
  Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 035/10

CONSTITUI COMISSÃO PARA PROCEDER AO INVENTÁRIO
DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PERTENCENTES AO
PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BREJOLÂNDIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no artigo 96 da Lei nº 4.320/64, na Resolução nº 1270/08 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
da Bahia.

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão composta dos seguintes servidores: RONIVON CAVALCANTE PEREIRA
– cadastro nº 443, CLOVES DOS PASSOS – cadastro nº  209 e VILMA BORGES DE ARAUJO’– cadastro
nº 578, para, sob a presidência do primeiro, executar o Inventário Geral dos Bens Móveis e Imóveis, pertencentes à
Prefeitura em 31.12.10, procedendo, se necessário, à reavaliação dos referidos bens inventariados, segundo disposto
no artigo 106 da Lei nº 4.320/64.

Art. 2º A comissão ora designada tem o prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da publicação deste
Decreto, para a apresentação do Inventário contendo relação dos bens móveis e imóveis, discriminando os já existentes
e os adquiridos no exercício de 2010 com os respectivos valores e número de tombo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 06 de dezembro de 2010.

EDEZIO NUNES BASTOS
      Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 36 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A
PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

        O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, no uso da atribuição que lhe confere a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

        DECRETA:

Art. 1º - As despesas legalmente empenhadas e não pagas até 31/12/2010 serão inscritas em Restos a Pagar,

distinguindo-se as processadas das não processadas, desde que observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste

artigo.

§ 1º - Somente permanecerão inscritas como Restos a Pagar, as despesas que tenham sido efetivamente realizadas

no exercício e que tenham disponibilidade financeira suficiente para atendê-las.

§ 2º - As despesas relativas a serviços continuados, a exemplo de água, luz, telefone e assemelhadas, que tenham

sido empenhadas e não liquidadas até 31 de dezembro de 2010, serão inscritas como Restos a Pagar não processados,

observando o disposto no parágrafo 1º.

§ 3º - As despesas que não se enquadram nas disposições deste artigo, terão os seus empenhos anulados até 31/

12/10.

Art. 2º - Considera-se disponibilidade financeira, os valores em Caixa, Bancos e os restos a receber contabilizados

no Realizável, em atendimento às determinações da Portaria STN n.º 447/2001.

Art. 3º - As despesas compromissadas a pagar, não amparadas pelo § 1º do art. 1º, terão registro em Sistema

Compensado, ficando garantido o seu pagamento no exercício seguinte.

Art. 4º - os empenhos das despesas que não tenham sido processadas até 31 de dezembro de 2010, cujos

recursos são provenientes de transferências fundo a fundo, convênios ou outros recursos vinculados e com disponibilidade

financeira para atendê-las, não deverão ser anulados, observando o disposto no art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar

nº 101/00.

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

Gabinete do Prefeito, em 06 de dezembro de 2010.
EDEZIO NUNES BASTOS

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 37 /10

CONSTITUI COMISSÃO PARA PROCEDER AO INVENTÁRIO
DOS VALORES EM CAIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BREJOLÂNDIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto na Lei nº 4.320/64 e na Resolução nº 1270/08 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão composta dos seguintes servidores: PAULO JOSE BASTOS  nº 1030,
ABELAIDE PEREIRA DA SILVA  - cadastro nº 812 e JOANINO MENDES TEIXEIRA - cadastro nº  212
para, sob a presidência do primeiro, proceder ao Inventário dos Valores em Caixa desta Prefeitura em 31.12.10.

Art. 2º A comissão ora designada tem o prazo de 05(cinco) dias, a contar do encerramento do exercício,
para apresentar Termo ou Ata de Conferência de Caixa lavrado no último dia do mês de dezembro.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 06 de dezembro de 2010.

EDEZIO NUNES BASTOS
      Prefeito Municipal


