
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

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br
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Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto
Estado da Bahia

DECRETO LEGISLATIVO Nº 15/2011

Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício financeiro de 2011 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA, no uso de suas
atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal em vigor, DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD do Poder Legislativo, aprovado pela
Portaria nº 26/2011, correspondente à Programação das Despesas.

Art. 2º - O remanejamento orçamentário das dotações a seguir, será em nível do Quadro de Detalhamento de
Despesas – QDD, correspondente a modificações internas na estrutura da despesa, não impactando quantitativamente no
orçamento municipal.

__________________________________________________________________________________
Acréscimo Redução
========================================================================
01.031.001.2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil   10.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 20.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica   10.000,00
Total da Atividade   20.000,00 20.000,00

__________________________________________________________________________________

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

Gabinete da Presidência, em 03 de outubro de 2011

Ivonio Alves de Castro
Presidente


