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Eldõititlo
do Carajás

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS - SEFIN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DESPACHO

A Prefeita Municipal de Eldorado do Carajás - PA,

ê.SSUNIO: RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE PREUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRh

OBJETO: Contrataçáo de empresa especializada para prestação de serviços técnicos
proÍissionais de assessoria e consultoria em transparência publica, de natureza singular,
incluindo: diagnostico e levantamento dos dados atuais em relação á transparência publica,
assessoria completa para coleta, revisão e publicação de material exigido por lei, relatórios de
acompanhamento e implantação de toda têcnologia necessária para publicação constantes das
informações obrigatórias para atender a lei de acesso á informação (lei 12.52712011) e a lei
transparência (LC í31/2009), conforme exigência dos Tribunais de Contas, Ministério Público e
outros.

Em Atendimento à solicitaçâo de V. Sa., para que este setor se manifeste
sobre as DotaçÕes Orçamentárias do exercício vigente, informamos que:

a) Análise da Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2022) verifica-se
haver adequação orçamentária e financeira desta com as despesas especificadas
laudos em apenso aos autos, bem como, a suas respectivas dotaÇÕes orÇamentárias
são adequadas para suportar as despesas decorrentes deste processo.

b) Análise ao Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente (exercício de 2022), verifica-se haver compatibilidade destas despesas com as
,,iretrizes fixadas nestas leis.

c) Levantamento feito no orçamento verificou-se haver saldo orÇamentário
suficiente a suportar os gastos deccrrentes deste processo, nas seguintes
classificaçÕes

Projeto/Atividade: 2.005- Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
Classifi. Economica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Eldorado do Carajás - PA, 25 de fevereiro de 2022.

Gelso Santos
Dire ad Contabilidadee
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D) Por fim informo da necessidade de inserir a Declaração de Adequação
Orçamentária do Ordenador de despesa nos Termos da Lei Complementar 101/2000, -
Lei de Responsabilidade na gestão fiscal.
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