
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO

GABINETE DA PREFEITA . GB
CNPJ : 84.1 39.633/0001 -75

DESPACHO

Assunto: lndicação de Dotação Orçamentária

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços Técnicos
Profissionais de locação e manutenção de Software para gestão da Folha de Pagamento,
Controle de Pessoal e Portal do Servidor do Município de Eldorado do Garajás -PA.

Em Atendimento à solicitação da Secretaria de Administração, 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 dotacões orçamentárias sâo
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
diretrizes fixadas nestas leis.

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

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.

Projeto/Atividade: 2.005- Funcionamento da Sec. De Administração
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Sub elemento - 3. 3. 90. 39. 79
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DECLARAçÃO DE ADEQUAÇÃO OnçaMENTÁRrA E FTNANCETRA

A Prefeita Municipal de Eldorado do Carajás, no uso de suas atribuições legais,
na qualidade de ordenadora de despesas, declaro para os efeitos do inciso ll, do artigo
160 da Lei Complementar no 1O112000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa
para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços Técnicos
Profissionais de locação e manutenção de Software para gestão da Folha de Pagamento,
Controle de Pessoa! e Portal do Servidor do Municipio de Eldorado do Carajás -PA.
Possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e
compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e coma Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDo).
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