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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

oP

OFÍCIO N° 2018250503

de 2510512018

Senhor Presidente,
Em atendimento a Instrução Normativa n°03/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará,
venho através do presente apresentar a Vossa Excelência e seus digníssimos pares. as Conta de Gestão da FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do Município de AMONTADA. referente ao período de 02/01/17 a 31/12117,
composta pelos documentos abaixo descriminados:

- Portaria de nomeação e Portaria de Exoneração do ordenador de despesa:
- Relação e cadastro dos responsáveis (modelo 01 e 02):
- Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos
de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos
Anexos 1, II, VI, VII, VIII, IX, X. XI, XVI e XVII da Lei n° 4.320164, de forma que as demonstrações contábeis devem conter
a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista:
- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo 03):
- Demonstrativo das doações. subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não (modelo 04):
- Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas (modelo 05);
- Quadro dos empenhados a pagar inscritos processados e não processados, relação dos empenhados a pagar pagos
e cancelados;
- Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo 07);
- Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancaria:
- cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as
contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora:
- Atos de nomeação dos componentes da comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio:
- Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos
(modelo n° 11, em anexo);
- Art. 9 0 - II - normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa
de sua não ocorrência:
- Art. 9 0 - III - Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.
Atenciosamente

ZIBERONIO LUCAS ALVES
SECRETARIO

Ao:
Exmo. Senhor
MD. Conselheiro Presidente do T.C.E.
FORTALEZA-CE.

ONTADA
PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA N°: 0201.005/ 2017.
e

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA DO ESTADO DO
CEARÁ, no uo de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do
cargo.

RESOLVE:
Art. V - Nomear o senhor ZIBERONIO LUCAS ALVES. portador do CPF
N°. 259.079.213-15. para exercer o cargo de provimento em comissão de
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ANS-1. de
acordo com a Lei Municipal n°. 1063/2015, com incumbência de além das atribuições
inerentes ao cargo, representar os interesses do Município.
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
-

REGISTRE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFFJTO DE AMONTADA-CE,1ern 02 de janeiro de 2017.
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em curnprinientc às exigências legais e, em conformidade com a decisão
do STJ em seu Rcurso Especial n° 105.232/96/0053484-5, In Verbis: "LEI
MUNICIPAL — PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL —
Não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a
publicação de su4s leis e atos administrativos pode ser feita por afixação na
Prefeitura e na Cmara Municipal.

CERTIFICAMO para os devidos fins de prova e a quem possa interessar,
que foi pub1icad por afixação em flanelógrafo na sede da Prefeitura de
Amontada, Ceará, no ano 2017 a Portaria no 0201.005/2017- DISPÕE
SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Amontada-CE, aos 02 dias do mês de janeiro do ano de 2017.
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