Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
= = CNPJ: 22.980.940/0001-27

= =

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0068/2018, 16 de abril de 2018.

A PREFEITA DE GARRAFÃO DO NORTE, NO USO DE
SUAS ATRIBUiÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO
CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL:
RESOLVE:
Art. 12 - Concessão de 01 (uma) diária ao Sr.
EDVALDO MARTINS, Controlador Interno desta prefeitura no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais}, adicional de deslocamento fora do município com destino a BeLém/P~ nos dias 16 e 17
de abril de 2018, para o mesmo participar da Continuação do Workshop "MELHORIA DA
SITUAÇÃO FISCAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ. Conforme Lei nº 258/2009 de 26 de
Janeiro de 2009.
Art. 22 - Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas. as disposições. em contrário.
Art. 32 - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se.
Gabinete da prefeita municipal
abril de 2018.
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Recebi a importância de R$: 300,00 (trezentos reais} referente à diária acima.
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SECRETARIA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CASA CIVIL DA G.OVERNADORIA DO ESTADO
EXTRAORDINÁRIA
DE ESTADO DE MUNICiplOS SUSTENTÁVEIS

ficio Circular nO008/2018 - SEEMSU/CASA CIVIL

- SEEMSU

Belém, 27 de março de 2018.

'o(À) Exmo.(a) Senhor(a)
I

,REFEITO(A)
,ugusto Correa, Cametá, Castanhal Garrafão do Norte, Mãe do Rio, Muaná, Santa
,árbara do Pará, Santa Cruz do Arari e Vigia de Nazaré.

I

:ssunt~: Continuação
do Works~op "MELHORIA DA SITUAÇÃO FISCAL DOS
UNICIPIOS DO ESTADO DO PARA" - Programa Municípios Sustentáveis - Módulo
quilíbrio Fiscal - EQF - Entrevistas Presenciais.
enhor(a) Prefeito(a),
Cumprimentando-o(a), informamos que o Projeto de Melhoria do EquiHbrio Fiscal
os Municípios do Pará, o qual compõe o Programa Municípios Sustentáveis, conforme o
fonograma, está com a próxima etapa de reuniões de acompanhamento presenciais
'rogramada para os dias 16 e 17/04/18, no horário de 08h30 às 17h, a realizar-se na
GPA, sito à Av. Nazaré, n° 871, Bairro: Nazaré, BefémPA1 e o técnico municipal
. recísa agendar o melhor horário para participação.
ara recapitular, já foram realizadas as seguintes etapas:
a

Rodada de Workshop com a temática CAUC:

Base conceitual do CAUC, em 4 blocos e 13 indicadores, a importância para
, ptação de recursos com o Governo Federal, instituições vinculadas ao CAUC e
,atrizes para resolução de pendências. apresentamos a plataforma de Municípios
,ustentáveis, e construímos planos de ações para solução das pendências de cada
, unicípío participante.

I

a

Rodada de Workshop com a temática Equilíbrio Fiscal

:
Base conceitual Equilíbrio Fiscal com coleta de dados, análise, oportunidade,
lacuna. meta. planos de ações e acompanhamento. Discutimos pontos críticos a cada
: ; unicipio, construímos planos de ações em cada área do gasto e validamos a
. mportáncia da liderança e engajamento com a equipe técnica municipal para validação
" ,as informações, ações e entrega dos dados.
Para continuação deste trabalho, e participação nas próximas etapas de
. companhamentos é necessário que o município faça as entregas de planilhas e
nformações, assim como sinalize as reuniões de validação com os gestores municipais.
ntregas dos Municípios:
:lanilha e Informações
Lembramos que para poder participar das próximas etapas, conforme discutido e
cordado nas etapas anteriores o município deverá ter inserido no sistema da MAIS os
ados solicitados até 10 de abril de 2018.
I
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SECRETARIA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
EXTRAORDINÁRIA
DE ESTADO DE MUNICiplOS SUSTENTÁVEIS

- SEEMSU

ados solicitados:
Encaminhar para a SEEMSU a equipe responsável pela condução do projeto no
unicípio, inclusive definindo o Coordenador{a) e ressaltamos que a equipe deverá ter
m sua composição técnicos que já foram treinados na metodologia do Programa, nos
orkshop de CAUC e EQF, além de outros técnicos que a prefeitura designar. Na
portunidade, destacamos a importância, se possível, da participação do Prefeito(a).
'. Atualizar as receitas e despesas mensais referentes ao exercício de 2017 por pacote
e contas;
. Inserir as receitas e despesas mensais referentes ao exercício de 2018 por pacote de
. ontas, sendo as informações que já estiverem disponíveis;
. Inserir as ações e metas do CAUC e do EQF no Sistema da MAIS para o
.companhamento da equipe do Governo;
Ressaltamos que a equipe do Governo está fazendo o acompanhamento semanal
e cada município, contactando com o representante para a condução do processo e
missão de relatório para a Coordenação desta Secretaria ..
Sem mais para o momento, renovamos nossos préstimos de estima e
onsideração.

Atenciosamente,
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Iza elã' atene
Secretária Extraordinária de Estado de
Municípios Sustentáveis
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