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AUTORIZAÇÃO

Em resposta a solicitação da Secretaria Municipal da Fazenda, na qual solicitou a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA

CONTÁBIL, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal, conforme serviços especificados

abaixo:

• Levantamento, elaboração e apresentação de balancetes e relatórios mensais em até 10 (dez) dias

corridos do mês subsequente, devendo a Contratada designar lun responsável para recolher a

documentação necessária perante a Contratante. Caso seja necessária a disponibilização de

documentação remanescente, o recolhimento ficará, também, sob responsabilidade da Contratada;

• Elaboração da proposta orçamentária anual, bem como a sua reformulação no exercício vigente

(se houver necessidade), nos prazos fixados pela Contratante;

• Controle de Repasses Constitucionais (saúde, educação e câmara municipal);

• Participação, quando antecipadamente convocado, de reuniões para prestar esclarecimentos de

natureza contábil que se fizerem necessárias;

• Emissão de parecerem técnicosem relação aos balancetes de verificação, reformulações, previsões

orçamentárias e prestações de contas;

• Cálculos e previsões diversos, referentes às áreas contábil e financeira;

• Realizar, quando solicitado, cálculos trabalhistas em função de acordos, ajustes, demandas

judiciais, entre outros que se fizerem necessárias, demonstrando-os através de planilhas, gráficos,

relatórios, etc;

• Assessorar a Contratante em assuntos referentes às áreas contábil e financeira junto ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO;

• Elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios e gráficos diversos, referentes às áreas contábil e

financeira;

• Outras atribuições não citadas anteriormente que fazem parte da atividade contábil e financeira.

• Planejamento, acompanhamento dos serviços Contábeis e dos compromissos Municipais junto ao

TCE / MA, Acompanhamento das regularidades do CAUC, Publicação dos Relatórios da Lei de
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; Responsabilidade Fiscal, Prestações de Contas Anuais, preenchimento do SIOPS, SIOPE, SISTN,

FINGER, DCTF; Apresentação das Audiências Públicas; Elaboração da LOA, LDO e PPA.
j

I A necessidade da contratação dos serviços elencados nesta Autorização justifica-se, ainda, em
virtude de não haver na estrutura organizacional da Prefeitura de São João dos Patos - MA, quadro
fiincional com tal competência/atribuição.

São João dos Patos - MA, 01 de Dezembro de 2017.

Gihana Êvang^ista de Souza
Prefeita Municipal
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