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PRA5A DA BANDEIRA N° 01
CENTRO
JAGUARIPE-BA
CNPJ.: 13.796.289/0001-49

D screto Financeiro N° 025/2021
Lei 837/2020
□le 14 de julho de 2021

Altera o Onjamento Analitico (ODD) do exercicio
financeiro de 2021 e da outras Providencias.

0(;) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribui?6es legais, constitucionais e de acordo com o que Ihe confere a Lei Municipal em vigor.

DECRETA:

Artigo 1° - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - ODD do Poder Executive, aprovado pelo Decreto n° 043 de 23/12/2020, corresp
ondente a Programagao das Despesas das Secretarias Municipals e dos 6rgaos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

Art qo 2° - A execucao orgamentaria ao Quadro de Detalhamento de Despesa ODD, a estrutura de Gustos de Projetos e Atividades, segundo a Na
tureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orgamentaria em consonancia com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orgamentana
Anfial.
0 -FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

r

1015 - QUALIFICAQAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA SAUDE
3.3.9.0.39.00.00 / 1402 - Outros Servigos Terceiros - Pessoa Juridica

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

Total pnr Aran?

i nnn oo

Total por Unidade:

1.000,00

1.000.00
1.000,00

Total da Movimentagao:

1.000,00

1.000,00

3.3.9.0.93.00.00 I 1402 - Indenizagoes e Restituigoes

JAGUARIPE,

14 de julho de 2021
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CERTIDAO
DE ENVIO PARA PUBLICA?AO
► CODIGO DO COMPROVANTE: 551553186913
^ Cliente: Prefeitura Municipal dejaguaripe
► Data Envio: 14/07/2021 12:47
► Data da publica^ao: 14/07/2021
► Responsavel: Nilzete Barbosa dos Santos Neiva - CPF: 988.774.025-04
► Comentario: Decreto - Altera^o de QDD N.° 025 DE 14 de Julho DE 2021

► Anexo{s):
IDecreto - Altera^ao de QDD N.° 025 DE 14 de Julho DE 2021.rtf (D.O.)

► IP Envio: 177.23.84.185
► Data Impressao: 14/07/2021 12:47

O Sistema SAI recebeu os anexos acima descritos. Os arquivos mencionados serao processados em
nossos servidores com Certificaqao Digital ICP Brasil e assinados digitalmente pelo IMAP.
A edigao do Diario Oficial do respective ente sera produzida, certificada e disponibilizada no seu Site Oficial
dentro do prazo citado neste extrato. EXCETO, as publicagoes que serao realizadas no primeiro dia util
posterior ao envio nos casos de:
1 - envios feitos apos as 18:00h;
2 - envios feitos apos as 14:00h, nos finais de semana e feriados;
3 - No caso de publicagoes em outros veiculos, a publicagao fica condicionada a remessa do documento
de Autorizagao de Publicagao avuisa, devidamente preenchida, assinada e enviada para o e-mail:
publicacoes@portalimap.org.br e/ou emanuelle@portalimap.org.br ate as 15:30h. Diario Oficial da Umao
(DOU) e Diario do Estado (DOE) devem ser encaminhados ate as 14:00h;
4 - Nao ha possibilidade de publicagao retroativa;
5 - o DOE e DOU nao possuem expediente aos sabados e domingos;
6- para publicagao no DOU e necessario cadastro previo. Entre em contato conosco atraves do e-mail
publicacoes@portalimap.org.br e/ou emanuelle@portalimap.org.br
Em caso de urgencia, entre em contato pelos telefones (71) 3038-9300.
Para consultar as edigoes do Diario Oficial do Municfpio, acesse o site.
Diego Melo
Coordenador do Nucleo de Acesso a Informagao
Nucleo de Produtos - SAI -Sistema de Acesso a Informagao
https //www.jaguaripe.ba.gov.br/PublicacaoDom/DetailsCertidaoCPDOM?codigo_comprovante-551553186913
I
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Sistema de acesso £ informagao
IMAP - Instituto Municipal de Administragao Publica
Entre em contato com o Nucleo de Acesso a informagao - Telefone (71) 3038-9300 - www.imap.org.br
Esta declaragao atesta o recebimento do(s) arquivo(s) anexado(s) e descrito(s) acima.

Caso algum dos arquivos esteja corrompido digitalmente ou em discordincia com a descrigao, a equipe de atendimento
do SAI entrara em contato com o responsive! pelo envio. Caso nossa equipe nao consiga contato ate as 17:00h do
mesmo dia, o documento seri publicado como foi enviado ou, se estiver corrompido ou nao abrir, nao sera publicado.
Portanto, verifique sempre seu e-mail e mantenha atualizados seus contatos.

ht ps://www.jaguaripe.ba.gov.br/PublicacaoDom/Detai1sCertidaoCPDOM?codigo_comprovante=551553186913
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