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CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDA 

PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 
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i - oficio de encaminhamento, assinado 
pela autoridade competente, 
acompanhado da 
nomeação e exoneração, caso esta 
última tenha ocorrido 

por tai a de 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ 

OFÍCIO N° 04.04/2022 de 04 DE ABRIL DE 2022 

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 CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARARENDÁ do Município de ARARENDÁ, referente ao período de 01/01/21 a 31/12/21, 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 I, II, VI, VII VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n° 4.320/64, 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 
L.UI IL I L..UI ! ILCS C UC GI'.JIII.QI; ,UCJ I II I I IL, II QJ UC! UI IIUQUC 1~~. GSLUI Q, 

- 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); 
- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo n° 09, 
em anexo); 
- rrínia ria Is✓i ri; IA fivnl i r çr ihçírlinç ri á nrPfaitn ti,irá-nrafaitn á cPrrrátáru nara n nPrínrin áçcim rmmr riá Iái ri; rP fixn; 1 

o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; 

Atenciosamente 

RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO 
PRESIDENTE 

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