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PrêÍeirurâ M;nicipalde Sáo Franêisêo clo Condê - BA

Diário C)ficial do
EXECUTIVO

ÓFGÃo/sEToa: coNÍROLADORIA GEBAL DO MUNICíPIO . COGEM

CATEGOBIA: ATOS OFICIAIS
RESOLUÇ o (Ne 02/2021)

ESTAOO DA BAHIA
PREFE|TURA MUNtctpAL oE sÃo FRANCtsco Do coNDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC|PIO

RESOLUçÃO COGEM No OO2|2O21

Aprovâ os Íormulários de conÍerência sobre o
aepassê ê â aplicação de íecursos concedidos à
Organizaçáo Sociel - OS e Organizeçâo da
Sociedade Civil dê lntêrosse Público - OSCIP.,
no âmbito da Administração Pública Muntcipal
Direta, lndirete e Fundacional de Sáo Frencisco
do Condê - BA.

A CONTROLADORA GERAL DO MUNICiPIO DE SÃO FRANCISCO OO CONDE,
Estado de Bahia, no uso das atribuiçóes que lhe sáo conferidas pelo art 20. da Lea
Municipal no 62512020, e

Consaderando as Íinalidades do órgáo de controle interno, estabelecidas
nos artigos 31 , 70 e 74 da Coôstituição Federat do Brasit de 1988,

Considerando a necessidade de oÍientar os servidores nas práticas
administrativas, exercendo o conlrole prévio. nos termos do disposto no artigo 77. da
Lea Nc 4.320/64;

Considerando a atribuição coníerida pelo TÍibunal de Contas dos
Municipios do Estado da Bahia. através do inciso I do artigo 10 da Resoluçáo
nÔ1.120/05, que dispÕe sobre a competência do controle interno para normatizar.
sistemalizar e padronizar os procedimentos operacionais dos órgàos municipais:

RESOLVE:

AÍt 'lo - Aprovar os Formulários de Conterência OS/OSCIP (Anêxos A e B),
que deveráo acompanhar os processos de prestação de contas.

§ 1" Os formuláÍios estabelecidos no caput sáo compostos poÍ elementos
íundamentais ao Íegistro da prestaÉo de contas e deveráo ser preenchidos pelos
servidorês da Administração Municipal (Anêxo A) e representantes das
Organizaçôes Sociais - OS e Organizaçóes da Sociedade Civil de lnteresse Público
- OSCIP (Anexo B).

§ 2o O pÍeenchimento dos Formulários de Coníerência não isenta nem restringe os
representantes da Administração e da O.S. e OSCIP da análise completa do
procêsso e dâ responsabilidade de que todos os atos relativos ao processo
atenderam a legislação vigente.

Art 20 - Os Íormulários tratados nesta ResoluÉo são de uso obrigatório e
deverão ser preenchidos de acordo com as orientaçÕes da Controladoria Geral do
Município de Sáo Francisco do Conde 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRÁNCISCO DO CONDE
CONTROLADORIA GERAL OO MUNICíPIO

Art. 30 - A modificaçáo de qualquer elemento ou informaçáo constante no
formulário é de competência exclusiva da Controladoria Geral do Município. salvo
nos cãsos de adaptação para ateoder entidade da administração indireta.

Art. 40 - A Controladoria disponibilizará versáo eletrônica dos Formulários de
Confe.ência no endereço eletrônico hllLr: s.tJ.li.

ArL 5o - A documentação exigida conforme os formuláÍios não esgotam as
demandas da COGEM podendo ser solicitado sempre que se fizer necessário outros
demonstrativos.

Art. 60 - Esta Resolução entrará em vigor a partir da sua publicação

São Francisco do Conde - BA., 17 de agosto de 2021

/,Í\z/
Kátia Antônia

Controladora do Municipio
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