EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA Nº 004/2019

“TRATA DA DISPONIBILIDADE PÚBLICA DA
DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DAS DESPESAS E
RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2018, DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, LUIS SERGIO
ALVES SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ
SABER a todos que tomarem conhecimento e de alguma forma se interessarem
pelo presente, especialmente a TODOS OS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO
DE BARRA DO ROCHA, que encontra-se, em uma sala específica da Prefeitura
Municipal, devendo os interessados se dirigirem a Servidora Mila SantosTannus,
que a mesma acompanhará o contribuinte e ficará à disposição durante o
período requisitado, para que assim, todos que possam se interessar, tenham
acesso aos documentos pelo prazo de 60 (SESSENTA DIAS), para exame e
apreciação da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Barra do Rocha,
Exercício de 2018 referente à Documentação de Receitas e Despesas, de
sua Responsabilidade, a partir da presente data, até o dia 31/05/2019, no horário
das 08:00 às 13:00 horas, para que, nos termos do art. 54, parágrafo único da
Lei Complementar Estadual nº 06/91, de 06 de Dezembro de 1991, art. 95, § 2º
da Constituição do Estado da Bahia e art. 31, § 3º da Constituição Federal,
possam questionar a legitimidade, no prazo de disponibilidade pública.
Informações detalhadas das contas mensais e anuais podem ainda serem
acessadas
pelos
contribuintes
através
do
endereço
eletrônico
e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam.
O contribuinte, que desejar exercer este direito, deverá apresentar-se
na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, munido de um documento
de identificação, preenchendo o requerimento próprio para este fim,
especificando a data e horário, em que será exercida a faculdade de que trata o
art. 31, § 3º da Constituição Federal, ficando ainda disponibilizado para o mesmo
um terminal de computador para acesso às referidas contas, através da internet.
Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, 01 de Abril de 2019.

LUIS SERGIO ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

