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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PORTARIA Nº 037/2014 
 

COLOCA EM DISPONIBILIDADE PÚBLICA AS CONTAS 
DO PODER EXECUTIVO RELATIVAS AO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2013. 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município, e com base no disposto no artigo 31, parágrafo 3º da 
Constituição Federal, artigo 49 da Lei Complementar nº 101/2000 e Resolução 
TCM/BA nº 318/97 alterada pela Resolução TCM/BA nº 428/2000. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Colocar em disponibilidade pública as contas do Poder Executivo 

alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, para exame e apreciação de 
qualquer contribuinte, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da 
presente Portaria. 

Art. 2º - Designar os servidores Luciano Alencar Mata Pires Filho – 
matrícula 47041 e Eliana de Santana dos Santos - matricula 43380, para 
acompanhamento e acolhimento de questionamentos e denúncias que deverão ser 
juntadas à respectiva Prestação de Contas Anual. 

Art. 3º - O contribuinte ou cidadão que desejar efetuar registro e/ou 
ocorrência referente a qualquer processo de pagamento, procedimento licitatório, 
contratos ou demais atos e fatos ocorridos durante o exercício em tela, poderá 
registrar no livro “REGISTRO DE OCORRÊNCIAS”, disponível no próprio setor.  

Art. 4º - Será concedido gratuitamente ao contribuinte que desejar obter 
fotocópia de documentos constantes nas referidas Contas, até 20 (vinte) páginas. 
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Art. 5º - As fotocópias excedentes serão por conta do requerente, que 
indicará o local onde serão fotocopiadas sob a supervisão e acompanhamento de 
um servidor deste município. 

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se, Registre-se e cumpra-se. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO - Em 02 de abril de 2014 
 
 
 

Antônio Henrique de Souza Moreira 
- Prefeito Municipal - 


