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GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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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EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA Nº. 001/2015. 
 

 
 

 
 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso dos poderes 
que lhe conferem a Constituição Federal e as Leis vigentes, com fundamento no §3º do art. 31 da 
CF, art. 63 da Constituição Estadual da Bahia, arts 53 e 54 da Lei Complementar nº 06/91 e §§ 1º 
e 2º do art. 7º da Resolução TCM/BA 1060/2005, 
 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente 
os contribuintes e cidadãos municipais que: 
 
 
Art 1º - Se encontram em disponibilidade para consulta e questionamento por parte de qualquer 
contribuinte e cidadão, as pastas de contas de Receitas e Despesas da Prefeitura Municipal de 
Canápolis, Estado da Bahia, referentes ao exercício financeiro de 2014, após a análise prévia do 
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia TCM/BA. 
 
Art. 2º – A disponibilidade referida no artigo anterior é pelo prazo de 60(sessenta) dias, na sede 
da Prefeitura Municipal, devendo ser feita o agendamento com a Secretaria Municipal de 
Administração. 
 
Art. 3º - Não será permitida a retirada de pasta, processo ou qualquer documento da Secretaria 
Municipal de Administração, tampouco fazer apontamentos, riscos, cortes, fotocópias, etc dos 
referidos documentos. Sendo permitido ao interessado levar papel para fazer seus apontamentos 
e observações. 
 
Art. 4º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Canápolis - BA, 01 de abril de 2015. 
 
 
 
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Ementa:“Dispõe sobre a publicidade de pastas da 
Prefeitura Municipal de Canápolis, referentes ao 
exercício financeiro de 2014.” 


