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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ – 14.100.747/0001-26 

 
E D I T A L Nº 001/2013 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO DA NEVES - BA, no uso de 
suas atribuições legais e com base no artigo 31, § 3º da Constituição Federal, artigo 54 da Lei 
Complementar nº 06/91, Resolução TCM nº. 318/97 alterada pela Resolução nº 428/2000, 
Resolução TCM nº. 1060/05 e artigo 49, § 3º da Lei Orgânica Municipal.  

 
RESOLVE:  
 

Artigo 1º - Colocar em disponibilidade pública, as Prestações de Contas do 
Exercício financeiro de 2012 do Poder Executivo do Município de Riachão das Neves, para 
qualquer contribuinte que desejar dar vista na documentação.  

 
Artigo 2º - As Contas permanecerão disponíveis do dia 1º (primeiro) de abril 

de 2013 até o dia 30 (trinta) de maio de 2013, de segunda à sexta-feira, exceto sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Riachão das Neves - BA.  

 
Parágrafo único. As pastas ficarão disponíveis para a realização de cópias 

xerográficas durante o horário de expediente desta Prefeitura Municipal. As referidas cópias 
correrão às expensas do solicitante, ao qual será acompanhado obrigatoriamente por funcionário 
designado pelos responsáveis mencionados no artigo 3º deste Edital.  

 
Artigo 3º - Ficam designados os funcionários Sr. Levi Cardoso de Souza e 

Sr. Divinei Lang de Oliveira Arruda para acompanhamento e acolhimento de questionamentos e 
denúncias decorrentes da apreciação.  

 
Artigo 4º - O Contribuinte que desejar examinar as referidas prestações de 

contas deverá apresentar documento oficial de identificação com foto e assinar o livro de 
registro de usuários, no qual deverá constar o nome, RG/CPF, endereço domiciliar e outras 
informações que se fizerem necessárias.  

 
Artigo 5º - O contribuinte que desejar ter acesso às prestações de contas e 

portar notebook, laptop, bolsa, mochila, saco, sacola ou qualquer outro recipiente destinado a 
guardar ou acomodar objetos, deverá entregá-lo aos funcionários supracitados.  

 
Gabinete do Prefeito, 01 de Abril de 2013. 

 
 

Hamilton Santana de Lima 
Prefeito Municipal 


