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O Prefeito Municipal de SÃO FÉLIX DO CORIBE,

suas atribuições, que são conferidas por lei, FAÍ' SAB

conhecimento tiver e interessar possa, e, especialmente

município de São FÉLDC do CORIBE, que

contribuinte do Município, pelo prazo de 60 dias^ par<

de Prestação de Contas Mensal da Prefeitura Municiai

IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRÉVE)!

responsabilidade, do gestor Jutaí Eudes Ribeiro Ferrei n

por meio do sistema e-TCM, para que, nos tÇnnc

Complementar Estadual n® 06/91, de 06 de Dezem

Constituição do Estado da Bahia e art. 31, parágraü

questionar a legitimidade, no prazo de disponibilidade

se

Conforme o art. 9° da Resolução 1340/2016

Presidente da Câmara, ao receber as contas

disponibilidade pública, emitirá, por intermédio

Recebimento que será endereçado ao Prefeito.

Io Tfribunal de

do Poder Exé

da m

Cabe ao Presidente da Câmara oferecer ao pÚDlico
i

disponíveis no sistema e-TCM durante todo o pejdodo

ste documenío foi assinado digilalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Cert
ara verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e uti

FEUXbC niDB SÃO FÍLIXDO CORIBE
A mudançaem nossas mãos

I

ibiiid"Trata i dé <|i3^onibil|idade Pública
dos 12 (doze) lotes de Prestação de

contas Mensal do Exercício de

2018, da Prefeitura Municipal de

SÃO FÉLIX ;D0 CORIBE"

!,• . :i

i!

lutai Eudeií, ̂ '

ER a todos

j Ferrèira, no uso de

)S o presente virem,

a TODOS OS CONTRIBUINTES DO

 encontra |à disposição de qualquer

exame e apijeciáção, os 12 (doze) lotes
.ai de SÃO F|^IX DO CORIBE e do
ÊNCIA SOÇÍ|^^! Exercício 2018, de
•a, e, ainda, ̂  pÍ!s$|^ção ̂ e contas anual
s do art, 54, ̂ larágrafo único da Lei

bro de 1991, art. 95, parágrafo 2® da

b 3® da Constituição Federal, possam

pública.

cijiti\

1ssma platafopni P.\

Conta! dos Municípios, o

para colocação em

:TCM, um Termo de

por meio de consulta às informações

de disponibilidade das contas públicas.

I
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Amud0nç3 em nosíos md(»

sem prejuízo do oferecimento de outras formas c <

obrigatoriamente, o site do Tribunal de Contas dos M

e  acesso às mesmas, entre os quais,

Ainieípios do Estado da BaMa.
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ata e ho
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O contribuinte, que desejar exercer este direito, deverá apresentar-se ha^Secretaria Municipal
da Fazenda, munido de seu titulo eleitoral, de um i

requerimento próprio para este fim, especifican i

faculdade, de que trata o art. 31, parágrafo 3** dai

ainda realizar as referidas consultas

5://e.tcm.ba.aov.br/epp/GonsultaPubllca/listVl6W»sei

avés

^erá exercida a

njstituição p contjibuinte poderá

tes endereços:

httPi//saofenxdocorrbe,ba.qov.br/acessoaliifor'macaQ/relãtoribs/relatorlo prestácao de contas anual
I

Conforme o art. 10° da Resolução 1340/2016, £|S prestações de G<|)nt^ anuais de que trata o
art. 7°, findo o prazo de disponibilidade, serão consideradas automa.|:içpiente recepcionadas
pelo TCM, que expedirá correspondente recibo. |
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SÃO FÉLIX DO CORIBE, Estado da Bahia, em |01

TJlrrorlt»» •

abril de 201

udes Rit

Prefeito M

Ferreira
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