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MAGALHÃES BARATA 
 

 

SOLICITAÇÃO 

 

À Exma. Sra. 

MARLENE DA SILVA BORGES 

Prefeita Municipal de Magalhães Barata 

 

Assunto: Contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil.   

 

Excelentíssima, 

 

             Satisfação em cumprimenta-la por meio desta, solicito a vossa 

senhoria providencia quanto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MAGALHÃES BARATA-PA. 

 

Uma vez que, os serviços especializados em contabilidade aplicada 

ao Setor Público, com planejamento, elaboração de relatórios técnicos e de 

gestão, controle e avaliação dos resultados, capacitação, assessoria e 

monitoramento da equipe encarregada pelos serviços contábeis da 

Prefeitura, das Secretarias e dos Fundos Municipais, são de extrema 

necessidade para garantir que a gestão do patrimônio público e dos demais 

processos contábeis estejam de acordo com a legislação, evitando que as 

prestações de contas venham a ser rejeitadas e/ou não aprovadas pelos 

órgãos fiscalizadores e repassadores de recursos, via transferências 

voluntárias, com enormes prejuízos para a carreira política dos Gestores, bem 

como promover a transparência fiscal por meio da publicação de relatórios 

que divulgam a atuação dos órgãos públicos, assim como demais serviços 

descrito no projeto básico os quais não foram previstos na contratação 

anterior. 
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Enfatizamos que não possuímos no quadro permanente de servidores 

do Município profissional qualificado para execução dos serviços solicitados. 

Informo ainda que a contratação deverá atender a Prefeitura, Fundo 

Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de 

Assistência Social e Fundo Municipal de Meio Ambiente, de forma satisfatória 

de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico em anexo.  

Atenciosamente, 

Magalhães Barata/PA, 04 de janeiro de 2022. 

 

 

 

__________________________________ 

MALENA RAFAELA BORGES BARROS 

Secretário Municipal de Finanças 

Decreto nº 004/2021 
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