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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01/2020
O Presidente da Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 31 da Constituição
Federal e em consonância com o que preceitua a legislação vigente, informa que a
prestação de contas do Município, exercício financeiro 2019, ficará durante sessenta dias à
disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionarlhes a legitimidade, nos termos da lei.
Para tanto, a Câmara de Vereadores do Município, considerando as medidas adotadas para
contenção da propagação da Covid-19, estabelecidas na Portaria nº 007/2020, informa que
tal consulta será realizada mediante pré-agendamento, de modo a evitar aglomeração de
pessoas, por meio de solicitação encaminhada via e-mail, no endereço eletrônico:
cmandorinha@hotmail.com.
Por fim, informa que a consulta à prestação de contas referida será disponibilizada
mediante apresentação de documento de identificação, com foto e está disponível, nas
seguintes condições:
- Local: Secretaria da Câmara Municipal de Andorinha;
- Horário: das 08:00 às 13:00 horas;
- Dias: de Segunda às Sextas-Feiras;
- Servidores Responsáveis para disponibilização:
a) Jeanderson Macedo da Silva
b) Eliane de Araújo Duarte
Gabinete da Presidência, 13 de maio de 2020.
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