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Do coHDE

coNTRoLAooRla GERAL oo MUNtcÍPto

RECOMENDAÇÃO

O2|2O2O

A Controladoria Geral do Municlpio, no uso de suas atribuiÇôes, com fulcro no Aí.
20. inciso Xll, da Lei Municipal no 51O|2O1A, e com fulcÍo no Art. 10, l, da Resoluçâo
no 112O12OO5, do TCM/BA;

Considerândo as açÕes mundiais no combate às doençâs causadas pelo COVIO-19,

classiricada em 1 1 de março de 2O2O como pandemia pela OMS

-

Organizaçâo

Mundial da Saúde;

ConsideÍando as dificuldades lanto sociais como econômicas vivenciadas em
decorÍência da COVID-19 e das medidas adotâdas visando o seu combate, que

demandam, dentre outras agôes, a aquisição em caráter de urgência de
determinados bens e serviços de modo a satisÍazer as nêcsssidades e o interesse
público;

a

da Lei no 13.97912020 que torna dispensável as
licitaçÕes para a aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergênda de saúde pública de impoítáncia internacional
Considerando

publicação

decorrentô do novo corona vlrus (art. 40, da Lei

io

13.97912O2O)l

Considerando que

o § 2o, ad. 40, da Lei no 13-97912020, reza que todas as
contrataçóês ou aquislÇÕes realizadas com fundamento n6sta devem ser
disponibilizadas de maneira imediata na rede mundial de computadores (intemel,
em sltio oícial específico contendo, além das informaçÕes previstas no § 30. do aí.

8o, da Lei no 12.52712018, de 18 de novembro de 20í8 (Lêi de Acesso a
lnformaÉo), o nome do contratado, o número de sua inscriçáo na Receita Federal
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o Íespeclivo processo de contraiaÉo ou
aquisiÇão:
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htlp://pmsaolranciscodocondeba.imprensaolicial.org/
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SÀO FRÃNCIíCO

DO GOHDE
coNTRoLADoRla GERAL Do MUNtcíPro
Considerando ainda que a Lei de Acesso a lnformação determina que os órgãos e

entidades públicas promovam, independente de rêqueÍimentos. a divulgaçào em
loca de fácil acesso, no âmbito de suas competências. de informaçÕes de interesse
coletivo ou geral por eles produzidos ou custodiados, sendo obrigatóÍia a divulgaçáo
em portals de tÍansparência na rede municipal dB computadoÍes, em tempo real, de
inÍormaçÕés relatives

à execução oÍÇamentáÍia e financeira (aÍt. 8o, da Lei

no

12.527DOO1):

Considerando que os contratos celebrados para o combate à COVIDE-19, inclusive

aqueles pautados na Lei Federal no 13.97912020, deveráo seÍ devidamente
publicizados e Íiscalizados, coibindo-se o desperdício e o mau uso do dinheiro
público;

Consideíando a Recomendaçáo Administrativa MPC/BA No O2|2O2O, publicada no
Diário OÍicial do TCM/BA, em 05 de maio de 2020. com esse mesmo Íim e ainda

visando asseguíaÍ a ampla tÍansparência e viabilizar o acompanhamento pela
sociedade e pelos órgãos de controle exteÍno da correta aplicação dos recursos
gastos pelos Municlpios Baianos;
Recomenda
'1-

A

2-

informaçôes vinculadas ao combate à COVID-19;
lnformem no portal mencionado no item acima, em tempo Íeal: a) as medidas

disponibilização de um link púptio, de Íácil acesso e visualização,
localizado no site do Município ou no corresponde Portal da Transparência,
paÍa acesso a portal espêcíÍico destinado exclusivamente ao lançamento de

adotadas e oÍientâgóes emanadas pelo Prefeilo

e pela autoridade sanitária
local competente para combate à COVID-I9; b) todas as contratações e
despesas Íealizadas pêlo Municlpio para o Ênfrenlamento da COVID-19,
obsêÍvados os dados minimos exigidos pelo § 2', do art,40, da Lei FedeÍa, n"
'13.979nO2O, especialmente quando se tratar de contrataÉo fundamentada
nesta lei. Também deveráo ser disponibilizados no po I em questáo, cópias

+

http://pmsaoÍranciscodocondeba.imprensaoÍicial.org/
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DO CONDE
CONTROTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

integrais. em meio digital: dos processos licitatóíios, das dispensas e
inêxigibilidades, dos chamamentos públicos ou qualquer outra forma de
contrataçâo de teÍceiros, além dos respectivos processos de pagamênto, dos
comprovantes de liquidação das despesas, das notas Íiscais, e de outÍos
documenlos vinculados às conlrataçôes e dêspesas Íelacionadas ao combate
à COVIO-19, viabilizando o exercÍcio do controle social.

ALERTA, poÍ fim, que o nào cumprimento desta recomendaÉo poderá incorrer em
responsabilidades imputadas aos Ordenadores de Despesa e ao Preíeito, por meio

do Ministério Público de Contas,

Sáo Francisco do Conde, 05 de maio de 2020.

ale
Luç
Subcontroladora do Municiplo

Kátia An

Melo

Controladora Geral do

nicipio
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