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EÂO FRÀ}ICISGO

DO GONDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECOMENDAÇÃO

O3I2O2O

A Controladoria Geral do Município, no uso de suas alÍibuiÉes, com fulcro no AÍt.
20, inciso Xll, da Lei Municipal nô 510/2018, e com íulcro no Art. 10, l, da ResoluÉo
no 1120n005, do TCi/UBA;

Considerendo as açôes mundiais no combate às doengas causadas pelo COVIO-19,

classiÍicada em 11 de março de 2020 como pandemia pela OMS

-

Organizaçáo

Mundial da Saúde:

Considerando as dmcuUades tanto sociais como econômicâs vivêncíadas em
decorrência da COVID-19 e das mêdidas adotadâs viaando o seu combate, que

demandam, dentre outras agÕes, a aquislçáo em caráteÍ de urgência de
determinados bens e serviços de modo a satisfazer as necsssidades e o interesse
público;

Considerando a publicaÉo da Lei Complemenlat no 173n020 que estabelece o
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavlrus SARS-CoV-2 (Covid-19),
altera a Lei Complêmentar no 101, de 4 de maio de 2000:
Considerando ainda que a Lei de Acesso a lnformação d€termina que os óÍgáos e

entidãdes públicas promovam, independente de requerimentos, a divulgaçáo êm
local de Íácil acesso, no âmbito dê suas compêtências, d6 intormações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidos ou custodiados, sendo obíigatória a divulgaçâo
em poÍtais de tÍanspaÍência na rede municipal de computadores, em tempo Íêal, de
informaçóes relativas à execuÉo oÍçamentárla e Íinanceira (art. 80, da Lei n'
12-527t2OO1)l

Considerando a Nota Técnica SEI no 2123112120 ME, pubÍicada pela Secretaria do

Tesouro Nacional, com o intuito dê orientar os enles da FederaÉo quanto à
contabillzãção e ao tratsmento Íiacal dos recureos recebido! e aplicado8 no

ehttp://pmsaof íanciscodocondeba.imprensaoÍicial.org/
!rPFEi

I

-3-

Se.rtu-feira

l2

junho de 2020
Arut XI\' . Edição N' 1545
de

Diírrio Oficial

clo

EXECUTIVO

=Ffra'tu*rc
coNTRoLADoRra

Grnlt oo tuururcÍpto

ênfrêntamento da êmergôncia de caúde públlqa dê importâncla lnternacional
decorrente do coronavirus (COVID-1 9).
Rêcômenda

'1- Que seja cÍiado programa ou aÉo orçamentária especificâ para as despesag
relacionadas ao Covid-19, com o obietivo de uma melhor gestão dos recursos
e tÍanspaÍência na prestaÉo de contas.

observadas as classificações já utilizadas da fonte/destinação de
recursos para o tipo de transíerência recebida ou recursos arrecadados.
contudo, podâm seí úilizados um detalhamento na classiÍicação Por fontê dê

2- Que sejam

íacursos quê permita identiÍicar a destinaÉo do ÍecuÉo ao enfrentamenlo dã
pandemia.

3- Oue as

receitas Íecebidas pelos entes deveráo set registradas na Natureza

de Receita 1.7.1.8.99.1.0 - OutÍas TÍansferências da União, por se trãtar de
transfêrência de recursos da União, além disso, nâo há classiÍicaçáo de
natureza da receita especÍÍica que dentifique esses recursos.
r+- Que ocorÍa distinÇâo na classmcâ9âo das Íecêitas rêcebidas e despesas
oÍiundâs dessas com base no lnciso I do arl 5ô da LC 17312020 (devg 3er
uüllzado espociÍic.ment€ com saúde ê as3istência 3oclal) poderáo ser
idontificadas com detalhamento de fonte de recursos, âté qu6 o TCM/BA se
maniíeste com a criação de fonte/destinaÉo especíÍicâ.
5- O gerenciamento desse recurso (o auxllio Íinanceiro do inciso I do ârt. 5o da
lC 17X2O2O) em conta bancária especifica, haja vista o risco inerente a
possivel execução distinta do estipulado paÍa oa recursos lransfêridos do
auxÍlio à conts do FPM, principalmente aquelês dêstinados as áreas de
assistência social e saúde, no entanto alertamos que essa aÉo de criação de
conta êspêcÍÍica parâ gêstão e transferência financeira deverá conter controle
rigoroso com indiceÉo detalhada da origem e aplicaçáo dos recursos, de
modo a permilir a transparência, a fiscâlizaçâo e o controle pelo poder
legislativo, sociedade e tribunais de

contas. /-\
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O- Quanto aos recursos reoebidos com base no inciso ll do art. 50 da LC
173nO2O, são recursos de livre alocação, portanto, podem ser utíllzados na
recomposição do orçamento, tendo em vista os êÍeitos Íinãnc€iros da
pandômla.

7-

Que seja realizado o monitoramênto das despesas ao que tangê a exigência

de disponibilidade de caixa para cobrir as obÍigaçôes contraÍdas nos dois
úttimos quadrimestres do mandato do titular do Poder ou órgáo (exigência
prevista no aÍ(. 42 da LRF), pois somênlê podem ultrapasaar os limites sem
vedações e sanções as obrigaçÕes que seiam ÍeÍerentes ao combate à
calamidade pública.

8- Que se dê a devida publicldâde e transparéncia de todas âs altêreções no
orçamento, apresentadas de forma Íesumida e dê Íácil entêndimênto,
destac€ndo as receitas rec€bidas e as despêsas incorridas para o
eníÍentamento à pandemia:

9- Que seia divulgada de lorma claÍa a aplicâÉo dos recuÍsos refêrentes à
suapensão do pagamento das dividas de que trata o artigo 20 da LC
17312020, evidênciando a corÍelaÉo entre as açõês desênvolvidas e os
recursos nâo pagos à Uniáo;

10-A disponibilizaçâo de inÍormações sobÍe os procêssos de contrataÉo e
licitaçáo, mesmo aqueles realizados com dispensa ou inexigibilidade de
licitação, asslm como os editels de chamamento público evgntualmente
realizado com o terceiro setor.
'11- Divulgaçáo

dos contratos Íirmados, com detalhamênto suficienle para seu

acompanhamento.

ALERTA, por fim, que o náo cumprimento desta recomendação poderá incorrer em
responsabilidades imputadas aos Ordenadores de Despesa e ao PÍefeito, náo
exime, ainda que após o téímino do peÍlodo de calamidade pública dêcorrenle da
pandemia da Covid-19, da observância des obrigaçóes ds tÍansparéncia, controle e
fiscalizaçáo reÍerentes ao referido peÍÍodo, cujo atendimento será objeto de futura
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verifiôação pelos ôrgáos de fiscalizaçáo

e controlê

rsspectivos, na forma poÍ eles

estâbelecida

sáo FÍancisco do Condê, í2 de iunho dc 2020'

Kátia Antôniarlelo Bohrena
/
controladoraêeral do MunlcíPlo
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