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RECOMENDAÇÃO Nº 02/2020 

 

 

 

Recomendada: Senhora Secretária Municipal e Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Itarana 

Vanessa Arrivabene Martinelli 

 

 

Recomendação acerca da interpretação sobre a publicação de 

processos de contratação ou aquisição de que trata a parte final 

do §2º do art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 

 

 

 

 

 

Senhora Secretária, 

 

 

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno (UCCI), deste Poder Executivo, 

fundamentada nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, incisos do artigo 14 da Lei Municipal 

1048/2013, e ainda, Resolução nº 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

tem, no exercício do controle interno, também, atuação de caráter preventivo e concomitante, 

voltada tanto para a inibição e correção de atos como servir de instrumento auxiliar da gestão 

pública; 

 

Considerando a sanção, pelo governo federal, da Lei Federal nº 13.979/2019 que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

 

Considerando que a finalidade da referida norma é a maximização da transparência sobre as 

despesas decorrentes do enfrentamento do coronavírus e da COVID-19, dele decorrente. 

 

Considerando que o disposto na parte final do §2º do art. 4º da Lei Federal em evidência permite 

“interpretação ampla, imprecisa” acerca das informações do “processo de contratação ou 

aquisição”. 

 

Considerando que tal interpretação pode colocar em risco o gestor e desfalcar os órgãos de controle 

no exercício de suas atividades de fiscalização à míngua de parâmetros avaliativos definidos e livres 

de imprecisão. 

 

Considerando a consulta formulada por esta Unidade à Comissão Técnica da Corte de Contas 

responsável pelo desenvolvimento, manutenção e atualização de hotsite institucional objetivando 
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informar os jurisdicionados e demais interessados sobre assuntos relacionados a contratações 

públicas, gestão fiscal, orçamentária, previdenciária, pessoal, dentre outros relacionados à esfera 

de atuação deste Tribunal e que estejam relacionados, direta ou indiretamente, ao combate à 

pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), a fim  afastar a imprecisão de entendimento 

que o dispositivo legal em foco provoca, e, por consequência, trazer mais segurança aos atos dos 

gestores no cumprimento da novel e específica norma. 

 

Considerando que esta Unidade acessou, ontem, dia 27 de março, a orientação técnica sanando o 

questionamento levado a exame pela Comissão Técnica. 

 

Considerando que a Comissão Técnica entendeu que “embora não haja determinação legal 

expressa, cabe ao gestor público, dentro de sua discricionariedade e, atendendo aos princípios da 

eficiência, moralidade e publicidade, ir além do mínimo exigido pela lei e incluir informações que 

maximizem a transparência das referidas contratações” decorrentes da pandemia do novo 

coronavírus COVID-19. 

 

Considerando que o entendimento da Comissão Técnica, ancorada nas Recomendações do Tribunal 

de Contas da União para Transparência de Contratações Emergenciais em resposta ao COVID-19 

tem caráter “orientador” e, quanto à questão central, emitiu entendimento de que a publicação pode 

ser integral e/ou das peças principais do processo administrativo que antecedeu a contratação. 

 

Considerando, como já explicitado que a decisão pela forma da publicação fica ao arbítrio do gestor 

decorrente da discricionariedade regrada, ou seja, escolher uma das duas opções colocadas. 

 

Considerando que mesmo diante dessa discricionariedade regrada esse exercício deve primar pelo 

melhor alcance da ideia da Lei Federal nº 13.979/2020 de maximizar a transparência das referidas 

contratações ou aquisições em prol dos princípios da eficiência, moralidade e publicidade. 

 

Considerando as matrizes de responsabilização adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado 

objetivando a discriminação de condutas e do nexo de causalidade existente entre o indício de 

irregularidade apontado e a atuação do agente apontado como responsável. 

 

Considerando que o entendimento desta Unidade é de que a publicação integral dos procedimentos 

tratados na parte final do §2º do art.4 º da Lei Federal nº 13.979/2020, traz mais segurança a todos 

os envolvidos nos processos de contratação ou aquisição de modo que possíveis irregularidades 

possam, de início, ser averiguadas pela Corte de Contas resultando, com amplo conhecimento dos 

autos, de chamamento do possível responsável por constatação imediata evitando-se, assim, 

possibilidade de chamamento e o afastamento ocorrer somente após o dissabor de se submeter a 

procedimento para afastar responsabilidade. 

 

 

 

RECOMENDAMOS: 

 

Em razão das contratações ou aquisições sob os auspícios da Lei Federal nº 13.979/2020, a 

divulgação, no Portal da Transparência e no sítio oficial do município, dos seguintes itens: 
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1) O nome do/a contratado/a e seu CNPJ/CPF*; 

2) O valor total e por unidade*; 

3) O prazo contratual*, considerando as limitações impostas pelo art. 4º-H** da Lei nº 13.979; 

4) O número do processo de contratação e a íntegra do contrato* e/ou a nota de empenho 

correspondente; 

5) O órgão contratante; 

6) O descritivo, a quantidade e o tipo de bem ou serviço adquirido; 

7) O local da execução; 

8) A data da celebração e/ou da publicação no Diário Oficial; 

9) A forma de contratação (pregão ou dispensa de licitação); 

10)  A íntegra do processo administrativo que antecedeu a contratação. 

 

 

Itarana/ES, 28 de maio de 2020. 

 

 

Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 

Poder Executivo Municipal 

Matrícula 3276 

 

Flávia Colombo Dal’Col 

Auditora Pública Interna 

Poder Executivo Municipal 

Matrícula 3513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* exigências obrigatórias pela Lei Federal nº 13.979/2020 

** Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser 

prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos 

da situação de emergência de saúde pública.             


