
OFICIO CGM N° 07/2020  

Joao Neiva - ES, 11 de  janeiro  de 2021. 

Para: 
Secretaria Municipal da Fazenda. 

De: Controladoria Geral do Município — CGM. 

Assunto: Controle Externo - Fiscalização —Acompanhamento - Processo TC 2.099/2020-8. 

Ilustre Secretário, 

A Controladoria Geral do Município, com fulcro no  art.  5°, inc. II, da Lei Municipal n° 2.526/2013, 
tem a função institucional de supervisionar e auxiliar as unidades executoras no relacionamento 
com o Tribunal de Contas do Estado, principalmente, quanto ao encaminhamento de documentos 
e informações e no atendimento ás equipes técnicas. 

Considerando o r. Decreto n° 7.268, de 17 de março de 2020, que em seu artigo 20, 
responsabilizou a Semfa em manter relatório atualizado das despesas realizadas de ações 
decorrentes da emergência em Saúde Pública, provocada pelo Covid19.  

Art.  20. As despesas para a execução de quaisquer ações decorrentes desta declaração de 
emergência em saúde pública deverão ser processadas pela Secretaria Municipal da 
Fazenda (Semfa), que manterá relatório atualizado de todas as despesas realizadas.  - 
Destaques inseridos. 

Respeitosamente, vem, REITERAR  ao cumprimento do oficio de Requisição n° 25/2020, 
processo TC 2.099/2020-8, da Corte de Contas, COM ESPECIAL ATENÇÃO AO "ITEM 3" 
referente ao trabalho de acompanhamento das contratações emergenciais relacionadas ao 
enfrentamento da crise provocada pelo novo Coronavirus, que solicita: 

1 — A identificação uma pessoa qualificada para servir de contato e prestar esclarecimentos 
equipe, informando: nome completo, cargo/função, endereço de  E-mail  e telefone de 

contato; 

2 — Encaminhar para o  E-mail  acompanhamento_despesas_covid@tce.es.gov.br  
relação, em formato  Excel,  de todas as aquisições/contratações de produtos e serviços, 
realizados e motivados pela situação emergencial, contendo: código da unidade gestora 
da aquisição (Sistema Cidades), órgão contratante, número do processo administrativo, 
número da ordem/autorização de fornecimento, número do contrato, nome do contratado, 
CPF/CNPJ do contratado, descrição individual dos objetos contratados, valor unitário, 
quantitativo adquirido, valor total, valor unitário, quantidade, unidade data de assinatura, 
prazo de vigência, modalidade de licitação, data da publicação, dados (nome, cargo,  e-mail  
e telefone) do gestor responsável pela contratação e do fiscal do contrato, da publicação da 
aquisição no Diário Oficial, data da publicação da aquisição no  site  especifico referente ao 
covid19 — nos parâmetros estabelecidos pelo modelo proposto no Anexo 1; 
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3 — Que a relação, solicitada no item 2,  seja atualizada permanentemente e encaminhada, 
nos dias 1 e 15 de cada mês  para o  e-mail  proposto, até que este órgão de Controle 
Externo solicite, formalmente, a interrupção do envio;  (Obs... A planilha deve ser 
encaminhada nas datas estabelecidas, mesmo que não tenham ocorridas novas 
contratações; em caso de os dias estabelecidos serem sábado, domingo ou feriado, a 
relação deve ser encaminhada no primeiro dia útil subsequente). 

4 — Destacamos, ainda, a necessidade imediata de disponibilização em sitio eletrônico da 
prefeitura, por meio de aba especifica (de fácil localização e de ampla divulgação), em 
tempo real e de forma fidedigna (sem omissões), de todas as contratações e aquisições 
realizadas, relacionadas especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia 
decorrente do COV1D-19, nos termos do  art.  40, § 2°, da Lei n° 13.979/2020, e legislação 
correlata. 

Como o prazo é escasso, a Controladoria Geral do Município — CGM recomenda prioridade e 
urgência, no envio das informações, ainda, advertimos que o descumprimento, injustificado, do 
prazo fixado pode acarretar em sanções. 

Por fim, a Controladoria solicita que todos os e-mails  enviados com as informações prestadas, 
sejam encaminhados com cópia ao Controle Interno através do  e-mail:  
controladoriajoaoneiva.es.gov.br ,  para acompanhamento. 

Atenciosamente, 

Cássio Dias Lopes 
Controlador-Geral do Município 

Decreto n°7.773, de 01 de janeiro de 2021  

Isaac  Lopes Santana 
Auditor de Controle Interno —  Area  Jurídica 
Decreto N° 7.676/2020 

o-c.1GV 
Grazieta G 	min Prado 
Auditor de 	trole Interno —  
Area  Administrativa. Contábil, Financeira e Orçamentária 
Decreto N° 7.423, de 08 de junho de 2020 

ha, 	Iva  Gripa 
Assistente de Controladoria 

Decreto N° 7.780, de 08 de janeiro de 2021 
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