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Ofício UCCI/PMB 524/2020. 

 

Brejetuba-ES, 04 de agosto de 2020. 

 

 

Referência: Recomendação 049/2020 – Ministério Público de Contas 

Da: Unidade Central de Controle Interno 

Ao Ilmo. Sr: João do Carmo Dias – Prefeito Municipal 

 

CONSIDERANDO Recomendação 049/2020 do Ministério Público de Contas, 

que dispõe sobre boas praticas quanto a publicação das despesas 

relacionadas ao enfrentamento do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que esta Controladoria efetua o monitoramento dos atos 

de gestão junto ao Portal de Transparência deste Órgão do Poder Executivo; 

 

Serve o Presente para informar a Vossa Senhoria, que diante da 

Recomendação 049/2020 do Ministério Público de Contas (em anexo), esta 

Controladoria, diligenciou junto a Empresa Responsável pelo Portal de 

Transparência do Município, a fim de criar os campos, layouts e estruturas 

necessárias ao lançamento dos dados, nos termos recomendados. 

Desta forma, foi desenvolvido pela Empresa responsável, um campo 

específico junto ao Portal de Transparência, para o preenchimento das 

informações específicas direcionadas ao enfrentamento do Coronavírus 

(COVID-19), podendo ser acessada diretamente pelo seguinte link: 

https://www.brejetuba.es.gov.br/transparencia/contrato?fktipo=2 

https://www.brejetuba.es.gov.br/transparencia/contrato?fktipo=2
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Portanto, faz-se necessário a publicação das despesas, contendo no mínimo 

as seguintes informações: 

a) Nome do contratado e seu CNPJ/CPF; 

b) Valor total e unitário; 

c) Prazo contratual, considerando as limitações impostas pelo art. 4º -

H, da Lei nº 13.979; 

d) Número do processo de contratação e a íntegra do contrato e/ou 

nota de empenho correspondente; 

e) Órgão contratante; 

f) O descritivo, a quantidade e o tipo do bem ou serviço adquirido; 

g) Local da execução; 

h) A data da celebração e/ou da publicação no diário oficial; 

i) A forma de contratação (ex. pregão ou dispensa de licitação); 

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

 

Recomendamos que as informações das contratações sejam publicadas em 

um prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a celebração do contrato ou do 

empenho da despesa correspondente, bem como que a publicação da 

íntegra do processo tratado neste ofício, seja disponibilizada em PDF/A 

pesquisável, no prazo de até dois dias úteis, após o pagamento. 

Sendo, assim, necessário se faz a indicação de servidor responsável pela 

publicação das informações, atendendo os critérios recomendados (acesso 

automatizado por sistemas externos em formato aberto, estruturados e 

legíveis por máquina, com detalhes dos formatos utilizados para 

estruturação da informação) e prazos estabelecidos. 

Encaminhamos em anexo, modelo sugestivo de portaria, para normatizar o 

atendimento da recomendação. 

Após a elaboração da portaria e indicação do servidor, retorne a esta UCCI, 

para liberar o acesso ao servidor e prestar as orientações quanto a 

alimentação de dados no sistema. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas. 



Prefeitura Municipal de Brejetuba 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

 

  Atenciosamente, 

 

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA 
Controlador Geral Municipal 

 
 

CRISTIANO VIEIRA PETRONETTO 
Auditor Público Interno 

 


