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REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA/COVID-19 

Ata da reunião da Comissão Especial que avalia gastos do Executivo durante a 

Pandemia do COVID-19, realizada no dia 21 de Maio na sede da Câmara 

Municipal dos Vereadores de Estrela. Presentes os Vereadores que firmaram a 

lista, em documento em separado. Abertos os trabalhos a Presidente relatou que 

foram recebidos os planos de contingência da Secretaria Municipal de Saúde e 

Hospital Estrela, e que a Comissão em nome da Presidente recebeu também Ofício 

do Ministério Público, solicitando informações sobre a aplicação dos recursos 

MAC por meio da Portaria 774, de 09 de abril de 2020. Para dar andamento nos 

trabalhos, a Comissão expediu os seguintes ofícios: 1) à Secretaria Municipal da 

Saúde, solicitando informações quanto ao valor de recursos financeiros aplicados 

até o momento, bem como o vínculo dos recursos utilizados, forma de licitação, 

e finalidade em: a) Contratação de serviços técnicos para atendimento UBS Boa 

União; b) contratação de serviços de pronto atendimento 24 horas; c) contratação 

de atendimentos de média e alta complexidade hospital; d) outros serviços de 

terceiros pessoa jurídica; e) materiais de consumo; f) material, bem ou serviço 

para distribuição gratuita; e g) equipamentos e materiais permanentes. 2) Ofício 

ao Secretário Municipal da Fazenda solicitando informações quanto ao valor de 

recursos financeiros aplicados até o momento, bem como o vínculo dos recursos 

utilizados, forma de licitação, e finalidade referente as Secretarias de 

Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Cultura e Turismo, Fazenda, 

Obras e Desenvolvimento Urbano, Educação, Administração e Gabinete do 

Prefeito. 3) Ofício ao Diretor do Hospital Estrela, solicitando que informe o valor 

repassados pela Secretaria Municipal da Saúde até o momento, referente ao 

período de calamidade pública. Por fim registra-se que os trabalhos de secretaria 

foram de responsabilidade do Vereador Felipe Schossler- PTB, Secretário desta 

Comissão. Para constar, eu Presidente, lavrei a presente ata que vai assinada por 

mim.  


