
ATA Nº 05.2020  

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 18 de junho de 2020, 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, inicialmente, 

comunicou o desejo manifestado pelo Relator, Vereador Darlã Bellini, de deixar o 

encargo da relatoria, por razões de natureza particular. A seguir, indagados aos 

presentes sobre eventual interesse de algum dos presentes, pelo Vereador Volnei 

Leandro Zancanaro foi dito que, não havendo outro interessado assumiria a função. 

Pela Presidente foi dito que assim então se procederia, devendo vir comunicado o 

fato da substituição à Mesa Diretora, para as anotações de estilo. A seguir, a 

Presidente passou a relatar os últimos atos e fatos apurados, pela ordem: a) em 

resposta ao Ofício 012/2020 dirigido à Secretaria da Saúde, registrou o recebimento 

da resposta, contendo a relação dos servidores públicos e/ou empregados de 

empresas terceirizadas que fizeram uso da alimentação custeada pelo Município. 

Comentado o assunto com os presentes, acolheu-se a sugestão de Oficiar 

novamente aquela Secretaria solicitando informações sobre a continuidade ou 

cessação do custeio e, em tendo cessado se pode declinar os seus motivos; b) A 

Presidente comunicou da resposta ao Ofício nº 015/2020, que trata de obter 

informações acerca da aquisição direta de cestas básicas junto ao Secretário 

Municipal da Fazenda, considerando que estas não foram feitas junto à empresa 

que mantém contrato, inclusive, que a resposta obtida vem da Secretaria da Saúde, 

diversamente a quem foi dirigido. Debatida a questão, os presentes sugeriram a 

renovação do Ofício ao Sr. Secretário Municipal da Fazenda, para que responda e, 

que cópia deste expediente também se encaminhe ao Controle Interno, para 

acompanhar este fato com as medias que entender cabíveis; Sugestão que foi 

acolhida pela Comissão. c) A Presidente registrou o não atendimento ao Ofício nº 

014/2020 dirigido ao Gabinete, solicitando informações acerca dos procedimentos 

adotados para a coleta, armazenagem e destino das cestas básicas. Por sugestão 

dos presentes, a comissão deferiu a renovação do Ofício ao Gabinete. d) Registrou 

a Presidente o recebimento da resposta ao Ofício 013/2020, tratando de 4 

empenhos para a realização de lives (gravação e produção) e produção de vídeo. 

Com o ofício, em referência ao empenho 5862 se obteve a informação da 

apresentação de três orçamentos, sendo dois de outras localidades, e realização de 

compra direta sem projeto básico e processo de dispensa. Por sugestão dos 

presentes, a comissão deferiu a expedição de Ofício a Senhora Secretária Municipal 

a justificativa, acerca das razões para a não contratação de empresa que mantém 

contrato licitado com objeto que contempla estes serviços conforme pregão 

presencial 017-03/2019. Solicitaram os presentes a remessa de Ofício ao Setor de 

Licitações para que remeta cópia integral do Processo de Dispensa de Licitação à 

Comissão referente ao empenho 5862; e) A seguir a Presidente comentou da 

resposta ao Ofício 10/2020, vindo da Secretaria da Saúde que informa a cerca da 

autorização para aplicação dos recursos MAC na Atenção Básica. Sobre este 

procedimento, informa a presidente que já está sendo acompanhado pelo Ministérico 

Público a questão. f) Informou que face das informações do Ofício nº 11/2020 

direcionado ao controle interno sobre informações de acompanhamento dos 



procedimentos com as despesas referentes ao enfrentamento da pandemia, que 

obtivemos resposta e que informaram que alguns equívocos a cerca de empenhos 

estariam sendo sanados, que teriam observados alguns erros de sistema, já 

acionado a empresa responsável para corrigir. h) A seguir a Sra. Presidente 

informou aos presentes sobre os desdobramentos dos repasses do MAC de R$ 

844.000,00, assim como da não destinação de Emendas Parlamentares para o 

Hospital Estrela. Referiu que participou de audiência, juntamente com o Presidente 

da Câmara dos Vereadores perante o Ministério Público, assim como já recebera 

nova notificação para novamente prestar informações àquele órgão, relativamente 

ao repasse apenas parcial e parcelado de recursos destinados ao Hospital para o 

atendimento da Atenção Média e de Alta complexidade no enfrentamento da 

Pandemia do Coronavirus; i) A seguir, a Presidente relatou acerca da resposta do 

oficio 09/2020 que trata dos contratos emergenciais 112, 113, 118, 128 e 166/2020. 

Contrato de Dispensa de Licitação nº 024, que trata de profissionais Médicos e de 

Enfermeiros que, na análise dos presentes não há anotação a realizar, pela adoção 

de atos licitatórios vigentes. Pelo Arquivamento. j) Da mesma forma quanto ao 

Certame de Dispensa de Licitação nº 25/2020 pelas razões de aproveitamento de 

certame de seleção vigente, segue para arquivamento; k) O certame de Dispensa de 

Licitação nº 027/2020, ao exame da comissão, igualmente não comporta nenhuma 

crítica, seguindo para arquivamento; l) A seguir, a Presidente submeteu aos 

presentes as informações obtidas acerca do Procedimento de Dispensa de Licitação 

nº 026/2020, que trata do PA 24 horas. Diante das informações trazidas no 

processo, que resumem apenas à apresentação da proposta da empresa contratada 

e, considerando os altos valores envolvidos R$ 220.000,00/mês, os presentes 

sugeriram a  remessa de ofício a Secretaria da Fazenda, para que informe através 

do setor de licitações, a justificativa de não apresentação de outras cotações. m) 

Pelos presentes por unanimidade, será levado à Mesa Diretora da Câmara de 

Vereadores a sugestão de Leitura, em cada sessão ordinária, doravante, a leitura 

das atas das reuniões da semana, para que a comunidade possa acompanhar e, em 

atendimento à publicidade dos atos da Comissão Especial. Nesta fase dos 

trabalhos, compareceu a Comissão do Controle Interno do Município, registrando-se 

na lista de presença os seus componentes. Desde logo a Presidente agradeceu pela 

disposição em colaborar com o trabalho desenvolvido, solicitando compreensão e a 

colaboração mútua. Dada a palavra à Coordenadora Roberta, pela mesma foi dito 

que a comissão se coloca a inteira disposição para colaborar no trabalho a ser 

desenvolvido. Pela Presidente foi relatado, de forma sucinta o que se apurou ao 

tempo que já solicitava informações sobre alguns fatos em apuração. Referiu a 

Coordenadora do CI de que há 2 ou 3 semanas já emitiram diversos comunicados, 

inclusive solicitando informações, podendo citar que lembra de um pedido acerca do 

PA, mas que até a presente data não obtiveram resposta. Referiu que também já 

solicitaram informações acerca dos almoços pagos para a equipe de atendimento no 

combate ao Coronavirus, mas que segue sem resposta.  Ficou acordado, entre a 

comissão especial e o Controle interno, que toda remessa de ofício será 

encaminhado com cópia para o Controle Interno a fim de acompanhar os trabalhos.  

Por fim, registra-se que os trabalhos de secretaria foram de responsabilidade do 

Vereador Norberto Fell – Cidadania, pela ausência justificada do Secretário Titular. 

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

 


