PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
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lE_BMO t)E [tECOMENDACÂO C.G.M. 01/202O

EMENTA: Recomendações a Secretaria c]e Saude clc)
Municipic)
ltapé,
sobre
o
combate
a
pandemia
coronavírus (Covid-1 9)

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -CGM clc) Município de ltapé-Bahia, no uso das

atribuições e as que lhe são conferidas pela legislação vigente desta entidade, em conformidade as Leis
Munlcipals nO

343/2005, atuando em consonâncla com o que dlspõe a Resolução nO

1 120, de 21

de

dezembro de 2005, do Tnbunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia-TCM e,

CONSIDERANDO o esfc"ço cm§tante na busca da eficiê"a e eficácia no trabalho dos diversos
setores desta Administraçãc) Municipal:

CONSIDERANDO, também o empenho global no combate à doença causadas em razãc) ao novo
coronavírus (Sars-Cov), conheclda e denomnada Covid-19 pela OMS, em 11 de março de 2020, como uma
clc)ença na categorla de pandemía,
CONSIDERANDO, ainda, as recomendações Administrativas MPC/BA nO O2/202O do TCM/BA,

CONSIDERANDO as determinações da 13 979/2020, que dispõe medidas para enfrentamento da
emergê"a de saúde publica de importância lntemaclonal decorrente do coronavlrus (covld-19)
CONSIDE[tANDO, por fim as diretivas constantes da Medida Provisórm nO 961

de O6 de maio de

2O20, publicada no diário Oficial da união,

RECOMENDA.

1) Para manter a transparê"a e a divulgaçao das informações de ordem pública, recomendamos
que este setor mantenha atualizado o portal da transparência municipal de todas informações relativas as
ações de trabalho no combate ao Covid-19 de forma oportuna e em tempo real, continua em sua integra, tals
COmC)

a)

lnfo"tlvos sobre os pacientes conflrmados, descartados, suspeltos, mo"torados, curados,
Óbitos, e outras que forem também de interesse público,

b)

As ações e medidas realizadas ou em andamento de execução no combate ao covid-19
Estas ações devem demonstrar o que foi feito, público beneficiado e período

c)

As notícias, notas explicativas com fotos ou vídeo se necessário

2) Das despesas reallzadas no cx)mbate ao Covld-19, faz-se necessárm demonstrar todas as fases da

despesa. atim de momtora registra e provar como estão sendo executados os gastos relacK)nados ao
enfrentamento do COVID1 9, cla seguinte forme,
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a)

[tequisições de compras e destinação dos matenais ou serviços reque"dos,

b)

Relatóno Fotográflco de todos os materiais adquirldos quando da entrega dos mesmos na
Secretaria ou unidade cle saúde, preferenciamente com registro da data e local na foto

c)

[telatÓ" Fotográfico de todos os materiais e ou serviços na fase em que são distribuidos ou

executados, registro da data e local e pessoas beneficiadas na foto
3) Na oportunldade encammhamos as recomendações Admlnlstrativas MPC/BA nO O2/2020 do
TCM/BA

Atenciosamente.
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