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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

OFÍCIO CIRCULAR N: 001/2020/GP 

 

 

Aracaju, 03 de abril de 2020. 

 

 

 

Às Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 

 

 

 

Assunto: desempenho das atividades administrativas e finalísticas de controle externo 

durante o período de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). 

 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Gestor(a), 

1. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, logo após a declaração da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que classificou como pandemia a doença causada pelo 

novo coronavírus, adotou medidas de caráter temporário para a mitigação dos riscos dele 

decorrentes, no âmbito do próprio Tribunal, impactando em mudanças no funcionamento do 

órgão, sem prejuízo do bom e regular desempenho das atividades finalísticas de Controle Externo 

da Administração Pública sergipana. 

2. Assim, objetivando garantir o permanente diálogo com todas as unidades 

jurisdicionadas, reportamo-nos a Vossa Excelência com o fito de informar que os Atos n.s 16, 17, 

18 e 19/2020, disponibilizados no site do Tribunal, disciplinam o desempenho das atividades 

administrativas e finalísticas de controle externo, enquanto perdurar a situação de anormalidade 

ocasionada pela pandemia, incluindo suspensão de prazos processuais e prorrogação de envio de 

documentos, nos termos contidos nos aludidos Atos, enfatizando que o disciplinamento de 

qualquer matéria que não tenha sido objeto de abordagem permanece inalterado. 

3. Dessa forma, reconhecendo que o momento exige colaboração interinstitucional, 

no âmbito das esferas administrativa, controladora e judicial, e com vistas a garantir que a função 

de controle externo possa efetivamente contribuir com a superação dessa crise de saúde pública 

mundial, as ações fiscalizatórias pelas unidades técnicas de fiscalização e instrução processual do 

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe serão intensificadas a partir dos portais da transparência, 

que devem ser devidamente alimentados, consoante reforçado pela Lei n. 13.979/2020, de modo 
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que os atos praticados nesse momento de emergência de saúde pública de importância nacional 

possam ser fiscalizados levando-se em conta os parâmetros normativos que regem esse período. 

4. As unidades técnicas ainda se utilizarão dos instrumentos de fiscalização, 

mormente o acompanhamento na fiscalização das contratações de bens e serviços adquiridos 

consoante a Lei n. 13.979/2020, formulando representações e pedidos de expedição de cautelares, 

se a situação identificada reclamar esse tipo de ação, o que será apreciado pela presidência, no 

mais curto espaço de tempo possível. 

5. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe reforça o seu 

compromisso com o envide de esforços no sentido de evitar que haja injustificada solução de 

continuidade na prestação dos serviços públicos, em um momento sensível da saúde pública 

mundial, razão por que alerta os gestores para a necessidade de devida justificação e motivação 

dos atos, evitando, assim, que a ausência ou deficiência no exercício desse dever venha a gerar 

responsabilização de agentes no manejo de bens, valores e dinheiros públicos. 

 Atenciosamente, 

LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 


