
 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

OFÍCIO CIRCULAR N. 002/2020/GP  

Aracaju, 28 de abril de 2020 

 

Às Unidades Jurisdicionadas – UJs do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 

Assunto: Transparência Pública – Lei Federal n. 13.979/2020 

 

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

 

CONSIDERANDO o dever dos órgãos públicos de assegurar a Transparência Pública 

na forma disposta na Constituição Federal, inciso XXXIII do artigo 5º; 

CONSIDERANDO que para garantir o acesso à Transparência na Gestão Pública é 

indispensável observar as exigências contidas na Lei Complementar Federal n. 101/2000 – Lei 

de Responsabilidade Fiscal - LRF; e, na Lei Federal n. 12.527/2011 - Lei de Acesso à 

Informação – LAI; 

CONSIDERANDO a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução TCE/SE n. 311, de 17 de maio de 2018, 

que dispõe sobre a disponibilização de dados e informações nos Portais da Transparência das 

Unidades Jurisdicionadas, bem como a Resolução n. 333, de 7 de novembro de 2019, que 

alterou a Resolução n. 311/2018; 

CONSIDERANDO ser direito fundamental do cidadão o acesso à informação pública e 

a importância dessa divulgação para a efetividade do controle externo e social; 

CONSIDERANDO a competência dos Tribunais de Contas de fiscalizar, no exercício 

do controle externo, no âmbito de sua jurisdição, o cumprimento das normas retrocitadas; e, 
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CONSIDERANDO o Ato da Presidência n. 23, de 27 de abril de 2020, que acrescentou 

dispositivo ao Ato da Presidência n. 19, que suspendeu o funcionamento do Tribunal de Contas 

do Estado de Sergipe até 30 de abril de 2020, e alterou prazos. 

Este ofício circular vem dar ciência do Ato da Presidência n. 23, de 2020, assim como 

das exigências da Lei n. 13.979/2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus pelo surto 

de 2019, notadamente naquilo que se refere à imediata disponibilização de dados e informações 

concernentes às contratações e aquisições realizadas nos seus termos.  

Neste sentido, o momento exige:  

a) ampliação da transparência, de modo a manter os dados e as informações atualizados 

e disponíveis em seus portais de transparência, assim como a disponibilização de todas as 

contratações e aquisições realizadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 no 

Sistema de Acompanhamento de Gestão de Recursos da Sociedade – SAGRES, nos termos do 

Ato da Presidência n. 23, de 2020, cuja cópia segue em anexo.  

b) divulgação, imediata, em sítio oficial específico na rede mundial de computadores, 

ou em seção específica do seu sítio oficial, de todas as contratações e aquisições realizadas nos 

termos do §2º, do art. 4º, da Lei Federal n. 13.979/2020, e que 

c) além das informações previstas no §3º, do art. 8º da Lei n. 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, o sítio oficial específico, ou a seção específica do seu sítio oficial, através de link 

específico sobre a COVID-19, deverá conter informações e documentos relativos às licitações, 

dispensas de licitações, contratações e aquisições realizadas para o combate à pandemia, 

trazendo, ao menos, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do 

Brasil, o prazo contratual, o valor do contrato e link para o respectivo processo administrativo 

de contratação ou aquisição, que deverá ser continuamente atualizado com os documentos 

decorrentes da execução dos referidos contratos. 
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Atenciosamente, 

 

Conselheiro LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO 

Presidente 
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