Ofício n°30/2020

Erechim, 26 de março de 2020.

Exmo. Sr. Prefeito,
Referente: Sugestões medidas em decorrência do COVID – 19.

O Observatório Social de Erechim, organização não
governamental, sem fins econômicos, pessoa jurídica, sediada em Erechim, RS,
CEP 99700-398 – na Rua Nelson Ehlers, n. 148, inscrita no CNPJ sob no.
19.077.233/0001-10, no exercício da cidadania, que tem como missão o controle
social e o acompanhamento dos gastos públicos, prerrogativas estas previstas
no artigo 5º, inciso XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, passa a expor e
requerer o que segue:
1.O Observatório Social, na rotina do cumprimento de seus
objetivos, e frente a atual situação econômica, social e de saúde em decorrência
do COVID – 19, SUGERE:
a) Prestações de Informações referente contratações: seja acrescentado no
Decreto Municipal n 4.904 DE 20 DE MARÇO DE 2020, que DECLARA situação
de Emergência no Município de Erechim e define outras medidas de
enfrentamento da Pandemia decorrente do CORONAVÍRUS, sem prejuízo das
determinações da Lei Federal Nº 13.979/2020, o que segue:
“Todos os procedimentos licitatórios de dispensa de licitação temporária,
realizados para aquisição de bens e serviços em razão da situação de
emergência, em saúde pública de importância internacional decorrente do Novo
Coronavirus (COVID-19), deverá ser informado ao Observatório Social.”.
b) Licitações/Pregão Eletrônico:
Considerando
as
medidas
para
contenção da disseminação do COVID-19, e que as sessões públicas de
licitação, principalmente àquelas realizadas na modalidade Pregão Presencial,
podem reunir considerável número de pessoas, sugerimos a adoção do
PREGÃO ELETRÔNICO COMO MEDIDA PREVENTIVA, evitando o contato das
pessoas até que a pandemia seja amenizada. Lembrando que há várias
plataformas de Pregão Eletrônico gratuitas, sem custo para o erário;
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c) Gastos em Geral: Parcimônia e TRANSPARÊNCIA nos gastos,
comprometendo somente os valores necessários para o funcionamento dos
órgãos públicos. Evitando-se gastos desnecessários no momento, porque ainda,
não temos uma visão clara para os próximos meses, o que poderia comprometer
o já comprometido orçamento/2020 e futuros;
d) Gastos com ações de contenção do COVID-19: Manter nos portais de
transparência os valores atualizados nestas ações, propiciando melhor
acompanhamento das ações e a forma de como esses valores estão sendo
utilizados pelo poder público.
2.Diante do acima apresentado, encaminhamos à apreciação de
vossa excelência para que, cumprindo com o dever de agir, da ética e
moralidade, delibere sobre os apontamentos retro expostos.
3.Reiteramos que temos como objetivo exercer o controle social e
auxiliar a administração pública orientando na transparência de seus atos, a fim
de garantir a qualidade na aplicação dos recursos públicos, principal atividade
exercida pelo Observatório Social de Erechim-RS.
Esperando deferimento, desejamos serenidade na condução do
município nesse momento de pandemia.
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