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OFÍCIO TCMPCO-PPR   271/2020   (FAVOR MENCIONAR NA RESPOSTA)

URGENTE

Ao Excelentíssimo Senhor         
EDUARDO MARQUES
Presidente da Câmara de Vereadores de Recife-PE 
Rua Princesa Isabel, 410 Boa Vista
Recife-PE          CEP 50050-450
Fone (81) 3301-1256 / Fax (81) 3301-1262

Recife, 3 de dezembro de 2020.

Senhor Presidente,

Considerando várias manifestações recebidas por este Ministério
Público  de  Contas,  pela  Internet  e  redes  sociais,  sobre  o  Processo
098/2020/SGC Pregão Eletrônico 06/2020 Registro de Preços 001/2020 desta
Câmara Municipal, venho, respeitosamente, reiterar que continua em vigor a
Recomendação  Conjunta  TCE/MPCO  03/2020,  de  25  de  março  de  2020,
expedida pelo Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público de Contas (em
anexo). 

Na recomendação conjunta, já recebida anteriormente por esta
Casa  Legislativa,  é  afirmado  que  o  gestor  público,  durante  o  estado  de
calamidade decorrente da pandemia de covid-19, deve respeitar o “princípio da
reserva do possível em harmonia com o do mínimo existencial exige do gestor
público,  em  situação  de  escassez  de  recursos  e  diante  do  quadro  de
emergência,  a  priorização  de  gastos  para  o  enfrentamento  da  situação
emergencial e em especial das pessoas mais carentes que já se encontram em
processo de agravamento da precarização de sua cobertura social”. 

Ainda, TCE e MPCO recomendaram, em março de 2020, evitar
“gastos desnecessários com aquisições, obras e serviços e que redirecionem o
produto do que economizado com o enfrentamento da crise mundial de saúde
pública declarada pela Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de
Estado da Saúde”. 
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Nestes  termos,  respeitosamente,  venho  solicitar que  a
recomendação conjunta  seja  observada quanto  aos  itens  desnecessários  ou
supérfluos do referido pregão. 

Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração para Vossa
Excelência e seus Pares,

-ASSINADO ELETRONICAMENTE-

CRISTIANO PIMENTEL
Procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco
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