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MINISTÉRIO PÚBLICO
Promotoria de Justiça da Comarca de São Bernardo

_
REQ-MIN-PJSBO - 142020
Código de validação: 8324BEFE3B

São Bernardo/MA, 17 de junho de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
Francisco Pereira Tavares
Prefeito de Santana do Maranhão/MA
Assunto: Transparência dos custeios e gastos das ações da saúde – coronavírus
COVID-19.
Senhor Prefeito,
Cumprimentando-o inicialmente, o Promotor de Justiça infra-assinado
digitalmente, considerando que até presente data não houve a apresentação dos
documentos comprobatório do cumprimento da Recomendação nº 22020, cuja cópia
segue anexa, a qual foi enviada à senhora Leyres da Silva Pereira Mendes Silva,
Secretária de Saúde de Santana do Maranhão, no dia 01/04/2020, reiterada no dia
27/05/2020 por meio da Requisição nº 102020, vem REQUISITAR-LHE, no prazo de
10 (dez) dias úteis, a seguinte informação:
1) A apresentação dos documentos comprobatórios da disponibilização de
uma aba específica no Portal da Transparência do Município Santana do Maranhão
contendo informações sobre as contratações e aquisições realizadas pelo poder
público municipal na prevenção e combate ao coronavírus COVID-19, alimentando-a
diariamente e de forma fidedigna (sem omissões), contendo, no que couber, os nomes
dos contratados, os números de suas inscrições na Receita Federal do Brasil (CNPJs),
os prazos contratuais, os objetos e quantidades contratados, os valores
individualizados contratados e os números dos respectivos processos de contratação
ou aquisição.
Registre-se que essa informação se trata de dado técnico indispensável
para instruir Procedimento Administrativo, e o não cumprimento das requisições
ministeriais pode constituir ato de improbidade administrativa (art. 11 da Lei nº
8429/90) e/ou crime (art. 10 da Lei nº 7347/85).

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento REQ-MIN-PJSBO,
Número do Documento 142020 e Código de Validação 8324BEFE3B.
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Respeitosamente,

* Assinado eletronicamente

LUCIANO HENRIQUE SOUSA BENIGNO
Promotor de Justiça
Matrícula 1072923
Documento assinado. São Bernardo, 18/06/2020 11:01 (LUCIANO HENRIQUE SOUSA BENIGNO)

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento REQ-MIN-PJSBO,
Número do Documento 142020 e Código de Validação 8324BEFE3B.
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