PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
ESTADO DA BAHIA

Oficio no 07212020 - SEMAD
Boa Nova

-

BA, 02 de junho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor,
Ruano Fernando da Silva Leite
Promotoria de Justiça do Município de PoçÕes
Rua Sebastião Cardoso, no 16, Centro
CEP: 45.260-000
email: pocoes@mpba.mp,br

Assunto: Resposta ao ofício

08412020 3a PJ

ldea 707.9.8225112020

MUNlciplO DE BOA N9VA, por seu representante legal, vem apresentar
manifestação acerca do Relatorio de lnformações em epígrafe, nos termos a seguir
escandidos.
parte
lnicialmente, insta salientar que de conforme atesta o próprio relatorio a maior

dos itens já eram atendidos pelo Município de Boa Nova'
Entrementes, alguns itens

do relatório tais como informações acerca insumos

e

medicamentos disponíveis ou adquiridos ainda não estavam publicados.
Saliente-se ainda que não havia publicações de contratos com esses objetos.

lnforme-se, por oportuno, que tais informaçÕes e atos administrativos ainda não
sido
haviam sido publicados, em virtude de, naquele momento, as contrações ainda não terem
concluídas, razão pela qual inexistia medicamentos e insumos adquiridos ou disponíveis, nem
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tampouco contratos, Havia apenas avisos de cotação e resultados de cotação, que estavam
devidamente publicados.
Todavia, algumas contrataçÕes foram concluídas, cujos procedimentos e contratos
foram devidamente publicados, que seguem anexos a este ofÍcio. E tão logo, sejam entregues
ao Município serão igualmente publicados os quantitativos disponíveis.

Ademais,

o

relatorio também menciona

a

inexistência de informações acerca da

quantidade de leitos hospitalares, respiradores e suas respectivas taxas de ocupação.

Nesse seara, impende salientar que trata-se de Município pequeno, com
arrecadação absolutamente ínfima, e não possui unidade hospitalar. Por essa razão, não
possui leitos de internação, nem respiradores.

Com efeito, trata-se de uma série de medidas

e

rotinas que necessitaram ser

adaptadas e/ou intensificadas pela Administração Municipal, o que se torna ainda mais difícil

para Município pequenos. Contudo, a administração municipal vem engendrando todos os
esforços para ampliar a publicidade e transparência.
Aproveita o ensejo para renovar os votos de consideração e estima, colocando-se à

disposição para

o

esclarecimento

de

quaisquer dúvidas, bem como paru quaisquer

recomendaÇôes que este ente Ministerial entenda ser necessário para ampliar a transparência

e publicidade.

Adonias da Roc

de Almeida
Boa Nova- Bahia
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