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EXMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VALENÇA DO 

PIAUÍ - PI 

 
 

AÇÃO POPULAR 04: Município que realiza compras com dispensa de 

licitação com fundamento na Lei Federal n.º 13979/2020 para 

enfrentamento da COVID- 19, mas, não torna público os 

dados/contratos/procedimentos para a efetiva fiscalização cidadã o que 

gera risco de desvios de dinheiro público. Pedido de Tutela de Urgência 

para que a municipalidade cumpra o §2º do art.4º da Lei Federal n.º 

13979/2020 e publique os gastos já realizados e divulgue os ulteriores até 

o fim da pandemia do COVID-19. Contribuição de advogados ao exercício 

da cidadania em tempos de crise que ajuizaram 50 ações contra Cidades 

Paulistas no dia 07/05/2020, ante o descumprimento da Lei. 

 
JAQUELYNE NUNES DE CARVALHO SOARES, brasileira, casada, servidora pública 

municipal, inscrito no CPF n° 001.513.113-07, RG n° 2.300.756 SSP/PI, residente e 

domiciliada a rua sete de setembro, 760, Novo Oriente do Piauí/PI, vem respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado que abaixo subscreve,  propor a presente  

AÇÃO POPULAR 

em face do MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ/PI, pessoa jurídica de direito público 

interno, que deve ser cientificado da presente demanda judicial por meio do seu representante 

legal, no endereço a Rua Sete de Setembro, 480, Novo Oriente do Piauí - PI, 64530-000; 

expondo e requerendo o seguinte: 

1. DA COVID-19 E AS AÇÕES DE ESTADO PARA ENFRENTAMENTO 

 
Entrou em vigor no dia 06/02/2020 a Lei n.º 13.979/20, denominada Lei 

Nacional de Quarentena, com o objetivo de garantir o aparato jurídico necessário ao 

efetivo combate da pandemia causada pela COVID-19 por parte da Administração 

Pública. 

 
O referido diploma estabeleceu as medidas pelas quais a Administração 

Pública poderá dar respostas rápidas, eficientes e necessárias ao combate à 

pandemia, que, infelizmente, ceifou até a propositura da presente mais de 12.000 

(Doze Mil) vidas e gerou a contaminação de mais de 175.000 (Cento e Setenta e 
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Cinco Mil) pessoas1 o que é alarmante, frisando que a subnotificação é estridente e 

a tragédia por ser muito maior. 

 
Com efeito, dentre as medidas estabelecidas para combater a velocidade 

com que o vírus se propaga, a Lei 13.979/2020 estabeleceu em seu artigo 4º a 

possibilidade da contratação direta pela Administração Pública, dispensando a 

licitação, excepcionando, destarte, o que preceitua o artigo 37, XXI, da CF/88, 

bem como as FORMALIDADES contidas no Lei 8.666/93 que há 27 (vinte e sete) 

anos regula as licitações do Brasil com modificações pontuais. 

 
Neste diapasão, dispõe o referido dispositivo, verbis: 

 
Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 

 

Desta forma, o legislador compreendeu que a morosidade do certame 

licitatório seria, em tese, um obstáculo à efetivação de medidas de combate ao surto, 

de modo dispensou todo o arcabouço estabelecido pela Lei Geral de Licitações, com 

o único propósito: garantir que o Poder Público possa SALVAR VIDAS e atenuar os 

efeitos da crise econômica (compra de cestas básicas por exemplo). 

 
Além das disposições estabelecidas pela Lei 13.979/2020, a União, por 

meio do Ministério da Saúde, publicou no dia 09/04/2020 a liberação de R$ 9,6 

bilhões de Reais extras para os Estados e Municípios destinados ao combate da 

pandemia2, isso em Abril, vez que em Março o Governo Federal já havia liberado a 

quantia de 5 Bilhões de Reais através de Medida Provisória3 (MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 924, DE 13 DE MARÇO DE 2020), sendo que o Senado Federal já 

aprovou o PLP 39/20204, que destina ao Município de Novo Oriente do Piauí mais 

de R$ 600 mil Reais (R$ 638.112,18, para ser mais específico) para o 

enfrentamento a Pandemia5, de Forma que os recursos já recebidos para esse fim 

em Novo Oriente do Piauí em nada são de conhecimento da população!!!!. 

Em síntese, a UNIÃO para salvar vidas, abriu os cofres e os Estados e 
Municípios ganharam um “cheque em branco” para a aquisição de bens, serviços e 
insumos destinados ao enfrentamento da “emergência de saúde”, entretanto, o 
Parlamento Federal foi sábio ao disciplinar no §2º do art.4º o seguinte: 

 
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 

                                                      
1
 https://exame.abril.com.br/brasil/numero-infectados-coronavirus-brasil/ 

2
 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46651-governo-do-brasil-libera-r-9-4-bilhoes-para-combate-ao-

coronavirus 
3
 http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-924-de-13-de-marco-de-2020-247887516 

4
 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141188 

5
 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/04/veja-quanto-cada-estado-e-municipio-recebera-no-programa-

federativo-de-enfrentamento-ao-coronavirus 
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COMUNICADO SDG nº 18/2020 
 

Transparência dos atos, receitas e despesas destinados ao enfrentamento do 
Coronavírus 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, na conformidade das competências previstas na Constituição 
Federal e na Lei Complementar Estadual nº 709, de 1993, de fiscalizar a correta e 
transparente aplicação dos recursos públicos, e na forma do contido no Comunicado 
SDG nº 14, de 2020, e diante da necessidade de divulgação em tempo real; 

 

COMUNICA 

 

As aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 
8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do 
coronavírus, devem ser divulgadas em tempo real, destacadas das demais contratações 
ou despesas e detalhadas, no mínimo, pelos seguintes elementos: 

 

• Número do processo de contratação ou aquisição; 

• Fundamento legal; 

• Nome do contratado; 

• Número de inscrição na Receita Federal do Brasil (CPF/CNPJ); 

• Objeto com detalhamento; 

• Valor; 

Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além 
das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquisição. 

 
Em síntese, o legislador garantiu ao gestor público que queira fazer 

compra de bens e/ou contratar serviços a possibilidade de realizar a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, entretanto, o benefício exige como contrapartida a 
PUBLICIDADE MÁXIMA E IMEDIATA À TODAS AS CONTRATAÇÕES, inclusive 
com site exclusivo (ferramenta barata e que todas as Prefeituras brasileiras 
possuem), objetivando que a sociedade como um todo atue na fiscalização efetiva 
de todas das contratações e gera uma ferramenta adicional para o efetivo combate 
da corrupção, iniciativa que deve ser perene em defesa do interesse público. 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO diante da novel 

Legislação em caráter preventivo determinou o seguinte: 
 

• Data; 
• Prazo contratual; 
• Termo de referência ou edital; 
• Instrumento contratual; 
• Nota de Empenho; 
• Nota de Liquidação; 
• Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços. 

 

Tais informações devem ser divulgadas em atendimento aos requisitos 
constitucionais e legais, em especial ao artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 
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2020. 
 

Os Sistemas de Controles Internos dos órgãos públicos jurisdicionados, bem 
como os Conselhos de Saúde, têm a competência de fiscalizar e acompanhar 
as aquisições, as contratações dos bens e os serviços destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus, dando-se 
conhecimento das irregularidades encontradas aos órgãos de controle externo. 

 

As Diretorias e Unidades Regionais de Fiscalização acompanharão diariamente 
a movimentação dos registros contábeis e os preços praticados, produzindo-se 
relatórios semanais e posterior consolidação mensal, avaliando, em especial, a 
variação de preços de produtos e serviços nas correspondentes áreas 
geográficas, apontando eventuais disparidades. 

 

As receitas e despesas destinadas ao enfrentamento do coronavírus deverão 
ser contabilizadas com o código de aplicação 312, conforme Comunicado 
AUDESP nº 28, de 2020, quaisquer que sejam as funções de governos 
oneradas, inclusive para fins de divulgação em atendimento à transparência 
fiscal. Os fatos contábeis e atos praticados anteriormente a essa orientação, 
contados a partir da data da calamidade pública decretada pelo Estado 
(20.3.2020), deverão ser franqueados à Fiscalização, bem como divulgados 
nos respectivos portais de transparência. 

 

O teor deste Comunicado aplica-se de igual forma às entidades públicas do 
terceiro setor, destinatárias de recursos públicos para o enfrentamento da 
pandemia. 

 

SDG, em 27 de abril de 
2020 Sérgio Ciquera 
Rossi Secretário-Diretor 
Geral 
(doc. 03 comunicado do TRIBUNAL DE CONTAS) 

 

 

O TCE/PI adotou medida parecida, determinando que todas as aquisições 
que fssem destinadas ao combate do COVID-19 fossem publicadas no mural de 
licitações, ocorre que nada consta a respeito do Município de Novo Oriente do Piauí, 
conforme se vê nos links: https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/?s=covid e 
https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb/mural/?s=covid. 

 

O TCE/PI afirma o seguinte em seu sítio de internet: 

 

Licitações e Contratos Covid-19 

Como forma de contribuir com a transparência da despesa pública 

destinada ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-

19), o Tribunal de Contas do Piauí disponibiliza ferramenta de consulta 

específica às informações relativas às licitações e contratos realizados 

com esta finalidade pelas unidades gestoras jurisdicionadas desta Corte. 

https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/?s=covid
https://www.tce.pi.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos-covid-19/
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Ressalta-se que a consulta é realizada diretamente nos sistemas de 

prestações de contas informatizados Licitações e Contratos Web do 

TCE/PI, que se destinam, respectivamente, ao cadastramento eletrônico 

de informações relativas às licitações e aos contratos decorrentes de 

licitação, adesão a registros de preços, dispensa e inexigibilidade de 

licitação. Portanto, os entes e órgãos jurisdicionados deste Tribunal são 

os responsáveis pela integralidade e idoneidade de tais registros. 

Para acessar o cadastro de licitações relativas à Covid-19, basta 

pesquisar o termo covid no campo “Objeto” no mural do sistema 

Licitações Web ou então clique no 

link https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/?s=covid. 

Para acessar o cadastro de contratos relativos à Covid-19 , basta 

pesquisar o termo covid no campo “Objeto” no mural do sistema Contratos 

Web ou então clique no 

link https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb/mural/?s=covid. 

 

Embora haja uma aba no Portal da Transparência do Município, 
simplesmente nenhuma informação foi lá colocada até hoje!!!! Conforme se vê no 
seguinte link 
http://acessoainformacao.org/novoorientedopiaui/licitacoes/contratoseaditivos13979/, onde 
se vê a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

Simplesmente Exa., nenhuma informação sobre gastos, contratos no 
combate ao Covid estão sendo disponibilizados à população!!!! O TRIBUNAL DE 

https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/?s=covid
https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb/mural/?s=covid
http://acessoainformacao.org/novoorientedopiaui/licitacoes/contratoseaditivos13979/
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CONTAS foi claro na sua determinação e orientação, entretanto, NOVO ORIENTE 
DO PIAUÍ/PI, ao que parece tem resistência para cumprir a Lei e pelo que se tem 
notícia e diante do ocorrido não resta alternativa senão buscar-se o PODER 
JUDICIÁRIO e clamar por providências urgentes! 

 

2. DOS FATOS 

 
A Autora da ação é Vereadora do Município e neste momento de 

pandemia impõe-se ainda mais restrições aos mais humildes e a corrução 

expandindo-se ao quatro cantos do País conforme se ver do noticiário: 

 
1) PF realiza primeira operação contra desvio de verba da covid-19 

(https://exame.abril.com.br/brasil/pf-faz-operacao-contra-desvios-de-

verbas- de-combate-ao-coronavirus/) 

 

2) PF apura desvio de verbas utilizadas no combate ao Covid-19 no 

Amapá (http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/04-noticias-

de-abril-de- 2020/pf-apura-desvio-de-verbas-utilizadas-no-

combate-ao-covid-19-no- amapa) 

 

3) Ex-secretário-executivo de Saúde de Witzel é preso no Rio 

(https://veja.abril.com.br/brasil/ex-secretario-executivo-de-saude-de-

witzel-e- preso-no-rio/) 

 

4) TCESP vai apurar compra de respiradores pelo governo estadual 

(https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-vai-apurar-compra-

respiradores-pelo- governo-estadual) 

 

Que inclusive pode está afetando o TERCEIRO SETOR: 

 
5) TCE intima mais de 200 entidades do Terceiro Setor que atuam em 

106 municípios 

(https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-intima-mais-200-entidades-

terceiro-setor- atuam-106-municipios) 

 

O autor diante do momento caótico optou por tomar providências, pois pode 

o Município estar se valendo do atual momento para se servir da Lei n.º 13979/2020, 

para realizar compras e contratar serviços com dispensa de licitação, porém, sem 

realizar a devida publicidade dos gastos públicos o que dificulta a fiscalização da 

sociedade e dos órgãos de controle. 

A corrupção aumenta o tamanho da tragédia social em especial contra 

aquele cidadão pobre que neste momento encontra-se faminto no interior de um 

barraco contando as moedas entregues (quando entegues) pelo Governo Federal e 

decidindo se compra gás para cozinhar e/ou paga a água para não ter sede. 

 

http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/04-noticias-de-abril-de-
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/04-noticias-de-abril-de-
http://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-vai-apurar-compra-respiradores-pelo-
http://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-vai-apurar-compra-respiradores-pelo-
http://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-vai-apurar-compra-respiradores-pelo-
http://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-intima-mais-200-entidades-terceiro-setor-
http://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-intima-mais-200-entidades-terceiro-setor-
http://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-intima-mais-200-entidades-terceiro-setor-
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Em 2020, na era DIGITAL e meio a pandemia é absurdo exigir-se de 

qualquer cidadão que encaminhe-se a órgãos públicos para reclamar dados e/ou 

CÓPIAS DE CONTRATOS (documentos que podem ser digitalizados em segundos), 

portanto, à vista dos documentos encartados (doc 04 e 05) dando conta de que a 

administração municipal serve-se e/ou pode estar servindo-se dos expedientes 

de DISPENSA DE LICITAÇÃO com base na Lei n.º 13979/2020, mas, não criou 

um website adequado para especificar as despesas da COVID-19 é de rigor a 

efetiva intervenção do Poder Judiciário para FAZER CUMPRIR A LEI, frisando 

que Vossa Excelência no momento do despacho pode esmiuçar o site e 

confirmar a veracidade dos informes. 

 

A intervenção do Judiciário neste caso está longe do famigerado “ativismo 

judicial”, pois, exige-se apenas o cumprimento da Lei com vistas a evitar-se a 

corrupção, permitindo com a publicidade dos atos que as autoridades e cidadãos da 

referida localidade possam depurar de forma adequada as ações do Executivo local 

que não tem pretexto para descumprir a Lei por maior que seja caos que não é de 

natureza administrativa, pois, os servidores ao que se sabem, seguem com suas 

remunerações e ordem e digitalizar um documento e publica-lo na internet não 

demanda grande esforço como é sabido na rotina forense. 

 
3 - DA LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO 

 
 

Está mais que patenteado  o  interesse público de transcendental 

importância, evidenciado aos prejuízos ao povo, o interesse cívico, em suma, é 

que é a mola propulsara da "actio popularis" e não o interesse meramente 

privado. O cidadão age em função de um direito político, qual seja o de defesa 

do interesse geral. 

 

Frederico Marques assim leciona: 

 

"... A ação popular é um dos remédios de Direito Processual que a Constituição assegura 

a todos os cidadãos". A.Jurídica vol.273,pag.274. 

 

Continuando o mestre ensina ainda: 

 
 

"A constituição deu ao cidadão a faculdade ir a juízo e invocar o exercício dos poderes 

jurisdicionais para garantir o direito que tem a coletividade a um governo probo e a uma 

administração honesta. 

 
A constituição federal estatui, para que haja interesse de  agir  de qualquer do povo, que o 

ato administrativo a ser julgado em virtude da ação popular, além de lesivo, também se 

apresenta como nulo ou anulável". 
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Resta dizer que o Autor, de acordo com o Art. 1º e parágrafos da Lei 

4.717/ 65 é parte legítima para figurar no pólo ativo da Ação Popular, senão 

vejamos: 

Art. 1º- Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação ou declaração de 

nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Municípios..... 

§ 1º- Considera-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e 

direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. 

§ 3º- A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou 

com o documento que a ele corresponda. 

 

Segundo a Constituição Federal: 

 

Art. 5º, LXX/11- qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 

autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

Indiscutível, pois a legitimidade do Autor, cidadão em dia com suas obrigações e membro 

do Poder Legislativo Municipal, sendo um instrumento necessário para que o mesmo cumpra sua 

função fiscalizadora do Poder Executivo Municipal, o que está sendo impossível dado o 

descumprimento ilegal que a municipalidade vem praticando.  

 
4. DO DIREITO 

 
A Constituição Federal consagrou como princípio fundamental da 

Administração Pública a publicidade (Art 37, caput), bem como, garantiu o direito à 

informação (Art. 5ª, XIV). Nesse sentido, tanto a Lei 12.527/2011 (Lei de Aceso à 

Informação) e, mais recente, Lei 13979/2020 em seu artigo 4º, buscam materializar 

esse preceito constitucional. 

 
O fundamento de tal preceito se baseia na possibilidade da participação 

popular no planejamento e a efetiva fiscalização dos atos de gestão fiscal, 

conferindo-lhe indispensável legitimidade. 

 
Nesse sentido, o princípio da publicidade, enquanto transparência de 

gestão, possibilita maior controle social das contas públicas, facilitando a obtenção 

de dados relativos à gestão de pessoal, orçamentária, financeira e, por fim, 

reduzindo a margem de eventuais desvios, sendo, portanto, uma medida de caráter 

preventivo, visando o direito fundamental a boa administração pública. 

O Município de NOVO ORIENTE DO PIAUÍ/PI ao valer-se da 

PRERROGATIVA do art.4º da Lei Federal n.º 13979/2020, deveria fazer CUMPRIR o 

disposto no §2º do citado dispositivo, que afirma: 



fls. 9 
 

 
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei 

serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede 

mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além 

das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 

Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 

processo de contratação ou aquisição. 
 

No site da Prefeitura de NOVO ORIENTE DO PIAUÍ/PI) e/ou no portal da 

transparência da Cidade -– site da transparência da Cidade não há  qualquer 

informação adequada que leve o cidadão a compreender os gastos com a COVID-19 

o que é notoriamente ILEGAL. 

 
No âmbito federal, o Ministério da Saúde criou em seu sitio eletrônico um 

link de acesso rápido: https://www.saude.gov.br/contratos-coronavirus e tal atitude 

repete-se no Estado de São Paulo onde o cidadão paulista consegue acessar 

informações em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/transparencia podendo 

fiscalizar todas as contratações e aquisições realizadas na prevenção e combate ao 

coronavirus COVID-19, certo que o cidadão tem a possibilidade de acessar e fazer o 

download de cada contrato relacionado ao combate à pandemia, bem como no 

Estado do Piauí, onde se pode verificar os gastos com o combate ao COVID-19 no 

seguinte link: http://transparencia.pi.gov.br/apex/f?p=101:1:112930991884283:::::. 

 

 
O Estado da PARAÍBA adotou  o WEBSITE: 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/transparencia-contratacoes, na 

caótica Manaus/AM adotou-se a página: 

https://covid19.manaus.am.gov.br/contratos-coronavirus/ e RIBEIRÃO PRETO/SP

  adotou-se   o  site: 

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/transparencia/covid-19, provando que 

Estados/Municípios ricos e/ou pobres possuem condições de garantir publicidade 

das contratações e o que falta é o desejo de cumprir a Lei. 

 
No caso de NOVO ORIENTE DO PIAUÍ/PI o cidadão precisa ser um 

expert em pesquisa para encontrar os VALORES, mas, OS PROCESSOS DE 

CONTRATAÇÃO E CONTRATOS, OS REPASSES FEDERAIS), DESPESAS 

PORMENORIZADAS que são os instrumentos que permitem o efetivo controle e 

fiscalização ESTÃO ALHEIOS AS VISTAS DO CIDADÃO o que é notoriamente 

ilegal e contrário a lei e as diretrizes do TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, certo 

que o Poder Público não pode apenas aproveitar-se do aspecto legal que lhe 

favorece (dispensa de licitação) e sim cumprir a Lei como um todo, inclusive, é 

condição para a efetiva dispensa da licitação face a pandemia do COVID-19 a plena 

e irrestrita transparência dos gastos, pois,  sem as amarras legais o vírus da 

CORRUPÇÃO pode ser extremamente maléfico e ceifar vidas com desvios de 

recursos preciosos em momento de comoção nacional. 

A autora reclama que a Prefeitura de Novo Oriente do Piauí enverede 

esforços para manter em site OFICIAL um link com os informes da COVID-19, e em 

http://www.saude.gov.br/contratos-coronavirus
http://www.saude.gov.br/contratos-coronavirus
http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/transparencia
http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/transparencia
http://transparencia.pi.gov.br/apex/f?p=101:1:112930991884283
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/transparencia/covid-19
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/transparencia/covid-19
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destaque os GASTOS que estão sendo realizados com os respectivos 

PROCESSOS e CONTRATOS com todos os dados para que o cidadão possa saber 

onde está sendo aportado o dinheiro público, evitando-se desvios que podem 

ocorrer com itens com sobrepreço e/ou com a contratação de serviços que restam 

entregues de forma parcial. 

 
A transparência não causa mal a ninguém e é dever dos AGENTES 

PÚBLICOS independente de posição política. 

 

Assim o Judiciário já vem decidindo, como no caso da cidade de Ibiúna-

SP, onde o Judiciário determinou o seguinte em Ação Popular congênere à 

presente: 

 

Relação: 0337/2020 Teor do ato: Vistos. Trata-se de ação popular em que os 
autores visam o atendimento, por parte da Prefeitura de Ibiúna, do disposto no 
art. 4º, §2º, da Lei 13.979/2020, segundo o qual Art. 4º (...) § 2º  Todas as 
contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente 
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 
(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do 
art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor 
e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Pedem liminar para que a 
medida seja atendida em 72h, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. 
Pois bem. Registro, por oportuno, que segundo o inciso LXXIII, do artigo 5º da 
Constituição da República de 1988, qualquer cidadão é parte legítima para 
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A a ação popular, 
segundo HELY LOPES MEIRELLES, "é o meio constitucional posto à disposição 
de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos 
administrativos - ou a estes equiparados - ilegais e lesivos do patrimônio federal, 
estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas 
jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos" (Mandado de Segurança, 30ª 
ed., 2007, págs. 123/124). Destarte, a ação popular constitui importante medida 
de controle da administração e do bem público, a ser exercido pelo cidadão, com 
o objeto de invalidar atos praticados com ilegalidade, dos quais resultou dano ao 
erário público, lesão à moralidade, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico 
cultural. Importa ainda destacar a lição da doutrina para a definição da lesividade 
como pressuposto para a ação popular: Embora os casos mais frequentes de 
lesão se refiram ao dano pecuniário, a lesividade a que alude o texto 
constitucional tanto abrange o patrimônio material quanto o moral, o estético, o 
espiritual, o histórico. Na verdade, tanto é lesiva ao patrimônio público a 
alienação de um imóvel por preço vil, realizada por favoritismo, quanto à 
destruição de um recanto ou de objetos sem valor econômico, mas de alto valor 
histórico, cultural, ecológico ou artístico para a coletividade local. Por igual, tanto 
lesa o patrimônio público o ato de uma autoridade que abre mão de um privilégio 
do Estado, ou deixa perecer um direito por incúria administrativa, como o 
daquela que, sem vantagens para a Administração, contrai empréstimos ilegais e 
onerosos para a Fazenda Pública. Tais exemplos estão a evidenciar que a ação 
popular é o meio idôneo para o cidadão pleitear a invalidação desses atos, em 
defesa do patrimônio público, desde que ilegais e lesivos a bens corpóreos ou de 
valores éticos das entidades estatais, autárquicas e paraestatais, ou a elas 
equiparadas. (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2006, pág. 133). Feitas estas considerações, tenho que os 
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autores comprovaram a condição de cidadão (fls. 11/23) e apontaram o vício do 
ato administrativo que, ao menos nesta análise sumária e não exauriente, 
justifica a concessão da tutela antecipada pretendida. É que, de acordo com o 
art. 2º, parágrafo único, alínea 'b', da Lei 4.7171/65 (Lei da Ação Popular), "para 
a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: b) o 
vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de 
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato." De fato, a Lei 
Federal nº 13.979 de 2.020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-
19, condiciona, em seu art. 4º, a dispensa de licitação para aquisição de bens, 
serviços, à disponibilização imediata em sítio oficial específico na rede mundial 
de computadores (internet), devendo nele mencionar, de forma clara e objetiva, 
todas as informações relevantes para que se assegure a transparência, a 
moralidade e a possibilidade de se fiscalizar os gastos realizados com o dinheiro 
do pagador de impostos. É importante mencionar que a Lei em questão 
representa a norma geral ao combate da Covid-19, de modo que aos 
Estados não é permitido dela se desvirtuarem sob a alegação de se tratar 
de competência legislativa concorrente dos entes políticos em matéria de 
saúde. Aos municípios sequer se pode falar neste tipo de competência. 
Pois, a competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da 
Constituição Federal "estabelece a repartição vertical, dando à União o 
poder de fixar normas gerais, cabendo, cabendo aos Estados a legislação 
complementar, sem excluir, todavia, a legislação supletiva." (Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, in. Curso de Direito Constitucional, ed. Saraiva, p. 50). 
E por norma geral deve-se entender, a princípio, como "aquela que emite 
um comando passível de uma aplicabilidade federativamente uniforme" 
(STF, rel. Min. Ellen Gracie, DJ, 1º.09.2006). Quanto aos Municípios, a 
Constituição Federal não lhes deferiu qualquer competência legislativa 
concorrente no art. 24, concedendo-lhes, porém, competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local e a competência de suplementar, no que 
couber, a legislação federal e estadual (art. 30, inc. I e II). Assim, aos 
municípios "impõem-se duas condições: 1ª) a presença de interesse local e 2º) a 
compatibilidade com a legislação federal e estadual (...) Ademais, lembra 
Ubirajara Custódio Filho, com base na competência suplementar, não está 
autorizado o Município a invadir competência privativa da União ou dos Estados-
membros." (André Ramos Tavares, in. Curso de Direito Constitucional, Saraiva, 
p. 917). Por outro lado, o art. 23 da Constituição Federal prevê a competência 
administrativa comum da União, Estados e Municípios para determinadas 
matérias (incluindo, em seu inc. II, o dever de cuidar da saúde e assistência 
pública), cooperação esta que tem em vista "o equilíbrio do desenvolvimento e 
do bem-estar de âmbito nacional" (parágrafo único). Esta diferenciação é de 
grande importância e pode ser resumida da seguinte forma: no âmbito da 
competência legislativa concorrente, à União compete legislar sobre normas 
gerais que deverão ser seguidas pelos Estados e Municípios, que em hipótese 
alguma poderão descumpri-las ou extrapolar seus limites; já na competência 
administrativa comum, a Constituição Federal permite a atuação conjunta 
('concorrente') de todos os entes políticos, que podem adotar medidas - de 
natureza administrativa - concretas quanto às matérias relacionadas no art. 23, 
CF. No caso dos autos, alega-se que o Município de Ibiúna, ao não disponibilizar 
imediatamente e em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 
(internet) as informações necessárias previstas no art. 4º, §2º, da Lei 
13.979/2020, descumpriu a norma geral federal, o que o sistema constitucional 
brasileiro não admite. E há farta documentação que indica que, realmente, o 
Município não disponibilizou o referido sítio oficial (o que se pode verificar com 
facilidade no endereço eletrônico: http://www.ibiuna.sp.gov.br/). E, vale 
acrescentar, a referida Lei determina que tais contratações ou aquisições 
realizadas devem ser imediatamente disponibilizadas na internet e mais em sítio 
oficial específico, a fim de possibilitar o fácil acesso de todos os munícipes ou 
órgãos de controle aos gastos que estão sendo realizados pelo Poder Executivo 
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Local, de forma a dar efetividade aos princípios constitucionais da moralidade e 
transparência administrativas. Ressalte-se que o documento de fls. 33 (Diário 
Oficial da União) dá conta de que o Município de Ibiúna recebeu o expressivo 
repasse federal de R$382.463,54 (trezentos e oitenta e dois mil quatrocentos e 
sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Logo, para que o 
Município de Ibiúna, através do órgão competente, possa continuar 
exercendo sua competência administrativa comum e determinar segundo 
critérios de conveniência e oportunidade - que, exceto quanto à legalidade, 
não podem ser reavaliados por outros órgãos ou Poderes medidas 
concretas tendentes a verificar onde e como a quantia recebida será gasta 
ou investida, impõe-se o estrito cumprimento da Lei Federal 13.979/2.020. 
Dessa forma, ao menos em tese, tudo indica que o Município se omitiu ou 
não cumpriu a contento os requisitos legais previsto na Lei 13.979/2020, de 
modo que se pode cogitar de nulidade do ato por omissão, conforme art. 
2º, parágrafo único, alínea 'b', da Lei 4.717/65. Logo, DEFIRO a liminar 
pleiteada, a fim de que o Município de Ibiúna, no prazo máximo e 
improrrogável de 72h (setenta e duas horas), cumpra o quanto determina o 
art. 4º, §2º, da Lei 13.979/2.020 e disponibilize todas os dados necessários 
na rede mundial de computadores (internet). O descumprimento total ou 
parcial desta ordem acarretará multa diária no valor de R$10.000,00, que, 
para não onerar os contribuintes, recairá sobre o patrimônio individual das 
pessoas físicas responsáveis (Prefeito Municipal e Secretário de Saúde). 
Cite-se o Município de Ibiúna, na pessoa de seu representante legal, para 
que, no prazo e sob as penas legais, apresente contestação; bem como 
intime-se o Ministério Público (art. 7º, inc. I, da Lei 4.717/65). Cumpra-se, 
com urgência, em sistema de plantão. Custas ao final, nos moldes do art. 10 da 
Lei nº 4.717/65. Em seguida, tornem os autos conclusos para possível 
sentenciamento. P.R.I. 

 

É dever do Município publicizar todos os seus gastos, principalmente no 

que tange aos gastos no combate à COVID-19, e esse dever o Município de Novo 

Oriente do Piauí/PI não está cumprindo, por isso a necessidade da intervenção 

URGENTE do Poder Judiciário para normalizar essa situação e permitir aos 

cidadãos fiscalizarem a aplicação dos recursos públicos!!! 

 
5. DO PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA 

 
Os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência se faz 

presente, sobretudo, para se evitar a perpetuação da notória afronta ao princípio da 

transparência por parte da administração municipal que tem potencial de geração de 

inúmeros prejuízos ao cidadão. 

 
No caso concreto à vista do que consta do site da PREFEITURA, dos 

gastos com a COVID-19 com vultosos valores, é de rigor que o JUÍZO determine o 

efetivo CUMPRIMENTO do § 2º do art.4º da Lei Federal n.º 13979/2020 e 

disponibilize no sítio oficial da CIDADE e/ou página como determina a LEI a relação 

de TODOS, absolutamente TODOS, os gastos para o combate da COVID-19, 

anexando-se os PROCESSOS de CONTRATAÇÃO e os RESPECTIVOS 

CONTRATOS para que a sociedade possa desempenhar adequadamente o papel 

de fiscalização. Frisando, TODOS OS GASTOS JÁ REALIZADOS e QUE SE 

COLOQUE NO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE 
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NOVO ORIENTE DO PIAUÍ IMEDIATAMENTE APÓS OS PAGAMENTOS TEREM 

SIDO EXECUTADOS!!!! 

 
No caso concreto é evidente o descumprimento da Lei e a urgência é 

imposta pelo dever de fiscalização dos gastos, certo que se a situação arrastar-se a 

fiscalização será comprometida e ela deve ocorrer em tempo real com vistas a 

apontar eventuais flagrantes ao MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou outras autoridades. 

 
6. DO PEDIDO 

 
Ante o exposto, requer-se: 

1) Seja recebida e autuada a presente ação popular e processada com a 

isenção de custas garantida por Lei; 

 
2) Que seja DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,  

determinando que OFICIAL DE JUSTIÇA notifique pessoalmente o SR.PREFEITO, 

determinando-se que a PREFEITURA NOVO ORIENTE DO PIAUÍ/PI em até 72h, 

sob pena de multa diária fixada à critério do JUÍZO, sem prejuízo da prática de 

DESOBEDIÊNCIA e IMPROBIDADE, proceda ao perfeito atendimento do §2º do 

art.4º da Lei Federal n.º 13979/2020, bem como as diretrizes fixadas pelo 

comunicado n.º 18/2020 do TCE/SP, publicando-se em SÍTIO eletrônico 

especifico, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS 

PAGAMENTOS REFERENTES AO ENFRENTAMENTO À COVID-19, o seguinte: 

 
a) Os informes obrigatórios do § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (Lei da de Transparência) integralmente vigente de 

acordo com julgamento recente do C. STF – processo ADI 635, do dia 

06/02/2020 (data da Lei n.º 13979/2020) até o dia do deferimento da 

TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízos dos gastos ulteriores no tempo 

de pandemia que valham-se da fundamentação de dispensa de licitação 

para o combate da COVID-19; 

 
b) RELAÇÃO DAS FONTES DAS RECEITAS para a realização das 

DESPESAS para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, com vistas 

a saber-se o que é gasto do CAIXA próprio e/ou recebido de outros 

membros da FEDERAÇÃO, inclusive, DOAÇÕES, do dia 06/02/2020 

(data da Lei n.º 13979/2020) até o dia do deferimento da TUTELA 

ANTECIPADA, sem prejuízos dos gastos ulteriores no tempo de 

pandemia que valham-se da fundamentação de dispensa de licitação; 

 
c) RELAÇAO DAS DESPESAS efetuadas para o enfrentamento da 

pandemia do COVID-19, do dia 06/02/2020 (data da Lei n.º 13979/2020) 

até o dia do deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízos dos 

gastos ulteriores no tempo de pandemia que valham-se da 

fundamentação de dispensa de licitação; 

 
d) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMPLETOS devidamente 

digitalizados de capa a capa, sem rasuras e/ou folhas faltantes, com 

memorandos e pareceres que permitiram a dispensa da licitação com 
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base na Lei n.º 13979/2020, do dia 06/02/2020 (data da Lei n.º 

13979/2020) até o dia do deferimento da TUTELA ANTECIPADA, sem 

prejuízos dos gastos ulteriores no tempo de pandemia que valham-

se da fundamentação de dispensa de licitação ; 

 
e) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COMPLETOS devidamente 

digitalizados, da 1ª a última página, assinados, sem rasuras e/ou folhas 

faltantes que permitiram a dispensa da licitação com base na Lei n.º 

13979/2020, do dia 06/02/2020 (data da Lei n.º 13979/2020) até o dia 

do deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízos dos gastos 

ulteriores no tempo de pandemia que valham-se da fundamentação 

de dispensa de licitação; 
 

 
3) Que ao final a ação seja JULGADA PROCEDENTE, determinando-se 

que a PREFEITURA DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ enquanto perdurar a 

PANDEMIA do COVID-19, mantenha em sítio destacado e próprio, amplamente 

DIVULGADO a partir da página oficial –  

http://acessoainformacao.org/novoorientedopiaui/licitacoes/contratoseaditivos13979// -, os informes 

obrigatórios do § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, com as 

FONTES DAS RECEITAS para realização das DESPESAS efetuadas para o 

enfrentamento da pandemia do COVID-19, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

COMPLETOS devidamente digitalizados de capa a capa e CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS COMPLETOS devidamente digitalizados, da primeira a última 

página, com vistas ao atendimento do §2º do art.4º da Lei n.º 13979/2020 e 

disposições do TCE/SP, com vistas a garantir que o cidadão possa saber onde está 

sendo empregado o dinheiro público, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A 

REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTES AO ENFRENTAMENTO À 

COVID-19. 

 
Dar-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para fins legais, 

frisando, que o valor da transparência é inestimável ao cidadão e é conquista história 

para o efetivo combate do vírus da CORRUPÇÃO que assola, tira a paz e perturba 

os brasileiros que encontram-se aflitos com a COVID-19 e com o fantasma da 

corrupção, frisando, que nenhum dos autores sugere e/ou afirma que os gestores do 

município requerido nesta ação é corrupto e/ou algo do gênero, mas, exige-se o 

efetivo cumprimento da Lei. 

 
Pede-se deferimento 

 
De Teresina para Valença do Piauí, 13 de maio de 2020 

 
 
 

 
ALEXANDRE DE CASTRO NOGUEIRA 

ADVOGADO 

OAB-PI 3941 
 
 
 
 
 

http://www.ibiúna.sp.gov.br/
http://www.ibiúna.sp.gov.br/
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