
 

Associação Piauiense de Municípios - APPM  

Av. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha, Teresina - PI 

 

Teresina, 30 de março de 2020 

 

Ref.: Portal da Transparência – alterações - Lei nº 13.979/2020 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

Comunicamos a Vossa Excelência que a estrutura do Portal da 

Transparência dos Municípios associados à APPM já se encontra ajustada às normas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID - 19), 

na forma determinada na Lei nº 13.979/2020, in verbis: 

 
Art. 4º omissis 

.... 

§ 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. (grifamos) 

 

Para facilitar o entendimento sobre a matéria, no Anexo Único são feitas as 

explicações que julgamos suficientes para a operacionalização das rotinas, mas ficamos ao 

inteiro dispor para colaborar com a equipe técnica desse Município no sentido de que 

cumpra com regularidade o dever da transparência e do acesso à informação. 

 

Atenciosamente 

 

 

Jonas Moura de Araújo 

                                                                                Presidente da APPM 

http://www.appm.org.br/contato/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73


ANEXO ÚNICO 

Portal da Transparência – alterações - Lei nº 13.979/2020 (art. 4º, § 2º) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto das determinações contidas na Lei nº 13.979/2020, que especifica 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia 

decorrente do coronavírus (COVID - 19), destaca-se o comando relativo à transparência 

das contratações e aquisições realizadas, in verbis: 

 

Art. 4º omissis 

.... 

§ 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. 

 

Portanto, a estrutura do portal da transparência de cada Município precisa, 

necessariamente, conter campos para disponibilizar as informações e os dados relativos às 

contratações e aquisições realizadas, em tempo real. 

 

2 ESTRUTURA DO CADASTRO  

 

2.1 Do Cadastro de Contratos 

 

Os contratos formalizados pela Administração na sistemática da Lei nº 

13.979/2020 seguem a estrutura de cadastro já existente, requerendo tão somente marcar 

com X o campo  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73


Com essa simples marcação, cada contrato terá seus dados demonstrados no 

Portal da transparência disponibilizado pelo Município na rede mundial de computadores 

(internet), na forma demonstrada a seguir.  

 

3 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA 

 

3.1 Contratações e Aquisições – Lei nº 13.979/2020 

 

A demonstração da despesa efetivada com contratações e aquisições para 

enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia do decorrente 

do coronavírus (COVID - 19) é feita através de item específico, que uma vez acessado 

permite visualização de cada transação realizada, na forma a seguir. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A norma legal que obriga a disponibilização no Portal da Transparência de 

dados e informações relativas às contratações e aquisições para enfrentamento da 

emergência de saúde pública, em decorrência da pandemia do decorrente do coronavírus 

(COVID - 19), na forma determinada na Lei nº 13.979/2020, é de fácil operacionalização 

porque já está adequadamente estruturada no engenho de informática e tecnologia da 

informação, que é disponibilizado e mantido pela APPM para os Municípios associados. 

 


