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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 387/2020–PGJ–CH.GABINETE, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19, 
retificados em sua numeração. 

 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam 

enunciados de entendimento, anteriormente publicados, retificados quanto à sua 

enumeração, do Comitê Temático da Transparência, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento 

à pandemia do COVID-19: 

  

Enunciados 

 

Comitê Temático da Transparência 

 

Organizações Sociais de Saúde 

  

9. As Organizações Sociais de Saúde, que celebrarem contratos de gestão para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, devem conceder publicidade a 

todas as contratações e/ou aquisições realizadas. 

  

Para tanto, devem disponibilizar, em portal de transparência na rede mundial de 

computadores (internet) e nos moldes previstos pelo § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei 

de Acesso à Informação), as seguintes informações: a) o nome do contratado; b) o número 

de sua inscrição na Receita Federal do Brasil ou documento equivalente no exterior; c) o prazo 

contratual; d) o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição (art. 4º, § 2º, da Lei 

Federal nº 13.979/2020). 

  

10. As Organizações Sociais de Saúde, durante o enfrentamento da pandemia decorrente do 

novo coronavírus, devem: a) continuar a cumprir as obrigações relacionadas à prestação de 

contas dos recursos repassados em razão de todos os contratos de gestão celebrados; b) 

abster-se de suspender a elaboração dos respectivos relatórios de metas e atividades 

desenvolvidas; c) aplicar, integralmente, nas despesas realizadas para o enfrentamento da 

pandemia decorrente do novo coronavírus (Lei Federal nº 13.979/2020); d) conceder 

publicidade aos itens descritos pelo Decreto Estadual n° 64.056/2018; e) realizar a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2018/decreto-64056-28.12.2018.html
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alimentação atualizada do sistema AUDESP do TCE/SP, bem como de outros sistemas 

similares que permitam o acompanhamento das suas atividades, notadamente o sítio “SP 

CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS – Transparência” do Estado de São Paulo. 

  

11. Na hipótese de aquisição de itens ou contratações realizadas com empresas estrangeiras, 

as Organizações Sociais de Saúde devem providenciar a substituição dos documentos 

referidos pelo Decreto Estadual nº 64.056/2018 por documentos análogos, tais como recibos, 

transferências bancárias ou declarações, especificando-se, em qualquer caso, os valores e 

os objetos da aquisição ou contratação. 

  

 

 

 

 

 

 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.130, n.188, p.42-43, de 23 de Setembro de 2020 
 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2018/decreto-64056-28.12.2018.html
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fsetembro%2f23%2fpag_0042_6dd3f045c17218a864b34b1ef3e01b45.pdf&pagina=42&data=23/09/2020&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100042

