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Ofício nº 43/2020                                                Foz do Iguaçu, 01 de Junho de 2020 

 

 

À Sua Excelência o Senhor 

Francisco Lacerda Brasileiro 

Prefeito do Município de Foz do Iguaçu 

 

Assunto: Recomendações de Transparência para Contratações Emergenciais 
 
Senhor Prefeito, 

O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu/PR vem por meio deste apresentar 

à Prefeitura de Foz do Iguaçu as “Recomendações de Transparência para 

Contratações Emergenciais em resposta à COVID-19” desenvolvidas pela 

Transparência Internacional - Brasil, organização não-governamental dedicada à 

causa anticorrupção, e publicadas em conjunto com o Tribunal de Contas da União 

(TCU), que objetivam auxiliar governos a efetuarem contratações emergenciais, no 

contexto de enfrentamento da Covid-19, com respaldo nas melhores práticas 

nacionais e internacionais de transparência, integridade e acesso à informação. 

Estas Recomendações destinam-se ao aperfeiçoamento de legislações e políticas 

públicas e, mais especificamente, dos sites governamentais que publicizam 

informações sobre contratações emergenciais realizadas no âmbito do combate à 

Covid-19. As orientações contemplam parâmetros baseados em normas legais – 

como as Leis Federais nº 13.979 de 2020 e nº 13.460 de 2017, a Lei de Acesso à 

Informação e a Política Nacional de Dados Abertos –, além de terem como referência 

as melhores experiências que já vêm sendo desenvolvidas por muitos estados e 

municípios brasileiros.   

Como parte do esforço da Transparência Internacional para ajudar a sociedade a 

atravessar este momento emergencial sem descuidar de conquistas históricas no 

campo da integridade e transparência, a organização avaliou todos os estados e 

capitais brasileiras mais o Distrito Federal sobre o nível de transparência no combate 

à COVID-19. Os resultados podem ser acessados neste site: Ranking de 

Transparência no Combate à COVID-19. 

Seguindo os mesmos objetivos e esforços, o Observatório Social do Brasil - Foz do 

Iguaçu/PR, utilizando a metodologia da Transparência Internacional, realizou a 

avaliação sobre a adequação e transparência das informações sobre contratações 

emergenciais no âmbito do município de Foz do Iguaçu. Acreditamos que, a partir de 

soluções práticas e realistas, é possível conciliar a necessária celeridade e eficiência 

da resposta emergencial com as salvaguardas dos recursos públicos – agora mais do 

que nunca tão vital o seu bom uso.  

https://bit.ly/RecomendacoesContratacoes
https://bit.ly/RecomendacoesContratacoes
https://transparenciainternacional.org.br/ranking/
https://transparenciainternacional.org.br/ranking/
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O resultado desta primeira avaliação será divulgado no dia 08 de junho de 2020 em 

nosso site, redes sociais e nas redes da Unidos Contra a Corrupção – Transparência 

Internacional.  

Antes da divulgação pública, queremos conceder à Prefeitura a chance de validar os 

resultados encontrados por nossa equipe. A metodologia utilizada e os resultados 

preliminares da Prefeitura de Foz do Iguaçu encontram-se, portanto, em anexo. 

Aceitaremos correções e esclarecimentos, assim como a notícia de aprimoramentos 

(devidamente fundamentados), até o prazo de 05 de junho de 2020, às 18:00 horas, 

que deverão ser enviados ao e-mail fozdoiguacu@osbrasil.org.br. Rogamos a 

compreensão pela brevidade do prazo, mas atende à urgência do contexto. Além 

disso, esta iniciativa prevê novas rodadas de avaliações, que permitirão que governos 

tenham reconhecidos seus esforços de aprimoramento. 

  
O objetivo do Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu/PR, assim como da 
Transparência Internacional, é promover os esforços de gestores, lideranças políticas 
e da sociedade como um todo para garantir o melhor uso dos recursos públicos que 
salvarão vidas e ajudarão na retomada econômica. Por resta razão, colocamo-nos à 
disposição para colaborar no desenho e implementação de soluções que promovam 
a integridade nas respostas do poder público à pandemia do COVID-19. 
  
Agradecemos novamente a colaboração de V. Ex. ª. 
  
 
Respeitosamente, 

 

Atenciosamente, 
 
________________________________________ 

Diretoria do Observatório Social de Foz do Iguaçu 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

• Presidente: Leonor Venson de Souza; 

• Vice-Presidente para assuntos Administrativos e Financeiros: Giuliano 

Inzis; 

• Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças: Cristiane 

Valeska Fotiadis Henriques Mafalda; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia: Mário 

Espedito Ostrovski; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social: Jaime Nelson 

Nascimento; 
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CONSELHO FISCAL 

• Elizabeth Arrais de Oliveira Soares; 

• Rosemere Kiyomi Hayashi; 

• Suplente: Nita Busanello; 


