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ASSEMBLEIA LEGISLAïIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

coMrssÃo ESPEcTAL

REqU ER.MENT. ," Jol
ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. l-L6 e art. 120, inciso X, do Regimento interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, combinado com art. 30, parágrafo 2", inciso V, da

Constituição do Estado do Amazonas, que seja enviado expediente em forma de

Requerimento, à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da lnformação - SEMEF,

solicitando informações sobre as ações orçamentárias realizadas no Munícípio de Manaus

para o enfretamento da pandemia decorrente do COVID-19.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres pares requerimento com intuito de ser aprovado e devidamente

encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da lnformação - SEMEF,

solicitando informações sobre as ações orçamentárias realizadas no Município de Manaus

para o enfretamento da pandemia decorrente do COVID-19.

lnicialmente cumpre destacar que por meio do Decreto Legislativo de n. 897 de 27 de

março de 2020 - Portaria O3O70/2O20/GP, devidamente publicado no DO ALEAM L.474,

em 27 de março de 2O2O , foi criada a Comissão Especial no âmbito da Assembleia

Legislativa, com o objetivo de acompanhar as medidas referentes à emergência de saúde

pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (COVID-19)

implementadas pelo município de Manaus, em razão da calamidade ora reconhecida até o

dia 3t/L2/2o2o.

É necessário reconhecer que é de responsabilidade do poder executivo a organização do

sistema de saúde e o emprego de gastos eficazes do orçamento público para atuação

dentro da conjuntura atual.
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No entanto, a urgência e o fato inédito que toda a sociedade vem enfrentando não

poderão ser motivos para que não haja uma devida prestação de contas, mesmo que não

tenhamos uma exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentária,

exclusivamente, para a criação ou expansão de programas públicos destinados ao combate

à crise gerada pela pandemia, essas flexibilizações devem ser acompanhadas à

observância ao princípio da transparência em relação às contratações de pessoal,

aquisições de bens e serviços e renúncias de receitas.

Nesse sentido, é que solicitamos, por meio de relatório simplificado, todas as ações

orçamentárias adotadas pelo Município de Manaus no combate ao novo coronavírus e aos

seus efeitos reflexos, indicando as despesas e respectivas fontes de custeio, até a presente

d ata.

Tais informações irão corroborar o Relatório Final que será elaborado por esta

Comissão Especial, que busca o cumprimento de seus objetivos, no sentido de conduzir

seus trabalhos de forma coerente e adequada ao momento em que estamos vivenciando.

Diante de todo exposto, é que requeiro que sejam prestadas informações a esta Casa

Legislativa, por parte da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da lnformação -
SEMEF, solicitando informações sobre as ações orçamentárias realizadas no Município de

Manaus para o enfretamento da pandemia decorrente do COVID-19.

Peço o apoio dos nobres pares para aprovação deste Requerimento e em seguida seja

encaminhada cópia à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da lnformação -
SEMEF. No endereço: Avenida Japurá, n.488, centro, CEP 69025-020, Manaus-AM.

PIENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBTEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM
Manaus, 10 de junho de 2020.

JOÃO LUrZ

Deputado Estadual - REPU BLICANOS

Presidente da Comissão Especial
DECRETO IEGISIAT|VO N.897 DÊ27 DE MARçO DE 2020

PORTARTA O3O7 O | 2O2O I cP
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