-2-

Terça-feira

junlro de 2020

16

ele

Ano

XIv . Ediçdo N" 1547

Diário Oficial do

Preterr!ía Munoipalcle Sào Fíancisco do Conde - BA

EXECUTIVO

óncÃolsetoR: coNTRoLADoR|A GEBAL Do MUNtcÍpto - cocEM
CÂTEGORIA: ATOS OFICIAIS
(Ne 04/2020)
RECOMEN

-Ff,=rs'tsfttrÊ
coNTRoLADoRta c€RAL Do MUNIcÍPlo

necoureNoaçÃo

o4t2o2o

A ControladoÍia Geral do Municlpio' no uso d€ suas atribuiçt,6s, com fulcro no Art'
20, inciso Xll, da Lei Municipal no 510/2018, e com tulcro no Art 10, l, da ResoluÉo
n. 1120/2005, do TCM/BA;
Considerando as ações mundiais no combale às doençâs cauaadas pelo COVID-í9'
classiÍicada em 11 de março de 2O2O como pândemia pêla OMS - Olganizaçâo
Mundial da Saúde;

ConsideÍando as diÍiculdades tanto sociais como econÔmices vivenciadas êm
decoírência da COVID-19 ê das medidâs adotâdas visando o sêu combate, que

demandam, dentÍe outms ações, a aquisiÉo em caráter de urgência de
determinados bens e serviços de modo a satisfazer as necêssidadea € o intBÍesse
público;

Considerando a publicação da Lei Complemenlaí no 173nO20 que estabêlecê o
Programa FêdeÍaüvo de Enfrenlamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-íg)'
altera a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000:

considerandoaindaqueaLeideAcessoalnÍorma9âodeterminaqueosórgáose
entidades públicãs promovam, independente de rêqueÍimentos, a divulgaçáo em
loca dê fácil acesso, no âmbito de Suas competências, de informaçÓes de interesse
coletivo ou geÍal por eles produzidos ou custodiados, sendo obrigatória a divulgação
de
em portais de trânsparência na rede municipal de computadoÍes' em têmpo real'

intormaÉes relatiYas à execuçâo orçamentáÍia e Íinanceira (ârt So da Lei

no

12.527 f2O01);

considerandoaNotaTécnicaselno2123ll2o2oME,publicadap€laSecretariado
quanto à3
Tesouío Nacional, com o intuito de oriêntaÍ os entes da Federaçáo
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contonçóes dê despasas I

qontÍolê dos gasto3 públicos perantê

ô

enfrentamênto da emergâncle de saúds públlca de importáncia lntorneclonal
decorrente do coronevíru. (COVID-1 9).
Recomenda

1- Quanto aos recursos recebidos do auxllio da Unlão, com base no inciso ll do
art. 5o da LC 173t2O2O, que sáo de livÍe alocaÉo, tendo em vista os eÍeitos
Íinanceiros da pandemla, devem ser úilizados na rêcomposiÉo do
orçamento, para cobrlr obrlgaçÕea exist€ntea ô novaa doap€8aa

2-

necessárlâa 8o combat€ à pa.ndemia.
Cautela na admissão ou contrataçáo de pêssoal, porquanto os órgáos da
administração direta e indiÍeta Íicam proibidoa do crisr cqrgo, êmprego or!
fungão que implique aumento dê despesa. Sendo possÍvel a contrataçào de
funcionáÍios públlcoE: para reposigão decorrontg de vacânclas: para
reposigão de cargos d€ chefia, ds dlroçao e ds ãaaêssoramento (de8ds
que náo acarretem aumBnlo de despesa); conúataçáo t€mporária parâ

atgnder s necessidado de €xcepclonal lntêrea3e público (funçõ€s
envolvidas dirêtamente com o ênÍrentamento da pandemla).

3- Oue sejam observadas as situagÕes na aplicação de PÍogressáo de Classe e
Nivel ao servidor, estgo proibidos alé 31 de dezembrc de 2O2'l a concessão a

qualquer tltulo de vantagem, aumônto, reajustê ou adequaçáo de
remuneÍaçáo a não 3er quando derivada do Bêntenga ,udlciel trensltada
em julgedo ou detormtnação legal antErior à crlamldade públlca. Se a
progressáo decorre de lei anterior á calamidade, ê nâo dependa de contagem
de tempo que se complemente duÍante o peííodo vedado (inciso lX do arl.80,
LC 'l73l2O2O), náo há impêdimento para que ocorra.

4-

Que sejam suspensâs da contagem de tempo como pBrlodo aquisltivo para a
concessáo de bônus em decorrência da aquisigáo dô tempo de serviço do

Íuncionário público, como anuênios, triênio8, qulnquênlos, lic€nças-prêmio,
entre outros, o intervalo de tempo a quB se ÍeferB à Lêi (enlÍa 27lOSl2O2O a
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31l12nO2O) nâo seÍá computado oomo perÍodo aquisitivo para sua
concessão.
5- Atenção quanto ao aumento de salário, gratiÍicaÉo e/ou insalubÍidade, pois

estão vedados, excetuando-se a possibilidade de conceder abono ou
gratificação ou assemelhado a proÍissionais da área da saúde e da
assistência social desde que Íelacionado a medidaa de combate à
câlamidade pública e náo poderão ulkapassar a sua duraçâo. Logo, náo
podeÍâo ser concedidas vantagens que legalmentê nâo possâm sêr retiradas

depois dê 31 de dezêmbro de 2O2O ou porquanto durar

o estado de

calamidade.

ALERTA. por Íim, que o nâo cumprimento desta recomendaçào poderá incorreÍ em
rêsponsabilidades imputadas aos OÍdenadorê6 d€ Despêsa e ao PreÍêito, náo
€xime, ainda que após o lêrmino do perlodo de c€lamidade pública dêcorÍentê da
pandemia da Covid-'l9, da observância das obrigaçÕes d€ úansparência, controle e

fiscalizaçâo rêÍerentês ao reÍerido pêrÍodo, cujo atendimento sêrá objeto de futura
veriÍicação pelos órgàos de Íiscalizeçáo e controle respêctivos, na forma por eles
estabelecida.

São Francisco do Conde, 16 de iunho de 2020.

Kátla Antô niâ Mel
hrens
Controladora G
do Município
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