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PORTARIA N° 5.057 DE 23 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre SUSPENSÃO temporária de vantagens e
garantias aos servidores da Guarda Municipal de Araci
e dá outras providências.

O PREFEITO DE ARACI, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais, conferida pela Lei
Orgânica do Município (LOM) e ainda,
CONSIDERANDO a importância de se garantir o funcionamento satisfatório das unidades
administrativas, através da fixação do seu quadro efetivo permanente de servidores frente a
pandemia do novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO, os riscos que a disseminação do novo coronavírus, moléstia que já tem
casos confirmados na Bahia e em cidades próximas do Município de Araci-Ba;
CONSIDERANDO, que mesmo o Município de Araci não tendo, até o momento, nenhum caso
de Coronavírus confirmado, não cabe à Administração Pública se eximir de adotar medidas
temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do seu
território;
CONSIDERANDO, que todos devemos compreender que ATENÇÃO e PREVENÇÃO é
diferente de pânico e ter calma não significa ficar inerte a ponto de só reagir para remediar;
CONSIDERANDO, a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de
responsabilidade do Poder Executivo Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º - Suspender temporariamente a concessão de benefícios e vantagens para os servidores da
Guarda Municipal de Araci-Bahia em decorrência da necessidade de servidores no combate ao
novo coronavírus (COVID-19);
Parágrafo Único – Os benefícios e vantagens citado neste artigo diz respeito a Férias, Licença
Prêmio, Licença Sem Vencimento, entre outros.
Art. 2º - Os servidores que obteriam suas férias de forma coletiva através da portaria 5.056 de 05
de março de 2020, para os próximos meses, negociarão junto ao comando da Guarda Municipal
nova data.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Araci-Bahia, 23 de março de 2020
ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito de Araci – Bahia
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