Prefeitura Municipal de Vereda
Terça-feira • 28 de Junho de 2022 • Ano II • Nº 781
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Licitações .......................................................................................................................02 a 114

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Manrick Gregório Prates Teixeira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Vereda - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDLCNDGWOTA2QTVENDK0RD

Terça-feira
28 de Junho de 2022
2 - Ano II - Nº 781

Vereda

Licitações

Município de Vereda | Estado da Bahia
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 014-2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DECORRENTE DA
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014-2022, CONFORME LEI 10.520 E LEI 8.666/93 E
SUAS ALTERAÇÕES.
MUNICIPIO DE VEREDA–PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av.
Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, inscrita no CNPJ sob n 16.412.017//0001-96, neste ato representada pelo
Sr. Manrick Gregorio Prates Teixeira, brasileiro, empresário, portador do CPF nº.276.985.918-83, residente e
domiciliado na Rua Aguas Marinhas, 5, centro, Vereda-Ba, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
WS PNEUS LTDA, estabelecida Rua Bahia, 783, centro, Vereda/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 38.407.633/0001-91,
neste ato representada pelo Sr. Seam Franklin Meira Franca, CPF nº 018.722.675-05, doravante denominado
CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO
O presente termo de apostilamento de contrato tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária, conforme
faculta art. 65º, § 8º da Lei Federal 8.666/93, face necessária à transferência dos recursos conforme descrito na
cláusula do referido contrato que ora regularizamos.
CLÁUSULA SEGUNDA – ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ocorreram também por conta de
recursos constantes das seguintes dotações:
Unidade - 2.05.01 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Habitação
Ação - 2.129 Manutenção da Secretaria de Obras, Transportes e Habitação
Elemento – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte – 00
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas continuam inalteradas.

Vereda/Ba, 10 de junho de 2022.

___________________________________
Prefeito
Contratante
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº047/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão de Biênio – Progressão Horizontal ao(a) servidor(a)
MARIA D’AJUDA SANTOS CARVALHO, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG nº 09.221.989-69 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o nº 005.153.365-05, servidor(a) deste município na
função de Auxiliar de Serviços Gerais, desde 01/02/2009,
matrícula 471, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, MARIA D’AJUDA SANTOS CARVALHO,
matrícula 471, Auxiliar de serviços gerais desde 01/02/20009,
faz jus a progressão horizontal, formalizando o seu requerimento
devidamente protocolado junto ao Departamento de Recursos
Humanos – RH em 25/11/2021, preenchendo todos os requisitos
legais exigidos, estando apta a gozar da progressão horizontal
a que faz jus o servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
25/11/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº047/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por MARIA D’AJUDA SANTOS
CARVALHO, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG
nº 09.221.989-69 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.153.36505, servidor(a) deste município na função de Auxiliar de Serviços
Gerais, desde 01/02/2009, matrícula 471, lotado(a) na Secretaria
Municipal de Saúde.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº048/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão de Biênio – Progressão Horizontal ao(a) servidor(a)
SANDRA CARDOSO DOS SANTOS, brasileiro(a), portador(a) da cédula
de identidade RG nº 05.798.774-26 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob
o nº 659.770.685-49, servidor(a) deste município na função de
Agente Administrativo, desde 01/07/1997, matrícula 67, lotado na
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, SANDRA CARDOSO DOS SANTOS,
matrícula 67, Agente Administrativo desde 01/07/1997, faz jus a
progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente protocolado junto ao Departamento de Recursos
Humanos – RH em 23/02/2021, preenchendo todos os requisitos
legais exigidos, estando apta a gozar da progressão horizontal
a que faz jus o servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
23/02/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº048/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por SANDRA CARDOSO DOS SANTOS,
brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº
05.798.774-26 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 659.770.68549,
servidor(a)
deste
município
na
função
de
Agente
Administrativo, desde 01/07/1997, matrícula 67, lotado na
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Jhonata
dos
Santos
Pereira,
brasileiro(a),
portador(a) da cédula de identidade RG nº14.307.889-50 SSP/BA,
inscrito no CPF/MF sob o nº 039.169.115-54, servidor(a) deste
município na função Motorista, desde 01/02/2011, matrícula 843,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Jhonata dos Santos Pereira
matrícula 843, Motorista desde 01/02/2011, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
23/02/2021, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDLCNDGWOTA2QTVENDK0RD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
13 - Ano II - Nº 781

Vereda

02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
14/04/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por JHONATA DOS SANTOS
PEREIRA, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG
nº14.307.889-50 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.169.11554, servidor(a) deste município na função Motorista, desde
01/02/2011, matrícula 843, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDLCNDGWOTA2QTVENDK0RD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
15 - Ano II - Nº 781

Vereda

PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Rodrigo de Souza Castro, brasileiro(a), portador(a)
da cédula de identidade RG nº5.845.683 SSP/MG, inscrito no CPF/MF
sob o nº 028.834.536-32, servidor(a) deste município na função
zootecnista, desde 02/02/2009, matrícula 747, lotado na
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Rodrigo de Souza Castro,
matrícula 747, zootecnista desde 02/02/2009, faz jus a
progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente protocolado junto ao Departamento de Recursos
Humanos – RH em 15/06/2021, preenchendo todos os requisitos
legais exigidos, estando apta a gozar da progressão horizontal
a que faz jus o servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
15/06/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por RODRIGO DE SOUZA CASTRO,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
nº5.845.683 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.834.536-32,
servidor(a) deste município na função zootecnista, desde
02/02/2009, matrícula 747, lotado na Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº051/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)TELMA REGINA DA SILVA QUEIROZ PEREIRA, brasileiro(a),
portador(a) da cédula de identidade RG nº05.858.838-82 SSP/BA,
inscrito no CPF/MF sob o nº 744,786.485, servidor(a) deste
município na função Auxiliar de Contabilidade, desde 01/07/1997,
matrícula 45, lotado na Secretaria Municipal de Obras,
Transporte e Habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Telma Regina da Silva Queiroz
Pereira, matrícula 45, Auxiliar de Contabilidade desde
01/07/1997, faz jus a progressão horizontal, formalizando o seu
requerimento devidamente protocolado junto ao Departamento de
Recursos Humanos – RH em 16/03/2021, preenchendo todos os
requisitos legais exigidos, estando apta a gozar da progressão
horizontal a que faz jus o servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
16/03/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº051/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por TELMA REGINA DA SILVA
QUEIROZ PEREIRA, brasileiro(a), portador(a) da cédula de
identidade RG nº05.858.838-82 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o
nº 744,786.485, servidor(a) deste município na função Auxiliar
de Contabilidade, desde 01/07/1997, matrícula 45, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Habitação.

Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº052/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Joilson Silva Santos, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG nº09.145.723-85 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°083.438.677-18, servidor(a) deste município na
função Gari, desde 01/03/2010, matrícula 830, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Joilson Silva Santos, matrícula
830, Gari desde 01/03/2010, faz jus a progressão horizontal,
formalizando o seu requerimento devidamente protocolado junto ao
Departamento de Recursos Humanos – RH em 16/03/2021, preenchendo
todos os requisitos legais exigidos, estando apta a gozar da
progressão horizontal a que faz jus o servidor público deste
município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDLCNDGWOTA2QTVENDK0RD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
24 - Ano II - Nº 781

Vereda

seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
16/03/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº052/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por JOILSON SILVA SANTOS,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
nº09.145.723-85 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°083.438.67718, servidor(a) deste município na função Gari, desde
01/03/2010, matrícula 830, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº053/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Aristides
Oliveira
Jardim,
brasileiro(a),
portador(a) da cédula de identidade RG nº13.795.800-56 SSP/BA,
inscrito no CPF/MF sob o n°049.233.155-39, servidor(a) deste
município na função Auxiliar Administrativo, desde 01/07/2015,
matrícula 1050, lotado na Secretaria Municipal de Administração
e Planejamento.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Aristides Oliveira Jardim,
matrícula 1050, Auxiliar Administrativo desde 01/07/2015, faz
jus a progressão horizontal, formalizando o seu requerimento
devidamente protocolado junto ao Departamento de Recursos
Humanos – RH em 16/03/2021, preenchendo todos os requisitos
legais exigidos, estando apta a gozar da progressão horizontal
a que faz jus o servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
16/03/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº053/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por ARISTIDES OLIVEIRA JARDIM,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
nº13.795.800-56 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°049.233.15539,
servidor(a)
deste
município
na
função
Auxiliar
Administrativo, desde 01/07/2015, matrícula 1050, lotado na
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº054/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Natan Dias Alves, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG nº14.169.446-72 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°031.808.515-11, servidor(a) deste município na
função Fiscal de Tributos, desde 02/02/2009, matrícula 757,
lotado na Secretaria Municipal de Finanças.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Natan Dias Alves, matrícula 757,
Fiscal de Tributos desde 02/02/2009, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
16/03/2021, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDLCNDGWOTA2QTVENDK0RD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
33 - Ano II - Nº 781

Vereda

02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
16/03/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº054/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por NATAN DIAS ALVES,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
nº14.169.446-72 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°031.808.51511, servidor(a) deste município na função Fiscal de Tributos,
desde 02/02/2009, matrícula 757, lotado na Secretaria Municipal
de Finanças.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº056/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Joanes Silva Nascimento, brasileiro(a), portador(a)
da cédula de identidade RG n°14.292.651-59 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°032.000.095-86, servidor(a) deste município na
função de Gari, desde 02/02/2009, matrícula 756, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Joanes Silva Nascimento,
matrícula 756, Gari desde 02/02/2009, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
17/03/2021, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDLCNDGWOTA2QTVENDK0RD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
37 - Ano II - Nº 781

Vereda

02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
17/03/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº056/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por JOANES SILVA NASCIMENTO,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°14.292.651-59 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°032.000.09586, servidor(a) deste município na função de Gari, desde
02/02/2009, matrícula 756, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão de Biênio – Progressão Horizontal ao(a) servidor(a)
Cleinton Januário da Silva, brasileiro(a), portador(a) da cédula
de identidade RG n°13.074.280-53 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob
o n°023.361.145-26, servidor(a) deste município na função de
Gari, desde 02/03/2011, matrícula 851, lotado na Secretaria
Municipal de Obras, Transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Cleiton Januário da Silva,
matrícula 851, Gari desde 02/03/2011, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
19/03/2021, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
19/03/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por CLEITON JANUÁRIO DA SILVA,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°13.074.280-53 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°023.361.14526, servidor(a) deste município na função de Gari, desde
02/03/2011, matrícula 851, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº058/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão de Biênio – Progressão Horizontal ao(a) servidor(a)
Cleriston Almeida Gomes, brasileiro(a), portador(a) da cédula de
identidade RG n°11.356.232-28 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o
n°793.868.815-00, servidor(a) deste município na função de Gari,
desde 02/03/2011, matrícula 895, lotado na Secretaria Municipal
de Obras, Transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Cleriston Almeida Gomes,
matrícula 895, Gari desde 02/03/2011, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
19/03/2021, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
19/03/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº058/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por CLERINSTON ALMEIDA GOMES,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°11.356.232-28 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°793.868.81500, servidor(a) deste município na função de Gari, desde
02/03/2011, matrícula 895, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº059/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Taline Amorim Barbosa, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°16.344.007-71 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°058.996.695-27, servidor(a) deste município na
função de Auxiliar Administrativo, desde 02/05/2016, matrícula
1071, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Taline Amorim Barbosa, matrícula
1071, Gari desde 02/05/2016, faz jus a progressão horizontal,
formalizando o seu requerimento devidamente protocolado junto ao
Departamento de Recursos Humanos – RH em 23/03/2021, preenchendo
todos os requisitos legais exigidos, estando apta a gozar da
progressão horizontal a que faz jus o servidor público deste
município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
23/03/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº059/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por TALINE AMORIM BARBOSA,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°16.344.007-71 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°058.996.69527, servidor(a) deste município na função de Auxiliar
Administrativo, desde 02/05/2016, matrícula 1071, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº060/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Lucinelia Alves Ferreira, brasileiro(a), portador(a)
da cédula de identidade RG n°13.396.399-39 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°034.799.205-60, servidor(a) deste município na
função de Gari, desde 01/07/2015, matrícula 1053, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Lucinelia Alves Ferreira
matrícula 1053, Gari desde 01/07/2015, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
25/03/2021, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
25/03/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº060/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por LUCINELIA ALVES FERREIRA,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°13.396.399-39 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°034.799.20560, servidor(a) deste município na função de Gari, desde
01/07/2015, matrícula 1053, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº061/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Wagner Vieira Souza, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°15.058.10-63 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°047.411.245-41, servidor(a) deste município na
função de Gari, desde 01/03/2011, matrícula 874, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Wagner Vieira Souza, matrícula
874, Gari, desde 01/03/2011, faz jus a progressão horizontal,
formalizando o seu requerimento devidamente protocolado junto ao
Departamento de Recursos Humanos – RH em 26/03/2021, preenchendo
todos os requisitos legais exigidos, estando apta a gozar da
progressão horizontal a que faz jus o servidor público deste
município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
26/03/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº061/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por WAGNER VIEIRA SOUZA,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°15.058.10-63 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°047.411.24541, servidor(a) deste município na função de Gari, desde
01/03/2011, matrícula 874, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº062/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)José Nilton Jesus Souza, brasileiro(a), portador(a)
da cédula de identidade RG n°15.867.412-83 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°007.824.265-73, servidor(a) deste município na
função de Auxiliar de Serviços Gerais, desde 01/02/2002,
matrícula 518, lotado na Secretaria Municipal de Obras,
Transporte e Habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, José Nilton Jesus Souza,
matrícula 518, Auxiliar de Serviços Gerais, desde 01/02/2002,
faz jus a progressão horizontal, formalizando o seu requerimento
devidamente protocolado junto ao Departamento de Recursos
Humanos – RH em 24/04/2021, preenchendo todos os requisitos
legais exigidos, estando apta a gozar da progressão horizontal
a que faz jus o servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
24/04/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº062/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por JOSÉ NILTON JESUS SOUZA,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°15.867.412-83 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°007.824.26573, servidor(a) deste município na função de Auxiliar de Serviços
Gerais, desde 01/02/2002, matrícula 518, lotado na Secretaria
Municipal de Obras, Transporte e Habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº063/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Rômulo Souza Pacheco, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°05.218.412-91 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°750.309.005-78, servidor(a) deste município na
função de Fiscal de Postura, desde 02/03/2011, matrícula 429,
lotado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Rômulo Souza Pacheco, matrícula
429, Fiscal de Postura, desde 02/03/2011, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
07/06/2021, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
07/06/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº063/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por RÔMULO SOUZA PACHECO,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°05.218.412-91 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°750.309.00578, servidor(a) deste município na função de Fiscal de Postura,
desde 02/03/2011, matrícula 429, lotado na Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº064/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)João Jesus Souza, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°05.499.172-25 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°027.839.937-16, servidor(a) deste município na
função de Agente de Saúde, desde 16/10/2009, matrícula 664,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, João Jesus Souza, matrícula 664,
Agente de Saúde, desde 16/10/2009, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
30/06/2021, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
30/06/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº064/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por JOÃO JESUS SOUZA,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°05.499.172-25 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°027.839.93716, servidor(a) deste município na função de Agente de Saúde,
desde 16/10/2009, matrícula 664, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº065/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)João Campos Alves, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°44.86.813 SSP/BA, inscrito no CPF/MF
sob o n°328.517.235-53, servidor(a) deste município na função de
Operador de Máquina pesada, desde 01/02/2011, matrícula 837,
lotado na Secretaria Municipal de Obras, transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, João Campos Alves, matrícula 837,
Operador de Máquina Pesada, desde 01/02/2011, faz jus a
progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente protocolado junto ao Departamento de Recursos
Humanos – RH em 19/10/2021, preenchendo todos os requisitos
legais exigidos, estando apta a gozar da progressão horizontal
a que faz jus o servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
19/10/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº065/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por JOÃO CAMPOS ALVES,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°44.86.813 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°328.517.235-53,
servidor(a) deste município na função de Operador de Máquina
pesada, desde 01/02/2011, matrícula 837, lotado na Secretaria
Municipal de Obras, transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº066/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Vladimir de Abreu Rodrigues , brasileiro(a), inscrito
no CPF/MF sob o n°070.718.006-69, servidor(a) deste município na
função de motorista, desde 02/05/2016, matrícula 1098, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Vladimir de Abreu Rodrigues,
matrícula 1098, Motorista, desde 02/05/2016, faz jus a
progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente protocolado junto ao Departamento de Recursos
Humanos – RH em 21/10/2021, preenchendo todos os requisitos
legais exigidos, estando apta a gozar da progressão horizontal
a que faz jus o servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
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I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
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o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
21/10/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº066/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por VLADIMIR DE ABREU
RODRIGUES,
brasileiro(a),
inscrito
no
CPF/MF
sob
o
n°070.718.006-69, servidor(a) deste município na função de
motorista, desde 02/05/2016, matrícula 1098, lotado
na
Secretaria Municipal de Saúde.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDLCNDGWOTA2QTVENDK0RD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
79 - Ano II - Nº 781

Vereda

PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº067/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Alvino Souza de França, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°04.942.704-03 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°493.947.975-72, servidor(a) deste município na
função de zelador, desde 01/03/1999, matrícula 264, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Alvino Souza de França, matrícula
264, zelador, desde 01/03/1999, faz jus a progressão horizontal,
formalizando o seu requerimento devidamente protocolado junto ao
Departamento de Recursos Humanos – RH em 27/04/2022, preenchendo
todos os requisitos legais exigidos, estando apta a gozar da
progressão horizontal a que faz jus o servidor público deste
município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDLCNDGWOTA2QTVENDK0RD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
81 - Ano II - Nº 781

Vereda

02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
27/04/2022, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 27/04/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 27/04/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº067/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por ALVINO SOUZA DE FRANÇA,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°04.942.704-03 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°493.947.97572, servidor(a) deste município na função de zelador, desde
01/03/1999, matrícula 264, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº068/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Francielle Santos Neves, brasileiro(a), portador(a)
da cédula de identidade RG n°15.315.877-80 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°045.357.895-09, servidor(a) deste município na
função de Gari, desde 01/02/2011, matrícula 890, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Francielle Santos Neves,
matrícula 890, Gari, desde 01/02/2011, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
12/05/2022, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDLCNDGWOTA2QTVENDK0RD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
84 - Ano II - Nº 781

Vereda

seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
12/05/2022, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 12/05/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 12/05/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº068/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por FRANCIELLE SANTOS NEVES,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°15.315.877-80 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°045.357.89509, servidor(a) deste município na função de Gari, desde
01/02/2011, matrícula 890, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº069/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Ademir Silva Martins, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°14.492.296-70 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°033.047.215-17, servidor(a) deste município na
função de Gari, desde 02/03/2011, matrícula 894, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Ademir Silva Martins, matrícula
894, Gari, desde 02/03/2011, faz jus a progressão horizontal,
formalizando o seu requerimento devidamente protocolado junto ao
Departamento de Recursos Humanos – RH em 11/05/2022, preenchendo
todos os requisitos legais exigidos, estando apta a gozar da
progressão horizontal a que faz jus o servidor público deste
município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
11/05/2022, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 11/05/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 11/05/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº069/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por ADEMIR SILVA MARTINS,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°14.492.296-70 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°033.047.21517, servidor(a) deste município na função de Gari, desde
02/03/2011, matrícula 894, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº070/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Uesclei Ribeiro Nunes, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°56.146.5186 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o n°037.123.145-07, servidor(a) deste município na função de
Gari, desde 01/06/2015, matrícula 977, lotado na Secretaria
Municipal de Obras, transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Uesclei Ribeiro Nunes, matrícula
977, Gari, desde 01/06/2015, faz jus a progressão horizontal,
formalizando o seu requerimento devidamente protocolado junto ao
Departamento de Recursos Humanos – RH em 11/05/2022, preenchendo
todos os requisitos legais exigidos, estando apta a gozar da
progressão horizontal a que faz jus o servidor público deste
município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
11/05/2022, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 11/05/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 11/05/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº070/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por UESCLEI RIBEIRO NUNES,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°56.146.5186 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°037.123.14507, servidor(a) deste município na função de Gari, desde
01/06/2015, matrícula 977, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº071/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Josemar santos Sousa, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°06.025.229-43 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°974.508.395-04, servidor(a) deste município na
função de Gari, desde 01/07/1997, matrícula 114, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, transporte e habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Josemar Santos Sousa, matrícula
114, Gari, desde 01/07/1997, faz jus a progressão horizontal,
formalizando o seu requerimento devidamente protocolado junto ao
Departamento de Recursos Humanos – RH em 11/05/2022, preenchendo
todos os requisitos legais exigidos, estando apta a gozar da
progressão horizontal a que faz jus o servidor público deste
município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
11/05/2022, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº071/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por JOSEMAR SANTOS SOUSA,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°06.025.229-43 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°974.508.39504, servidor(a) deste município na função de Gari, desde
01/07/1997, matrícula 114, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Magno Marcos Marquez de Queiroz, brasileiro(a),
portador(a) da cédula de identidade RG n°06.025.229-43 SSP/BA,
inscrito no CPF/MF sob o n°974.508.395-04, servidor(a) deste
município na função de Coveiro, desde 08/02/2015, matrícula
1048, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Magno Marcos Marques Queiroz,
matrícula 1048, Coveiro desde 08/02/2015, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
18/05/2022, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
18/05/2022, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 18/05/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 18/05/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por MAGNO MARCOS MARQUEZ
QUEIROZ, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG
n°06.025.229-43 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°974.508.39504, servidor(a) deste município na função de Coveiro, desde
08/02/2015, matrícula 1048, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº073/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão de Biênio – Progressão Horizontal ao(a) servidor(a)
Madalena Dias Figueredo, brasileiro(a), portador(a) da cédula de
identidade RG n°082.46628-90 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o
n°977.637.995-87, servidor(a) deste município na função de
Zeladora, desde 01/07/1997, matrícula 361, lotado na Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo,Madalena Dias Figueredo matrícula
361, Zeladora desde 01/07/1997, faz jus a progressão horizontal,
formalizando o seu requerimento devidamente protocolado junto ao
Departamento de Recursos Humanos – RH em 11/05/2022, preenchendo
todos os requisitos legais exigidos, estando apta a gozar da
progressão horizontal a que faz jus o servidor público deste
município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
11/05/2022, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 11/05/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 11/05/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDLCNDGWOTA2QTVENDK0RD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
106 - Ano II - Nº 781

Vereda

DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº073/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por MADALENA DIAS FIGUEIREDO,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°082.46628-90 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°977.637.99587, servidor(a) deste município na função de Zeladora, desde
01/07/1997, matrícula 361, lotado na Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº074/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Silvia Meira Lima, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°15.454.037-40 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°977.637.995-87, servidor(a) deste município na
função de Recepcionista, desde 01/10/2009, matrícula 794, lotado
na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Silvia Meira de Lima, matrícula
794, Recepcionista desde 01/10/2009, faz jus a progressão
horizontal,
formalizando
o
seu
requerimento
devidamente
protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos – RH em
25/11/2021, preenchendo todos os requisitos legais exigidos,
estando apta a gozar da progressão horizontal a que faz jus o
servidor público deste município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
25/11/2021, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 03/01/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 03/01/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº074/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por SILVIA MEIRA LIMA,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°15.454.037-40 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°977.637.99587, servidor(a) deste município na função de Recepcionista,
desde 01/10/2009, matrícula 794, lotado na Secretaria Municipal
de Assistência Social.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº075/2022
I – RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Comissão de Avaliação de
Desempenho para fins de Progressão Horizontal – Biênio,
instituída através da Portaria nº 157 de 30 de Março de 2022,após
emissão de Relatório no Processo Administrativo que visa a
concessão
de
Biênio
–
Progressão
Horizontal
ao(a)
servidor(a)Fabiano Vieira Lima, brasileiro(a), portador(a) da
cédula de identidade RG n°14.395.377-04 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n°393.488.618-32, servidor(a) deste município na
função de Gari, desde 01/03/2011, matrícula 892, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, transporte, habitação.
Em atendimento ao r. despacho administrativo de fl. 02, veio o
presente processo para apresentar Relatório sobre a viabilidade
do presente pedido, indicando se o(a) servidor(a) preenche os
requisitos contidos na Lei Complementar nº 001/2008.
É o que basta relatar e passo a opinar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A teor do Relatório emitido pela Comissão de Avaliação, o(a)
servidor(a) do quadro efetivo, Fabiano Vieira Lima, matrícula
892, Gari desde 23/05/2022, faz jus a progressão horizontal,
formalizando o seu requerimento devidamente protocolado junto ao
Departamento de Recursos Humanos – RH em 25/11/2021, preenchendo
todos os requisitos legais exigidos, estando apta a gozar da
progressão horizontal a que faz jus o servidor público deste
município.
Compulsando a Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano
de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos do município de
Vereda/BA, encontra-se a previsão legal para o presente
requerimento formulado, vejamos:
Art. 22 - O Servidor fará jus à progressão horizontal a
cada biênio de efetivo exercício, inclusive quando estiver
exercendo função de confiança, que lhe dá direito à classe
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seguinte, constante do Anexo III desta Lei, se aprovado
na avaliação de desempenho.
I. A progressão horizontal será no percentual de dois por
cento, obedecido o interstício de dois anos começando a
ser contada a partir da data da vigência desta lei, e
requerimento do Servidor.
II. O servidor investido legalmente em cargo público terá
direito a progressão horizontal até a sua aposentadoria
ou declarada sua inatividade.
III. As progressões horizontais, serão efetivadas em 31
de janeiro, e 30 junho de cada ano para os Servidores que
forem aprovados na Avaliação de Desempenho.

Cumpre esclarecer, que o inciso I do artigo 22 da Lei
Complementar nº 001/2008, dispõe que a progressão será concedida
implicando o reajuste do seu salário base no percentual de 2%
(dois por cento), contados a partir da data do requerimento do
servidor.
Em virtude da vigência da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o programa federativo de enfretamento ao Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) alterando a Lei Complementar nº 101/2000,
especificamente, em seu artigo 8º, inciso IX, os municípios
afetados pela calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, ficaram proibidos até 31 de dezembro de 2021, em
conceder vantagens ao servidor público que implicasse no aumento
da folha salarial e gasto com pessoal, vejamos:
LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios,
triênios,
quinquênios,
licenças-prêmio
e
demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de
serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Portanto, ciente de que o município de Vereda/BA decretou Estado
de Calamidade Pública pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), através do Decreto nº 051 de
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02 de fevereiro de 2021, prorrogando seus efeitos em igual
período, através do Decreto nº 112 de 29 de junho de 2021, embora
o(a) servidor(a) tenha protocolado o seu requerimento em
23/05/2022, devido a proibição contida no artigo 8º, inciso IX
da LC 173/2020, os seus efeitos legais começaram a surtir somente
a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da proibição
legal, ou seja, 23/05/2022, devendo esta data ser a considerada
para a concessão de sua progressão horizontal, com reajuste de
2% (dois por cento) no seu salário base.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, analisando o requerimento e toda
documentação em anexo, OPINO pelo acolhimento do requerimento
formulado pelo(a) servidor(a), pelos fatos e fundamentos
apresentados, concedendo a sua progressão horizontal com biênio
efetivo a partir de 23/05/2022, em obediência ao disposto na Lei
Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos e
definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº058/2022

Com fundamento no Parecer Jurídico retro emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, DEFIRO o pedido de concessão
de progressão horizontal – biênio, contido no artigo 22 e incisos
da Lei Complementar nº 001/2008 que instituiu o Plano de Cargos
e definiu o sistema de vencimentos dos servidores públicos do
município de Vereda/BA, formulado por FABIANO VIEIRA LIMA,
brasileiro(a),
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG
n°14.395.377-04 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°393.488.61832, servidor(a) deste município na função de Gari, desde
01/03/2011, matrícula 892, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, transporte, habitação.
Restitua-se
o
processo
à
Secretaria
Municipal
de
Administração e Planejamento, para dar ciência a requerente e
demais providências de praxe, com publicação do Parecer Jurídico
e Decisão Administrativa no Diário Oficial do Município, em
atendimento a publicidade dos atos praticados pela administração
pública.
Cumpra-se.
Vereda/BA, 27 de Junho de 2022.
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