
 

COMUNICADO  
DGA Nº 003/2020 

O Diretor Técnico do Departamento Geral de 

Administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições regimentais, e, CONSIDERANDO a edição do 

Ato GP nº 04/2020 que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), 

classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS);  

CONSIDERANDO o Comunicado DGA nº 01/2020 que 

dispõe sobre o horário de funcionamento do Tribunal e a possibilidade 

de alteração do regime de trabalho dos prestadores de serviço 

terceirizados;  

CONSIDERANDO o Comunicado DGA nº 02/2020 que 

dispõe sobre ações e prevenção ao contágio do COVID-19;  

CONSIDERANDO que em decorrência da pandemia de 

COVID-19 algumas empresas Contratadas por este Tribunal não 

consigam cumprir fielmente com suas atribuições, acarretando no 

descumprimento involuntário de obrigações contratuais;  

CONSIDERANDO que devido à pandemia de COVID-19 

surgiu uma situação excepcional, que gera impacto direto na livre 

circulação de pessoas e de mercadorias;  

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar 

procedimentos neste Tribunal, no tocante à gestão dos seus 



contratos, que podem ser impactados pela pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 13 do referido Ato GP 

nº 04/2020, que autoriza o DGA a adotar outras medidas necessárias 

para evitar a propagação interna do vírus COVID19;  

COMUNICA:  

Art. 1º Os contratos celebrados junto a este Tribunal 

ficam com os prazos de fornecimento e de execução suspensos 

enquanto vigorar o Ato GP nº 04/2020. Parágrafo único: A suspensão 

de que trata o caput deste artigo não se aplica aos serviços prestados 

de forma continuada.  

Art. 2º A execução dos serviços continuados de 

copeiragem, de ascensorista, de movimentação de materiais, de 

mensageiros, dentre outros definidos por este Departamento, fica 

suspensa durante a vigência do Ato GP nº 04/2020 ou até que nova 

orientação seja comunicada por este Tribunal.  

Art. 3º Os serviços continuados de limpeza, de 

manutenção em geral, de reprografia, de portaria e de telefonia 

continuam em execução durante o período que este Tribunal e suas 

Unidades Regionais estiverem em funcionamento, mediante ajuste da 

jornada e da escala dos colaboradores.  

Parágrafo único: O ajuste da jornada e da escala de que 

trata o caput deste artigo será realizado entre os prepostos das 

empresas Contratadas e o Gestor do contrato, ouvido sempre o 



Diretor de cada Unidade Regional, quando o caso. Art. 4º Os serviços 

de vigilância e segurança patrimonial e de bombeiros civis, pela sua 

natureza, permanecem inalterados, mantidos os horários pactuados 

contratualmente.  

Art. 5º A suspensão da execução dos serviços, a 

redução do efetivo devido à escala de rodízio e o ajuste da jornada de 

trabalho não configuram supressão de posto contratado. Parágrafo 

único: Todos os colaboradores terceirizados deste Tribunal deverão 

obedecer ao período de quarentena do COVID-19 e permanecer em 

plantão remoto, ou seja, à disposição para atender imediatamente 

quando chamados, observado o horário definido inicialmente em 

contrato.  

Art. 6º Os colaboradores terceirizados receberão 

orientações diretamente da empresa a que estão vinculados. Caberá 

à Contratada manter contato, por meio de seus prepostos, com os 

Gestores dos respectivos contratos. Art. 7º Este Comunicado entrará 

em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos à data 

de publicação do Ato GP nº 04/2020.  

CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK  

Diretor do Departamento  
Geral de Administração 
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