
 

 

 

 

DECRETO N.º 204/2020 

DATA: 09/09/2020 

 

SÚMULA: Concede retorno do atendimento 

presencial ao público em todas as atividades, a 

partir de 14 de setembro de 2020, bem como a 

normalidade do expediente das Secretarias, e dá 

outras providências. 

 

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e; 

Considerando que o momento atual é complexo, e 

exige um esforço conjunto e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação 

demanda; 

Considerando a necessidade do emprego de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública e;  

Considerando a necessidade da manutenção das 

atividades de forma cuidadosa e responsável; 
 

Decreta: 
 

Art. 1º. A Administração Direta do Município de 

Pinhão retornará o atendimento presencial ao público em todas as atividades, a partir de 14 

de setembro de 2020, bem como a normalidade do expediente das Secretarias. 

§1º. As aulas e transporte escolar mantêm suspensos 

até nova orientação da SEED-PR; 

§2º. O servidor que tiver a necessidade de se manter 

afastado do trabalho por motivo de saúde deverá apresentar ao Departamento de Recursos 

Humanos: 

a) Exame médico atualizado, acompanhado de 

laudo médico de especialista da área correspondente com a indicação do CID da doença ou 

comorbidade existente; 

§3º. A Secretaria Municipal de Educação fica 

autorizada a estabelecer, em ato próprio, regulamento sobre o funcionamento, atendimento e 

horários para o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais 

lotados na Secretaria Municipal de Educação; 

§4º. As Secretarias Municipais manterão avisos na 

entrada do prédio, informando sobre as medidas de segurança adotadas e disponibilizarão 

álcool em gel para todos os servidores e população em geral que adentrar naquele espaço. 



 

 

Art. 2º. Fica obrigatório o registro do ponto 

biométrico para entrada e saída dos servidores, devendo ser disponibilizado álcool em gel 

em cada local de controle do ponto para que se faça o uso sempre que utilizar o 

equipamento; 

§1º. Os servidores deverão respeitar as orientações 

gerais recomendadas pelos órgãos de saúde sobre o combate ao novo Coronavírus, 

especialmente o distanciamento e uso de máscaras; 

Art. 3º.  Os servidores que apresentarem 

quaisquer dos sintomas do COVID-19 deverão procurar a unidade sentinela no início dos 

sintomas; 

Art. 4º. O Poder Executivo, através de seus 

Secretários Municipais, poderá determinar o remanejamento de pessoal de seus locais 

originais de lotação para outros, em especial dos profissionais da área de saúde, para 

otimizar o atendimento e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional, decorrente do COVID-19. 

Art. 5º. Para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância nacional e internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-

19), os órgãos da Administração Pública Municipal adotarão as orientações e recomendações 

do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de proteção da 

coletividade. 

Parágrafo único. A Secretaria de Saúde mantém 

um canal aberto para informações e dúvidas que possam surgir.  

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na presente 

data, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 

Estado do Paraná, em 09 de Setembro de 2020. 

 

 

 


