
 

 

 
PORTARIA N.º 116/2020 
DATA: 20/03/2020 

 
 

A Secretaria Municipal de Administração de 
Pinhão, Estado do Paraná, por meio do Secretário 
Adilson José da Fonseca Santaren, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de 

fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;  

Considerando o Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 publicado pelo Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020;  

Considerando a declaração da Organização 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID19) 
constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);  

Considerando a classificação pela Organização 
Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do COVID19;  

Considerando o Decreto Municipal 071/2020, de 17 
de março de 2020; 

Considerando o Decreto Municipal 075/2020, de 19 
de março de 2020;  

Resolve: 
 

Art. 1º. Excepcionalmente, enquanto perdurar a 
situação de emergência de saúde pública, fica SUSPENSO por tempo indeterminado o 
atendimento presencial na Secretaria de Administração, a partir de 20 de março de 2020, 
mantendo somente serviços internos. 

§1º - Os Departamentos da Secretaria de 
Administração trabalharão em escala de servidores, de modo que seja assegurado o 
funcionamento mínimo para a realização presencial de serviços essenciais e, para os demais 
casos, será concedido o acesso remoto para os servidores que tenham condições técnicas e 
operacionais de trabalho em suas residências. 

§2º - Servidores em regime de trabalho remoto 
observarão a mesma jornada daqueles que permanecerem laborando presencialmente nas 
dependências físicas da Secretaria, bem como poderão, a qualquer tempo, ter sua presença 
requisitada. 

§3º - As metas e atividades a serem desempenhadas 
pelo servidor em regime remoto de trabalho serão aferidas periodicamente. 

§4º - Os servidores que estiverem em escala de 
trabalho nas dependências da Secretaria de Administração, deverão obedecer à distância 
mínima de 1,5 metro entre um e outro. 



 

 

 

Art. 2º. Os processos decorrentes das atividades do 
Departamento de Licitações e Contratos correrão da seguinte maneira: 

§1º - Os processos licitatórios já publicados serão 
mantidos, até segunda ordem;  

§2º - Os processos licitatórios a serem publicados 
serão mantidos, porém com a realização de forma eletrônica; 

§3º - O envio de documentação ou dúvidas 
referente aos processos licitatórios, pelas empresas licitantes, deverá ser realizado, 
exclusivamente, por meio eletrônico, através do seguinte endereço:   
compraspinhao@gmail.com; 

§4º - O envio de contratos, pelas empresas, deverá 
ser realizado, exclusivamente, por meio eletrônico, devidamente assinado e escaneado, 
através do seguinte endereço:   admpinhao@outlook.com; 

Art. 3º. Todo e qualquer documento, ofício, 
memorando e/ou peticionamento, ou dúvidas dirigido à Secretaria de Administração dar-se-
á exclusivamente por meio eletrônico, pelo Sistema de Gestão Pública e/ou por e-mail, 
conforme relação abaixo: 

Secretaria de Administração:       admpinhao2017@gmail.com 

Departamento de Recursos Humanos:   drhpinhao@hotmail.com 

Departamento de Compras e Licitações:   compraspinhao@gmail.com 

Setor de Contratos:     admpinhao@outlook.com 

Almoxarifado Central:   almoxarifado @pinhao.pr.gov.br 

Departamento de TI (Informática) ti@pinhao.pr.gov.br 

Departamento de Planejamento e Siconv planejamento@pinhao.pr.gov.br 

Departamento de Patrimônio adelarfranca@gmail.com 

 
Art. 4º. As medidas previstas nesta Portaria 

poderão ser reavaliadas a qualquer tempo e os casos omissos, excepcionais ou 
supervenientes, serão resolvidos pelo Secretário de Administração. 

 
Art. 5º. A presente normativa não revoga, mas 

complementa, o Decreto 075/2020 que permanece em plena vigência.  
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar 
a situação de emergência de saúde pública implementada para o enfrentamento do 
COVID19. 
 

Secretaria Municipal de Administração do 

Município de Pinhão, Estado do Paraná, em 20 de Março de 2020. 
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