P O R T A R I A Nº 1.485/2020

LINO MARTINS, Prefeito Municipal de
Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando a Recomendação do Conselho
Permanente de Direitos Humanos - COPED nº
001, de 17 de março de 2020, e
Considerando o Decreto nº
3.174/2020,
suspendendo o atendimento ao público na
administração pública direta, indireta e
Autarquia do Município(PR), como medida
preventiva de combate a propagação do
Coronavírus (COVID-19),

RESOLVE
Art. 1º - Tornar obrigatório o trabalho remoto,
até posterior deliberação em contrário, aos servidores públicos idosos:
I – com mais de 60 (sessenta) anos;
II – com doenças crônicas;
III – problema respiratórios; e
IV – gestantes e lactantes.

§ 1º - Os servidores públicos que apresentarem
quaisquer sintomas do COVID-19 e regressos de localidades em que o surto
tenha sido reconhecido, deverá realizar trabalho remoto até ulterior
deliberação.
§ 2º - Na hipótese do parágrafo anterior e no caso
do servidor não apresentar quaisquer sintomas, o mesmo deverá realizar
trabalho remoto no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 3º - Na impossibilidade técnica e operacional de
conceder trabalho remoto aos servidores relacionados neste artigo, os
mesmos deverá ser afastados de suas atividades sem prejuízo da
remuneração ou subsídio.
§ 4º - Os servidores que estiverem em viagens a
localidades em que o surto do COVID-19 tenha sido reconhecida deverão
informar, inclusive por meio eletrônico, se necessário, a Unidade de
Recursos Humanos ou a Chefia imediata, no prazo de 24 horas antes do
retorno ao trabalho, a localidade que estiveram, com a respectiva
documentação comprobatória.
§ 5º - Quando houver dúvida quanto às
localidades em que o risco se apresenta, a Chefia imediata deverá consultar
o Centro de Operação de Emergência da Secretaria de Estado de Saúde do
Paraná.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes,
Estado do Paraná, em 20 de março de 2020.
Lino Martins
Prefeito Municipal

