
PORTARIA CONJUNTA Nº 2 

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMAP, em conjunto
com o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAL, no uso de suas
atribuições legais,  
 
Considerando o artigo 12, do Decreto Municipal n. 430, de 18 de março de 2020, que autoriza a edição
de Portaria conjunta da Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal – SMAP e do
titular do Instituto Municipal de Administração Pública para regulamentar situações relativas ao regime de
trabalho de grupos específicos de agentes públicos, como são os estagiários vinculados aos Programas
de Estágios do Município de Curitiba; 
 
considerando o Decreto Municipal n. 470, de 26 de março de 2020, que estabelece medidas
complementares para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, decorrente do novo
Coronavírus (COVID-19) e define os serviços públicos e as atividades essenciais que devem ser
resguardados pelo Poder Público e pela iniciativa privada; 
 
considerando a Resolução n. 1, de 16 de abril de 2020, que estabelece medidas complementares e
obrigatórias para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, decorrente do novo Coronavírus e
regulamenta o Decreto Municipal n. 470, de 26 de março de 2020; 
 
considerando a necessidade de assegurar a preservação e funcionamento dos serviços públicos
essenciais do Município, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública, com a
observância das orientações e protocolos da Secretaria Municipal da Saúde referentes à prevenção da
transmissão e infecção pelo novo Coronavírus; 
 
RESOLVEM: 
 
Art. 1º Autorizar os titulares das Secretarias, Autarquias e Fundações Públicas do Município, que
executem serviços públicos e atividades essenciais, a decidirem sobre a continuidade da dispensa das
atividades dos seus estagiários ou retorno ao cumprimento da jornada de atividade em estágio, de
acordo com a demanda de trabalho de suas unidades, ficando sob sua responsabilidade as medidas de
segurança, prevenção e controle do novo Coronavírus (COVID-19). 
 
Art. 2º Fica revogado o artigo 2º, da Portaria Conjunta n. 1, de 20 de março de 2020 do Presidente do
Instituto Municipal de Administração Pública – IMAP em conjunto com o Secretário Municipal de
Administração e de Gestão de Pessoal.  
  
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser revista a qualquer tempo,
com base na situação epidemiológica do Município em relação aos casos da COVID-19. 
 

 
Instituto Municipal de Administração Pública, 5 de maio de 2020. 

 

Dispõe sobre o regime de trabalho dos

estagiários da Administração Pública direta e

indireta municipal e dá outras disposições.
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