
PORTARIA CONJUNTA Nº 3 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO , em conjunto com o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAL , no uso de suas atribuições legais, e 
 
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; 
 
considerando o contido na Portaria Conjunta nº 2, que revogou o art. 2º, da Portaria Conjunto nº 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; 
 
RESOLVE  
  
 
Art. 1º Revogar o inciso II do artigo 1º da Portaria Conjunta nº 01/2020 da Secretaria Municipal do
Urbanismo em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal, que
estabelece que os estagiários ficam dispensados de suas atividades pelo período de vigência desta
portaria, sem prejuízo ao bolsa-auxílio a que tem direito; 
 
Art. 2º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Secretaria Municipal do Urbanismo, 11 de maio de 2020. 

 

Revoga o inciso II do artigo 1º da Portaria

Conjunta nº 01 da Secretaria Municipal do

Urbanismo, publicada no Diário Oficial do

Município nº 53, de 20 de março de 2020.

Julio Mazza de Souza - Secretário Municipal

do Urbanismo

Alexandre Jarschel de Oliveira - Secretário

Municipal de Administração e de Gestão de

Pessoal
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