
ORDEM DE SERVIÇO Nº 1 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo Artigo 4º do Decreto Municipal nº 1414, de 22 de outubro de 2020; 
 
Considerando a Portaria nº 532, de 26 de fevereiro de 2021 da Secretaria Municipal de Administração e
Gestão de Pessoal, que estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais relativos ao regime de
trabalho nas repartições públicas municipais para o enfrentamento, prevenção e controle do novo
Coronavírus (COVID-19), 
 
RESOLVE: 
 
  
 
Art.1º Todos os setores e departamentos da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional -
SMSAN ficam autorizados a adotar as seguintes normas de funcionamento relativas ao regime de
trabalho dos seus servidores públicos, ficando delegada às Diretorias das pastas a competência para
decidir sobre: 
 
I - melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a concentração e a
proximidade de pessoas no ambiente de trabalho; 
 
II - flexibilização dos horários de início e término da jornada de trabalho, inclusive dos intervalos
intrajornada, mantida a carga horária diária e semanal prevista em Lei para cada caso; 
 
III- teletrabalho com regime de execução integral ou parcial, que não configurem trabalho externo com a
utilização de procedimentos eletrônicos em caráter substitutivo aos procedimentos físicos de tramitação
e análise de protocolos; 
 
IV - possibilidade dos estagiários realizarem jornada em regime de turnos alternados, sem prejuízo da
bolsa-auxílio a que têm direito; 
 
§1º Fica sob a responsabilidade das Diretorias e Chefias imediatas a organização e supervisão do
teletrabalho e flexibilização de início e término da jornada de trabalho, de modo a garantir o cumprimento
das tarefas essenciais. 
 
§2º Cumpre às Diretorias comunicarem ao Gabinete desta SMSAN a adoção das normas de
funcionamento e organização de seus setores e departamentos.  
 
  
 
Art. 2º Fica limitado o atendimento presencial regular ao público externo nos setores administrativos,
ficando as chefias autorizadas a implementar alternativas de atendimento, desde que os servidores e as
pessoas atendidas não sejam expostas aos riscos de transmissão do novo coronavírus, resguardando-se
um  distanciamento mínimo de um metro e a adoção de todos os procedimentos de higiene e segurança
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recomendados pelos agentes de saúde, com a utilização dos devidos elementos de proteção e barreiras. 
 
  
 
Art. 3º O funcionamento e atendimento ao público nos equipamentos e estruturas pertencentes à
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ficam condicionados ao disposto nas
normativas emitidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e de acordo com as instruções específicas
ao Órgão. 
 
  
 
Art. 4º Adotar o procedimento de triagem e controle de acesso às instalações da Secretaria Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, sempre que possível, de maneira que a entrada nas dependências do
órgão somente será permitida com a utilização de máscara de proteção facial, de inteira
responsabilidade da pessoa, bem como o cuidado relativo ao seu uso, armazenamento e descarte. 
 
  
 
Art. 5º Na execução dos trabalhos dos servidores públicos, devem ser observadas as orientações,
p ro toco los  e  no rmas  da  Secre ta r ia  Mun ic ipa l  da  Saúde  d i spon íve is  na  pág ina
www.saude.curitiba.pr.gov.br relativas às medidas sanitárias de distanciamento social, cuidado e
proteção individual, notadamente a Resolução n.º 1, de 16 de abril de 2020 da Secretaria Municipal da
Saúde 
 
  
 
Art. 6º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 08 de março
de 2021. 
 

 
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, 1 de março de 2021. 

 

Luiz Dâmaso Gusi - Secretário Municipal de

Segurança Alimentar e Nutricional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL

2


