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PORTARIA N.º 002/2020 – SDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas e previstas pela Lei Complementar nº. 034/2018, publicada em 02
de janeiro de 2019;

CONSIDERANDO  que  a  classificação  da  situação  mundial  do  Novo  Coronavírus  (COVID-19)  como
pandemia  significa  risco  potencial  da  doença  infecciosa  atingir  a  população  mundial  de  forma
simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna;

CONSIDERANDO o inteiro teor do Decreto Municipal n° 24/2020 e respectiva declaração de “Situação
de Emergência”, em virtude da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), com a adoção, no âmbito
da Administração Pública Direta e Indireta do Município, de medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de  contágio  pelo  COVID-19 (Novo Coronavírus),  bem como recomendações  ao  setor
privado municipal;

CONSIDERANDO os  deveres  do  PROCON Municipal  de  Jaboatão dos  Guararapes,  como membro
integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), e os deveres relativos à Política
Nacional de Relações de Consumo, cujo objetivo, dentre outros, está à garantia da saúde e segurança
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do consumidor;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  manter  a  prestação  dos  serviços  públicos  no  âmbito  do
PROCON/JG;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas imediatas visando à contenção da propagação
do vírus, em resposta à emergência de saúde pública prevista na Lei Federal nº. 13.979, de 06 de
Fevereiro de 2020;

RESOLVE, esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, por meio do
Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, frente à crise pandemiológica, provocada pelo novo
coronavírus (COVID-19):

Art. 1º – SUSPENDER a realização das audiências, na sede do PROCON/JG, assim como em suas
regionais, no período entre 18 de março de 2020 a 17 de abril de 2020.

§ 1º– Após esse período, eventual necessidade de dilação de prazo será reavaliada.

§  2º–  Os  consumidores  e  fornecedores  serão  notificados  pessoalmente  das  novas  datas  de
audiências, não sendo necessário o comparecimento pessoal ao Órgão no período indicado no caput
do artigo.

Art.  2º – SUSPENDER os atendimentos presenciais referentes ao protocolo, registro, abertura de
reclamações, orientações e consultas processuais, por 30(trinta) dias.

Art. 3º – SUSPENDER os prazos dos processos administrativos, pelo período de 30(trinta) dias.

§ 1º– Não se aplica a suspensão de que trata o caput desse artigo aos seguintes prazos:

I – De vencimento de guias de pagamento de multa emitida;

II – De respostas às cartas de informações preliminares – CIP’s.

Art. 4º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem seus efeitos retroativos
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ao dia 18/03/2020.

Art. 5º – Publique-se e cumpra-se.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de março de 2020.
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SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

EXTRATO  DE  CONTRATO  CONTRATO  Nº  004/2020  –  SIN.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº
182.2019.TP.009.SEINFRA.CPL5. OBJETO: Contratação de empresa especializada para terraplanagem,
pavimentação, drenagem, sinalização e acessibilidade da Rua Mossoró, Localizado em Jardim Jordão,
no Município de Jaboatão dos Guararapes/PE. CONTRATADA: BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA –
CNPJ: 08.336.260/0001-44. VALOR: R$ 221.502,00 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e dois
reais). VIGÊNCIA: 14/02/2020 a 14/10/2020. Jaboatão dos Guararapes, 14/02/2020. Eduardo Torres
Cavalcanti. Secretário Executivo.


