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PORTARIA NORMATIVA N.O 38/2020-GR/UEMA

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA, NO

uso das atribuições e tendo em vista o prescrito no Estatuto da Uema;

considerando a pandemia do novo coronavírus, decretada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS) no último dia 11 de março de 2020;

considerando os mais de 301 casos do COVID-19 confirmados até a
presente data no Brasil, inclusive decorrentes de transmissão comunitária;

considerando os protocolos médico-sanitários divulgados pelos orgãos

oficiais nacionais e internacionais;

considerando a responsabilidade que toda autoridade pública tem, no limite

de sua atuação, no sentido de adotar medidas de prevenção, combate e tratamento em

casos pandêmicos como o que se vivencia;

considerando a necessária medida de evitar a realização de eventos que

importem em grande aglutinação de pessoas, sobretudo em recintos fechados, e;

considerando finalmente, e sobretudo, ser a vida um pressuposto básico de

todos os demais direitos e liberdades do ser humano,

RESOLVE:

Art. 1o Ficam estabelecidos os procedimentos e regras a serem adotados,

até ulterior decisão, no âmbito da Universidade Estadual do Maranhão, para fins de

prevenção à infecção e à propagação do COVID-19.

Art. 20 Deverão executar suas atividades remotamente enquanto perdurar o

estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-1 9):

| - Os servidores públicos:

a) com sessenta anos ou mais;

b) imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves;

c) responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com

confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, desde que haja
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ll - As servidoras públicas gestantes ou lactantes.

§ 10 As condições de que tratam os incisos I e ll ocorrerão mediante

autodeclaração encaminhada para a chefia imediata, que deverá comunicar

imediatamente à Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas.

§ 2o A prestação de informação falsa sujeitará o servidor público às sançÕes

penais e administrativas previstas em Lei.

Art. 30 Fica mantido o horário de funcionamento administrativo das unidades

acadêmicas (Centros, Cursos e Departamentos), independentemente da suspensão

das aulas.

Art. 40 Fica mantido o horário de funcionamento da Reitoria e das Pro-

Reitorias, incluindo os setores administrativos a estas vinculados, das g horas às 1B

horas, ininterruptamente, conforme disposto na Portaria Normativa n.o OO1t2O1S-

GR/UEMA.

Art. 5o Sem prejuízo das atividades administrativas regulares, o Reitor, os

Pro-Reitores e os chefes das unidades acadêmicas (Centros, Cursos e Departamentos)

poderão adotar uma ou mais das seguintes medidas de prevenção, cautela e redução

da transmissibilidade, a saber:

| - Adoção de regime de jornada em:

a) turnos alternados de revezamento;

b) trabalho remoto que abranja a totalidade das atividades desenvolvidas

pelos servidores públicos do setor.

ll - Melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo

de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho;

lll - Flexibilização dos horários de início e término da jornada individual de

trabalho, inclusive dos intervalos intrajornada.

Parágrafo único. A adoção de quaisquer das medidas previstas no caput

ocorrerá sem a necessidade de compensação de jornada e sem prejuízo da

remuneração.

Art. 60 A Pro-Reitoria de Graduação disporá sobre normas

funcionamento de programas especiais, como o programa Ensinar, e

específic.as
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ensino a distância de responsabilidade do Núcleo de Tecnologias para Educação

Uemanet.

Art. 70 Na hipotese do servidor apresentar sintomas de gripe, febre ou

problemas respiratórios, ainda que não relacionados diretamente ao coronavírus,

poderá ser adotado o trabalho remoto, mediante solicitação da chefia imediata, em

caráter excepcional e transitorio, atendendo às condições de saúde do servidor e à

natureza do trabalho desenvolvido, sem prejuizo da produtividade.

Parágrafo único. A chefia imediata, ciente das condiçÕes desse servidor,

informará imediatamente à Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência

dos servidores - sEGEP pelo e-mail : prevencao. covid@segep. ma.gov. br.

Art. 8o Determinar que todos os gestores devem envidar esforços para dar

cumprimento às condutas acima elencadas, devendo destinar atenção prioritária aos

meios necessários para tais fins.

Art. 9o Esta Portaria entra em vigor nesta data, suspensas ou revogadas as

disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

de março

Pereira da Gosta
Reitor
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