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PORTARIA NORMATIVA N.º 59/2021-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 o atual momento da pandemia do novo coronavírus, 

com indicadores crescentes em todo o país, inclusive casos comprovados da nova 

variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade; 

considerando o disposto no Decreto n.º 36.531, de 3 de março de 

2021; 

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, finalmente, e sobretudo, ser a vida um pressuposto 

básico de todos os demais direitos e liberdades do ser humano; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Suspender, no período de 5 a 14 de março de 2021, as 

atividades administrativas e acadêmicas presenciais em todas as dependências 

da Universidade Estadual do Maranhão, excetuando-se as de natureza essencial.  

§1º Não estão inclusos na suspensão de que trata o artigo 1º os 

seguintes serviços essenciais: 

I - portaria e vigilância; 

II - limpeza e higienização; 

III - processamento de dados ligados aos serviços essenciais e ao 

suporte para aulas e atividades remotas; 

IV - processamento e pagamento de despesas de pessoal, de obras 

e de serviços terceirizados essenciais; 

V - fiscalização de obras e de serviços terceirizados essenciais;    

VI - atendimento em regime de plantão (urgência e emergência) pelo 

Hospital Veterinário, no Campus Paulo VI; 

VII - protocolo e recebimento de documentos em todos os campi; 
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VIII - conservação e manejo de experimentos perecíveis, sobretudo 

que envolvam animais. 

§2º Todas as demais atividades administrativas e acadêmicas, no 

período assinalado no caput deste artigo, deverão ser feitas em regime remoto 

(teletrabalho), sob supervisão de cada chefia imediata, obedecendo às 

especificidades de cada setor/função. 

§3º Para efeito dos serviços essenciais descritos no §1º, estão 

dispensados das atividades presenciais, até ulterior deliberação, os servidores 

públicos e prestadores de serviços que pertençam aos grupos mais vulneráveis 

devidamente comprovados, assim considerados os idosos acima de 60 anos, 

gestantes, portadores de doenças cardiovasculares, pneumopatas, nefropatas, 

diabéticos, oncológicos, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou 

tratamento de saúde que provoque diminuição da imunidade e demais 

imunossuprimidos. 

 §4º A dispensa de que trata o parágrafo anterior não impede a 

adoção do regime remoto (teletrabalho), sempre que a natureza das atribuições do 

cargo, emprego ou função permitirem.  

Art. 2º Está igualmente suspensa, no período de 5 a 14 de março de 

2021, a realização das seguintes atividades presenciais: reuniões; defesas de 

TCC ou similares; sessão pública de procedimento licitatório; bancas de concurso 

ou seletivo; aulas práticas; visitas técnicas; inaugurações; festividades de qualquer 

natureza.  

Art. 3º O acesso aos prédios da Uema em todos os campi só será 

liberado para pessoas autorizadas, em número mínimo possível, com vistas à 

prestação dos serviços essenciais elencados no artigo no §1º do artigo 1º, 

devendo ser observado rigorosamente o Protocolo de Segurança instituído pela 

Portaria Normativa n.º 47/2020-GR/UEMA.  

§1º O controle de acesso mencionado no caput deste artigo será 

realizado em São Luís pela Prefeitura de Campus e nos demais campi pelas 

respectivas direções, devendo em todos os casos ser usado o livro de 

assentamentos de entradas e saídas. 
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§2º Não será permitido o acesso e o uso de bibliotecas e de 

laboratórios, bem como o funcionamento de cantinas e fotocópias, no período 

mencionado no caput.  

Art. 4º O atendimento presencial ao público externo está suspenso, 

até ulterior deliberação, restringindo-se a situações excepcionais que digam 

respeito aos serviços essenciais mencionados nesta Portaria, devendo ser 

observado rigorosamente o Protocolo de Segurança instituído pela Portaria 

Normativa n.º 47/2020-GR/UEMA. 

Parágrafo único. Todas as informações, orientações e requisições 

demandadas dos órgãos da Universidade, nesse período de suspensão de 

atividades presenciais, devem ser formuladas por meio do sítio <www.uema.br> , 

no qual constarão os contatos de todos os setores. 

Art. 5º Em toda a Universidade Estadual do Maranhão, de 5 a 14 de 

março de 2021, ficam suspensos os prazos processuais em geral e o acesso aos 

autos físicos dos processos administrativos. 

§1º Ficam suspensos ainda, no período assinalado no caput deste 

artigo, os prazos dos processos referentes à Licitação Pública, exceto pregão na 

modalidade eletrônica, Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar já 

instaurados e iniciados. 

§2º Os processos administrativos referentes à Sindicância e à 

Processo Administrativo Disciplinar não instaurados e/ou iniciados serão objeto de 

reprogramação com a expedição de novos atos a partir de 15 de março de 2021. 

§3º Os processos administrativos previstos na Portaria Normativa n.º 

54/2020-GR/UEMA, de 4 de novembro de 2020, em geral, manter-se-ão 

exclusivamente em meio físico (impresso), não sendo admitido processo 

administrativo que seja autuado/realizado por meio digital ou eletrônico.  

Art. 6º No período de 5 a 14 de março de 2021, estão suspensas a 

concessão de diárias e a liberação de veículos, exceto em decorrência da 

prestação de serviços essenciais elencados no §1º do artigo 1º desta Portaria. 

Art. 7º Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste 

Decreto, as autoridades competentes deverão apurar a prática de infrações 

administrativas e penais previstas, conforme o caso e no que couber, na Lei n.º 
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6.107, de 27 de julho de 1994; na Lei Federal n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977 

e no Código Penal Brasileiro. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

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

 

São Luís, 3 de março de 2021. 

 

 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 
Reitor 


