
   MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

REITORIA

PORTARIA Nº 295, DE 12 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre as medidas de caráter
temporário para a prevenção da
disseminação do Coronavírus
(COVID-19),  e trata da modalidade do
Trabalho Remoto no âmbito da UFLA,
instituída em março de 2020.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, considerando que a Organização Mundial de Saúde –
OMS declarou, em 11 de março de 2020; que a contaminação com o coronavírus,
causador da COVID-19, se caracteriza como pandemia, que a Lei 13.979/2020, alterada
pela Lei 14.035/2020 que determina medidas para enfrentamento de emergência em
Saúde Pública de importância internacional de coronavírus-COVID-19, responsável pelo
surto de 2019; que as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde na Portaria
356/2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei
13.979/2020; que a declaração de emergência em Saúde Pública de importância
Nacional, expressa na Portaria n°188/GM/MS/2020, do Ministério da Saúde; em
consonância com a Instrução Normativa nº 109, de 29/10/2020, da Secretaria de
Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, alterada pela Instrução
Normativa nº 37 da SGP/SEDGG/ME, de 25/03/2021 e com a Portaria Reitoria n° 90, de
3/2/2021 que designa o Comitê Especial de Emergência  para discutir e definir ações
relacionadas à prevenção da infecção pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito da
Universidade Federal de Lavras, bem como, o Memorando Eletrônico nº 86/2021 –
PRGDP, de 8/4/2021, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre as medidas de caráter temporário
para a prevenção da disseminação do Coronavírus (COVID-19),  e trata da modalidade
do Trabalho Remoto no âmbito da UFLA, instituída em março de 2020 e dá outras
providências. 
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Art. 2º Para fins do disposto nesta portaria, entende-se por Trabalho
Remoto a execução das atividades, fora das dependências físicas da UFLA, como
medida contra a disseminação do Coronavírus.

Art. 3º Todas as atividades inerentes à competência da UFLA ficarão
obrigatoriamente incluídas na modalidade de Trabalho Remoto, exceto as atividades
essenciais e/ou imprescindíveis que não podem ser realizadas remotamente. 

Art. 4º A realização de atividades em Trabalho Remoto será
priorizada, mediante autodeclaração, enquanto perdurar o estado de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, para os servidores
enquadrados em uma das seguintes situações:

I - servidores e empregados públicos que apresentem as condições ou
fatores de risco descritos abaixo:

a) Idade igual ou superior a sessenta anos;
b) Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca,

infartados, revascularizados,portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica
descompensada) e miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca,
miocardiopatia isquêmica);

c) Pneumopatias graves ou descompensados (dependentes de
oxigênio, asma moderada/grave, DPOC);

d) Imunodepressão e imunossupressão;
e) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
f) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
g) Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);
h) Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia);
i) Gestantes e lactantes.

II - servidores e empregados públicos na condição de pais, padrastos
ou madrastas que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores
em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão
das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de um
dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto
na residência apto a prestar assistência.

III - servidores e empregados públicos que coabitem com idosos ou
pessoas com deficiência e integrantes do grupo de risco para a COVID-19.

IV - servidores e empregados públicos que utilizam transporte público
coletivo nos deslocamentos para os locais de trabalho.

V - demais servidores da Instituição, mediante a manifestação formal
do servidor à Chefia Imediata e compromisso de cumprimento das metas fixadas,
exceto os servidores envolvidos em atividades essenciais e/ou imprescindíveis.
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§ 1º A comprovação das condições dos incisos I a IV do caput ocorrerá
mediante a forma da respectiva autodeclaração constante dos anexos a esta Portaria,
encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata, resguardadas as
informações pessoais e sigilosas.

§ 2º A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou
empregado público às sanções penais e administrativas previstas em Lei.

§ 3º O disposto nos incisos I a IV do caput não se aplica aos servidores
e empregados públicos em atividades nas áreas de segurança, saúde ou de outras
atividades consideradas essenciais pelo órgão ou entidade.

§ 4º A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço, os
servidores em trabalho remoto, desde que respeitados todos os protocolos de
segurança estabelecidos pelo  Ministério da Saúde e pelo Comitê Especial de
Emergência da UFLA, poderão ser solicitados a retornar ao trabalho presencial.

Art. 5º O acesso remoto aos sistemas, processos e demais
documentos deve observar os procedimentos relativos à segurança da informação e
àqueles relacionados à salvaguarda de informações de natureza sigilosa, nos termos da
Política de Segurança da Informação da UFLA e legislação aplicável. 

Parágrafo Único - Compete à Diretoria de Gestão da Informação -
DGTI definir os requisitos tecnológicos mínimos para acesso aos sistemas
informatizados corporativos fora das dependências da UFLA, desde que necessário. 

CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO 

Art. 6º São requisitos para a inclusão de atividade em Trabalho
Remoto: 

I - proposta de Plano de Trabalho com metas especificadas; 
II - declaração do conhecimento dos termos desta Portaria; 
III - declaração de compromisso de cumprimento das metas fixadas. 

Art. 7º A proposta de Plano de Trabalho, a que se refere o inciso I do
art. 6º, deverá ser elaborada pelo Servidor e Chefe Imediato da Atividade em Trabalho
Remoto, e ser instruída, com os seguintes elementos: 

I - detalhamento das atividades a serem desempenhadas em trabalho
remoto; 

II - descrição da demanda de trabalho;
III – indicação das métricas para aferição das metas propostas e

aprovadas no Plano de Trabalho;

Parágrafo Único - Compete ao Chefe Imediato, em sua área de
atuação, exercer o papel de Gestor da Atividade em Trabalho Remoto a que se refere o
caput. 
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Art. 8º As métricas deverão contemplar as tarefas inerentes ou
diretamente relacionadas à execução da atividade do processo de trabalho.

§ 1º A execução de tarefas inerentes ou diretamente relacionadas à
execução da atividade do processo de trabalho, que não sejam passíveis de
metrificação, deverão ser justificadas. 

§ 2º As autodeclarações, a que se refere § 1º do inciso III do art. 4º
desta Portaria, deverão ser juntadas aos Planos de Trabalho Remoto a serem
remetidos para a PRGDP.

CAPÍTULO III 
DAS AVALIAÇÕES

Art. 9º Ao final de cada mês todos servidores em atividade de
Trabalho Remoto deverão encaminhar por meio eletrônico, ao Chefe Imediato, a
declaração do cumprimento das metas fixadas. 

Art. 10 Até o último dia do mês subsequente, o Chefe Imediato
deverá emitir relatório de acompanhamento consolidado de avaliação das metas e dos
resultados alcançados pelos servidores vinculados a sua unidade administrativa ou
acadêmica da UFLA. 

Parágrafo Único - Os resultados a que se refere o caput deverão ser
encaminhados à PRGDP pelo Gestor da Atividade em Trabalho Remoto (Chefe
Imediato). 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

Art. 11 Compete ao Gestor da Atividade (Chefe Imediato) em
Trabalho Remoto: 

I – acompanhar, coordenar e avaliar as atividades em Trabalho
Remoto em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho
aprovado; 

II - analisar os resultados das atividades em Trabalho Remoto; 
III - acompanhar a alimentação de sistemas informatizados inerentes

à atividade desenvolvida pelo servidor e receber, por meio do email institucional, a
proposta de trabalho previsto, sempre que necessário, para apreciação e orientação; 

IV – encaminhar uma cópia digital do Plano de Trabalho à unidade
local de Gestão de Pessoas; 

V – encaminhar os resultados consolidados individualizados por
servidor, à unidade local de Gestão de Pessoas; 
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VI – emitir ao final de cada mês, relatório consolidado de
acompanhamento e de avaliação das metas e dos resultados alcançados, por atividade
desenvolvida em Trabalho Remoto e encaminhar à unidade local de Gestão de Pessoas.

VII - manter arquivados sob sua guarda, os Planos de Trabalho
Remoto (Anexo VI) dos servidores vinculados a sua unidade organizacional, juntamente
com os formulários de Acompanhamento e Avaliação de Metas e Resultados (Anexo
VII) individuais mensais, para comprovação diante de possíveis auditorias internas ou
externas.

                   Art. 12 É responsabilidade do servidor em Trabalho Remoto: 

I - submeter-se ao acompanhamento periódico para a apresentação
de resultados;

 II - realizar entregas conforme o prazo legal ou judicial; 
III - manter telefones de contato permanentemente atualizados e

ativos; 
IV - estar disponível e atender às convocações para o

comparecimento na unidade de exercício, no interesse da Administração; 

V - acessar permanentemente a internet, a caixa postal de correio
eletrônico institucional e demais formas de comunicação da UFLA; 

VI - prestar informações ao chefe imediato sobre o andamento dos
trabalhos e apontar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou
prejudicar a entrega dos trabalhos sob sua responsabilidade, de forma periódica e
sempre que demandado; 

VII - zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante
observância às normas internas de segurança da informação e adoção de cautelas
adicionais necessárias;

 VIII - comunicar à sua chefia imediata a ocorrência de afastamentos,
licenças ou outros impedimentos. 

CAPÍTULO V
REGISTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA

Art. 13 Nas hipóteses de trabalho remoto previstas nesta portaria,
deverá ser registrado no sistema eletrônico de frequência o código correspondente
00387 - Trabalho Remoto -COVID-19.

Art. 14 Deverá ter a frequência abonada, utilizando-se o código
correspondente 00388 - Afastamento - COVID-19, o servidor que, em razão da natureza
das atividades desempenhadas, não puder executar suas atribuições remotamente:

I - nas hipóteses do art. 4º; ou
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II - quando houver o fechamento da UFLA, por decisão de sua
autoridade máxima, em decorrência da adoção de regime de trabalho remoto que
abranja a totalidade das atividades desenvolvidas pelos servidores.

Parágrafo único. Cabe à chefia imediata do servidor avaliar a
incompatibilidade entre a natureza das atividades por ele desempenhadas e o regime
de trabalho remoto.

CAPÍTULO VI
ATESTADOS EM FORMATO DIGITAL

Art. 15 Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC poderão receber,
no formato digital, atestados de afastamento gerados por motivo de saúde enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).

§1º O servidor ou empregado público deverá encaminhar o atestado
de afastamento em formato digital no prazo de até cinco dias contados da data da sua
emissão.

§2º O dirigente de gestão de pessoas do órgão ou entidade deverá
providenciar canal único de comunicação para o recebimento dos atestados de que
trata o caput, resguardado o direito ao sigilo das informações pessoais, até a
implantação do "atestado web" pelo Órgão Central do SIPEC.

§3º O atestado de afastamento original deverá ser apresentado pelo
servidor ou empregado público no momento da perícia oficial ou quando solicitado pelo
dirigente de gestão de pessoas do órgão ou entidade.

CAPÍTULO VII
DO RETORNO GRADUAL E SEGURO AO TRABALHO PRESENCIAL

                             Art.16 As atividades presenciais na UFLA ficam autorizadas caso
constatadas as condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que as
viabilizem, conforme o estabelecido pelos protocolos do Comitê Especial de
Emergência da UFLA, designado pela Portaria da Reitoria nº 90/2021.

§ 1º A presença de servidores em cada ambiente de trabalho não
deverá ultrapassar o limite de trinta por cento de sua capacidade física, mantendo-se o
distanciamento mínimo de um metro entre os servidores.

§ 2º Em caso de medidas restritivas de distanciamento social no
estado de Minas Gerais ou na cidade de Lavras em que for estipulado limite maior que
o estabelecido no parágrafo primeiro deste artigo, a UFLA deverá seguir as regras
locais.

§ 3º O retorno do servidor ao trabalho presencial, em comum acordo
com a chefia imediata, deverá ser previamente informado, por meio de memorando à
PRGDP.
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§ 4º O retorno de servidores ao trabalho presencial deverá ser
comunicado à  Comissão de Fiscalização e Monitoramento do cumprimento dos planos
de contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19 no âmbito da UFLA,
designada pela Portaria 226 de 17/03/2021,  para que verifique in loco se as condições
físicas do ambiente de trabalho estão em comum acordo com os protocolos de
segurança. 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 Para os cargos cujas atividades não poderão ser realizadas
remotamente, caberá à chefia imediata autorizar o afastamento do servidor, mediante
apresentação de justificativa da impossibilidade de desenvolvimento do trabalho
remoto. 

Art. 18 Os casos omissos não contemplados por esta portaria
deverão ser encaminhados pela PRGDP ao Comitê Especial de Emergência,
designado pela Portaria Reitoria n° 90, de 3/2/2021, para análise e parecer.

Art. 19 Esta Portaria tem vigência imediata, justificada pela urgência
da necessidade de preservação da vida e da saúde das pessoas e de alinhamento
 administrativo aos dispositivos nacionais, estaduais e municipais de combate à
Pandemia de COVID 19.

JOÃO CHRYSOSTOMO DE RESENDE JÚNIOR
Reitor
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ANEXO I
 AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

 Eu, __________________________________________, RG nº ___________________,
CPF nº ___________________, declaro para fins específicos de atendimento ao
disposto na Instrução Normativa nº 109, de 29 de outubro de 2020, que me enquadro
em situação de priorização para efeito de afastamento das atividades presenciais,
preferencialmente por trabalho remoto, em razão de possuir fator, condição ou
situação de risco para agravamento de Covid-19. Declaro, ainda, pelas mesmas razões,
que não exercerei nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial durante
esse mesmo período. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de
informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em
Lei. 

________________ , ____ de ______________ de _______.
 Local e data

_________________________________________
Assinatura
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ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) OU MENOR SOB GUARDA EM IDADE ESCOLAR

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________,
CPF nº___________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto
na Instrução Normativa nº109, de 29 de outubro de 2020, que tenho filho ou menor
sob guarda em idade escolar ou inferior e que necessitam da minha assistência,
portanto, necessito ser submetido a trabalho remoto com data de início
__________________, e enquanto vigorar a norma local, conforme o ato normativo
__________________, que suspendeu as atividades escolares ou em creche, por
motivos de força maior relacionadas ao Coronavírus. Declaro, ainda, pelas mesmas
razões, que não exercerei nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial
durante esse período e que não possuo cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto
que comigo resida apto a prestar assistência aos meus filhos em idade escolar. Declaro,
por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às
sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei.
________________ , ____ de ______________ de _______.
Local e data
________________________________________________
Assinatura/padrasto/madrasta ou responsável pela guarda

Informações adicionais:
Dados cônjuge:
Nome Completo:
Servidor Público ou Empregado Público Federal: ( ) Sim ( ) Não
Dados dos filhos (deve ser preenchido para cada filho):
Dados do menor sob guarda (deve ser preenchido para cada menor):
Nome Completo:
Idade:
Escola: ( ) Pública ( ) Privada
UF da Escola:
Cidade da Escola:
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ANEXO III
AUTODECLARAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19/SINAIS OU SINTOMAS GRIPAIS

Eu,______________________________________, RG nº ___________________, CPF
nº___________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na
Instrução Normativa nº109, de 29 de outubro de 2020, que devo ser submetido a
afastamento em razão de apresentar sinais ou sintomas gripais, com data de início
_______________, estando ciente que devo procurar atendimento de saúde e retornar
às atividades presenciais, 24 (vinte e quatro) horas após a resolução de febre sem uso
de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, caso não tenha
sido confirmado o diagnóstico de Covid-19 ou outra doença que enseje no afastamento
por motivo de saúde. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de
informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em
Lei.

________________ , ____ de ______________ de _______.
Local e data

_________________________________________
Assinatura
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ANEXO IV
AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO COM IDOSOS OU PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA E INTEGRANTES DO GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19.

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________,
CPF nº___________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto
na Instrução Normativa nº109, de 29 de outubro de 2020, que em razão de ter sob meu
cuidado e coabitação uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de
diagnóstico de infecção por COVID-19, idoso, pessoa com deficiência ou integrante do
grupo de risco para a COVID-19, devo ser submetido a isolamento por meio trabalho
remoto com data de início _______________, enquanto perdurar o estado de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às
sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei.

________________ , ____ de ______________ de _______.
Local e data

_________________________________________
Assinatura
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ANEXO V
AUTODECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NOS

DESLOCAMENTOS PARA OS LOCAIS DE TRABALHO

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________,
CPF nº ___________________, declaro para fins específicos de atendimento ao
disposto na Instrução Normativa nº 109, de 29 de outubro de 2020, que me enquadro
em situação de priorização para efeito de afastamento das atividades presenciais,
preferencialmente por trabalho remoto, em razão de utilizar transporte público
coletivo no deslocamento para o local de trabalho. Declaro, ainda, pelas mesmas
razões, que não exercerei nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial
durante esse mesmo período.
Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará
às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei.

________________ , ____ de ______________ de _______.
Local e data

_________________________________________
Assinatura
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO COM AS METAS FIXADAS

Eu, ________________________________________ servidor da Universidade Federal
de Lavras, matrícula SIAPE nº________________ e atualmente lotado na unidade
administrativa/acadêmica  ________________________ e em conformidade com os
normativos vigentes declaro que:

 Estou ciente do conteúdo constante da Portaria da Reitoria nº 295 de 12 de abril
de 2021 que trata do trabalho remoto na UFLA;
 Estou ciente das metas estabelecidas em conjunto com minha chefia imediata
em meu plano de trabalho remoto e me comprometo a realizá-las conforme acordado
e sempre informando tempestivamente de qualquer situação que porventura impeça
ou altere o planejamento realizado.

Ciente e de acordo,

___________________________
___________________________

Servidor Requerente                        C h e fi a
Imediata
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Proposta de Trabalho Remoto

 Fundamentação: Portaria da Reitoria nº 295, de 12 de abril de 2021
Identificação do(a) Servidor(a) Requerente

Nome SIAPE

Lotação Cargo

Telefone E-mail
Identificação do(a) Chefe Imediato(a)

Nome Matrícul
a

Cargo E-mail

Regime de Trabalho Remoto: (   ) Revezamento  (   ) Escalas de trabalho  (   ) Integral

Motivação da Solicitação
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Atividades a serem desempenhadas em trabalho remoto
Informar quais atividades serão realizadas pelo servidor durante seu período de trabalho remoto e
a descrição quantitativa da mesma (estimativa da quantidade média de execução da atividade ex:

nº de processos, nº de atendimentos).

Atividade a ser desenvolvida Desc.
Quantitativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Descrição qualitativa das atividades
Informar descrição das atividades a serem realizadas em trabalho remoto. Para isso mantenha a
mesma referência da tabela anterior: a “atividade 1” indicada anteriormente será a “atividade 1”
indicada abaixo.

 Descrição da Atividade a ser desenvolvida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Produtividade
Informar as métricas das atividades a serem realizadas em trabalho remoto e as metas de

produtividade. Para isso mantenha a mesma referência da tabela anterior: a “atividade 1” indicada
anteriormente será a “atividade 1” indicada abaixo.

A fim de esclarecimento:
 Métricas: informam como medir o desenvolvimento da atividade.  Por exemplo: “nº de
processos por dia” ou “percentual de e-mails respondidos”;
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 Metas de produtividade: o objetivo de produtividade que espera-se que o servidor alcance,
em um período de tempo, com base na métrica estabelecida. Por exemplo: “15 processos por dia”
ou “100% de e-mails respondidos na semana”.

Acompanhamento de Produtividade da Atividade a ser desenvolvida

Métricas de aferição Metas de Produtividade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lavras, ___ de ________________ de _______.

De acordo,

___________________________
___________________________
Servidor Requerente Chefia Imediata 

ANEXO VII

Acompanhamento e Avaliação de Metas e Resultados de Trabalho Remoto

 Fundamentação: Portaria da Reitoria nº 295, de 12 de abril de 2021
Identificação do(a) Servidor(a) Requerente
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Nome Matrícul
a

Lotação Cargo

Telefone E-mail
Identificação do(a) Chefe Imediato(a)

Nome Matrícul
a

Cargo E-mail

Regime de Trabalho Remoto: (   ) Revezamento  (   ) Escalas de trabalho  (   ) Integral

Avaliação das Atividades desempenhadas em trabalho remoto
Informar quais atividades foram realizadas pelo servidor durante seu período de trabalho remoto e
a descrição quantitativa da mesma (estimativa da quantidade média de execução da atividade ex:

nº de processos, nº de atendimentos).

Período avaliado: __/__/____ a __/__/____

Atividade desenvolvida Meta estabelecida Alcançada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lavras, ___ de ________________ de _______.

__________________________________
___________________________

Dirigente da Unidade Chefe(a)
Imediato(a)
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