REITORIA
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
OS Nº 2/2020 - PROAD/REITORIA/IFMA DE 5 DE MAIO DE 2020

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e designado pela Portaria Nº 882 de 03 de
março de 2017;
Considerando a Portaria IFMA n º 1.814, de 04 de maio de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º. Ra ﬁcar a suspensão do funcionamento de todas as a vidades presenciais, de servidores e
terceirizados, no período de 05/05/2020 a 14/05/2020, sem prejuízo do trabalho remoto e aos serviços essenciais,
no âmbito da Reitoria do IFMA, para minimizar os efeitos da pandemia de COVID-19, exceção feita às
possibilidades presentes no Art. 2º.
Art. 2º. São classiﬁcados como a vidades essenciais os serviços de:
I - Elaboração de folha de pagamento, a vidades jurídicas, de comunicação, de tecnologia da informação
e gestão administra va e orçamentária – que poderão ter acesso ao Prédio da Reitoria mediante jus ﬁcada e
imprescindível necessidade para realização de a vidade presencial;
II – De limpeza – que ocorrerá com redução de pelo menos 75% da força de trabalho e em regime de
escala de revezamento;
II – De Vigilância Patrimonial – que con nuará ocorrendo com seu efe vo total.
Art. 3º. O acesso ao prédio da Reitoria ocorrerá apenas mediante apresentação de Declaração de
Serviços Essenciais, que serão emi das e assinadas eletronicamente pelo Pró-reitor de Administração, mediante
solicitações dos chefes dos setores.
Parágrafo único. A relação de pessoas com acesso autorizado será encaminhada ao serviço de Vigilância
Patrimonial da Reitoria, que poderá solicitar a apresentação da declaração e documentação dos servidores,
sempre que necessário.
Art. 4º. Casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Administração.

Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
(assinado eletronicamente)
Washington Luis Ferreira Conceicao (1198385)
Pró-Reitoria de Administração
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