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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 

São Luís – Maranhão 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 232-CONSAD, 18 de agosto de 2020. 

 

 

Dispõe sobre o retorno dos servidores 

técnico-administrativos às atividades 

presenciais, no âmbito da Universidade 

Federal do Maranhão.  

  

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais; 

 Considerando o Comunicado nº 01/2020/ME, da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal 

e Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público, do Ministério da Economia; o 

Decreto nº 35.831/2020, publicado pelo Governo do Estado do Maranhão; o Protocolo de 

Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino – MEC-SESU; 

a Instrução Normativa nº 63/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal; 

a Portaria nº 1.565/2020, publicada pelo Ministério da Saúde; a Portaria nº 212/2020-GR, da 

UFMA; a Portaria nº 241/2020-GR, da UFMA; 

Considerando ainda, o que consta no Processo nº 18672/2020-22; 

  

 

RESOLVE ad referendum deste Conselho: 

 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E OBJETIVOS 

 

Art. 1º  Estabelecer o retorno às atividades administrativas dos servidores do

 quadro técnico-administrativo, no âmbito da Universidade Federal do 

Maranhão, a partir do dia 14 de setembro de 2020, bem como o Protocolo de Segurança para 

Retorno das Atividades Administrativas Presenciais, na Universidade Federal do Maranhão. 

 

Parágrafo Único.  A partir da data estabelecida no caput, os setores com atribuições 

 administrativas deverão abrir, prioritariamente, para atividades internas 

e procedimentos de manutenção, de forma a preparar a Instituição para o retorno presencial. 

 

Art. 2º  As chefias das unidades e subunidades terão 30 (trinta) dias, a partir da 

 data da publicação desta Resolução, para organizar, de forma remota, 

sua rotina de atividades administrativas, visando à adequação a esta Resolução. 

 

Art. 3º  Ficarão sob a responsabilidade das chefias imediatas o planejamento, a 

 execução e o controle do retorno das atividades dos servidores       

técnico-administrativos de suas unidades e subunidades, seguindo as orientações e 

recomendações desta Resolução e do Protocolo de Segurança para Retorno das Atividades 

Administrativas Presenciais, na Universidade Federal do Maranhão. 
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CAPÍTULO II 

DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

Art. 4º  A chefia, ao realizar o planejamento de retorno, deve considerar as 

 seguintes orientações gerais: 

I -  as atividades serão realizadas, preferencialmente, em turno de 

trabalho único, de acordo com o estabelecido pelas chefias e as 

necessidades do setor; 

II -  a unidade e/ou subunidade funcionará em turno único de 

trabalho de 4 (quatro) horas corridas, podendo ser realizado em uma das 

opções:  

a) das 9 (nove) horas às 13 (treze) horas; 

b) das 13 (treze) horas às 17 (dezessete) horas; 

III -  o acesso aos prédios da instituição estará restrito, a partir das 18 

(dezoito) horas, em virtude de não haver funcionamento das unidades e 

subunidades, no período de pandemia; 

IV -  fica estabelecida a escala de revezamento, aplicando-se o 

sistema de rodízio semanal; 

V -  a carga horária de trabalho semanal de cada servidor será 

complementada na forma de teletrabalho, para cumprimento integral da 

jornada à qual está submetido; 

VI -  a chefia da unidade ou subunidade deve estabelecer os 

mecanismos de acompanhamento do teletrabalho; 

VII -  a chefia da unidade ou subunidade deve manter a formalização 

dos relatórios de atividades e a formalização de seus registros em 

conformidade à IN nº 01/2020 – PROGEP; e 

VIII -  em caráter excepcional, o servidor poderá ser convocado para 

outras atividades presenciais fora do planejamento, considerando a 

necessidade e relevância das ações, desde que respeitadas as medidas 

de segurança e controle sanitário. 

 

Parágrafo Único.  O servidor poderá, com anuência da chefia imediata, flexibilizar o seu

 horário de trabalho, em virtude da necessidade de acompanhamento de 

menor ou incapaz, seguidos os limites dessa Resolução. 

 

Art. 5º  A chefia de cada unidade ou subunidade deve considerar, em seu

 planejamento, sempre que possível, o trabalho executado integralmente 

em regime remoto pelos servidores que se encontram em grupo de risco e apresentem, em 

ordem de prioridade, uma ou mais das seguintes condições: 

I -  idade igual ou superior a 60 anos; 

II -  pneumopatias graves ou descompensados (em uso de oxigênio 

domiciliar; asma moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva     

crônica – DPOC); 

III -  cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, 

cardiopatia isquêmica, arritmias); 

IV -  imunodepressão, doenças renais crônicas em estágio avançado 

(graus 3, 4 e 5); 
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V -  diabetes mellitus; 

VI -  hipertensão arterial; 

VII -  obesidade mórbida (IMC igual ou maior que 40); 

VIII -  doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica 

(ex.: Síndrome de Down); 

IX -  gestantes e/ou lactantes; 

X -  apresentem sintomas ou coabitem com pessoas sintomáticas do 

novo Coronavírus (SARS-COV-2/COVID-19);  

XI -  possuam filhos em idade escolar até 10 (dez) anos e que 

necessitem da assistência de um adulto, de acordo com as 

determinações de fechamento das escolas/creches pelas autoridades 

locais competentes, e quando não houver nenhum outro adulto na 

residência; e 

XII -  coabitem com pessoas que se enquadrem em uma das opções de 

grupo de risco.  

 

§ 1º  A atribuição do trabalho remoto ao servidor que se encontra nas

 condições mencionadas nos incisos I ao XII deste artigo será requerida 

via autodeclaração, conforme modelos que constam nos anexos I a IV desta Resolução.  

 

§ 2º  As autodeclarações deverão ser juntadas aos processos abertos por

 unidade com os registros de atividades no período de pandemia. 

 

§ 3º  No estabelecido no inciso XI deste artigo, sendo os pais servidores da

 Instituição, não será possível ambos usufruírem do benefício, 

concomitantemente. 

 

Art. 6º  O atendimento à comunidade deve priorizar os meios de atendimento 

 virtual apoiados pelas Tecnologias de Comunicação e Informação: 

I -  os setores, sempre que possível, devem disponibilizar canais de 

comunicação para a realização de atendimentos que necessitem de 

contato síncrono, em tempo real; 

II -  os setores e servidores que realizarem atendimento remoto 

deverão utilizar exclusivamente os endereços eletrônicos (e-mails) 

institucionais; 

III -  a Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo (DEPA/PPGT) 

manterá, preferencialmente, o atendimento e recebimento de 

documentação para a abertura de processos de forma eletrônica, por 

meio do endereço: depa@ufma.br; e 

IV -  a critério da unidade ou subunidade, quando necessário e 

indispensável, poderá ser realizado o agendamento para atendimento 

presencial pelo setor, respeitando as condições de segurança em saúde 

estabelecidas no Protocolo de Segurança para Retorno das Atividades 

Administrativas Presenciais, na Universidade Federal do Maranhão. 
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CAPÍTULO III 

DO SERVIDOR ACOMETIDO DOS SINTOMAS 

 

Art. 7º  O servidor deverá comunicar à sua chefia imediata quando apresentar 

 sinais e/ou sintomas relacionados à SARS-COV-2/COVID-19 ou tiver 

diagnóstico comprovado. 

 

Art. 8º  A chefia imediata deverá, imediatamente, afastar o servidor com sinais

 e/ou sintomas ou diagnóstico pelo período mínimo de 14 (quatorze) 

dias. 

 

§ 1º  Os servidores da unidade ou subunidade que tiveram contato com o

 servidor afastado comprovadamente com a SARS-COV-2/COVID-19 

deverão ser postos em quarentena por igual período. 

 

§ 2º  A chefia da unidade ou subunidade deverá comunicar à Coordenação 

 de Atenção à Saúde do Servidor (CASS/PROGEP) os dados do servidor 

afastado, as condições do seu afastamento e a lista de servidores postos em quarentena. 

 

§ 3º  A chefia da unidade ou subunidade deverá requisitar a                     

 higienização imediata do setor à Superintendência de Infraestrutura 

(SINFRA/UFMA). 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 9º  As situações não abrangidas por esta Resolução serão analisadas pela 

 Comissão de Retorno do Trabalho Administrativo, ouvido o Comitê 

Operativo de Emergência de Crise (COE/UFMA), a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEP/UFMA), a Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Transparência (PPGT/UFMA) e 

com anuência do Reitor.  

 

Art. 10  As disposições estabelecidas nesta Resolução poderão sofrer alterações 

 em caso de mudança nas orientações das autoridades de saúde, 

normativas federais, estaduais ou municipais e da Universidade Federal do Maranhão. 

 

Art. 11  Esta Resolução perderá seus efeitos quando da determinação do retorno 

 às atividades presenciais regulares e a suspensão das condições                

de exceção oriundas da situação de emergência decorrente do novo Coronavírus                             

(SARS-COV-2/COVID-19). 

 

Art. 12  A presente norma não se aplica ao Hospital Universitário (HU/UFMA). 
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Art. 13  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a

 Resolução nº 230-CONSAD, de 13 de agosto de 2020.  

 Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 

 São Luís, 18 de agosto de 2020. 

  

 

 

 Prof. Dr. NATALINO SALGADO FILHO 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 232-CONSAD, 18 de agosto de 2020. 

 AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE 

 

 

 

Eu, ____________________________________________, RG nº _____________________, 

CPF nº _______________________________ declaro para fins específicos de atendimento ao 

disposto na Resolução nº 232-CONSAD, de 18 de agosto de 2020, que devo ser submetido a 

isolamento por meio trabalho remoto em razão de doença preexistente crônica ou grave ou de 

imunodeficiência, com data de início _____/_____/_________, e enquanto perdurar o estado 

de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

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 e administrativas previstas em Lei. 

 

 

São Luís, _______ de _______________________ de 2020. 
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 232-CONSAD, 18 de agosto de 2020. 

AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO 

 

 

 

Eu, ____________________________________________, RG nº _____________________, 

CPF nº _______________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 

na Resolução nº 232-CONSAD, de 18 de agosto de 2020, que em razão de ter sob meu cuidado 

uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, 

bem como coabitar na mesma residência que esta pessoa, devo ser submetido a isolamento por 

meio trabalho remoto com data de início ______/_______/___________, e enquanto perdurar 

o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus. 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 e administrativas 

previstas em Lei. 

 

 

São Luís, _______ de _______________________ de 2020. 
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ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 232-CONSAD, 18 de agosto de 2020. 

AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) EM IDADE ESCOLAR 

 

Eu, _____________________________________________, RG nº ____________________, 

CPF nº _________________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 

na Resolução nº 232-CONSAD, de 18 de agosto de 2020, que tenho filhos 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 e administrativas previstas em Lei. 

Informações adicionais: 

 

Dados do cônjuge: ___________________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Servidor Público ou Empregado Público Federal: (  ) Sim (  ) Não 

Dados dos filhos (deve ser preenchido para cada filho): 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Idade: ___________________________ 

Escola: (  ) Pública (  )Privada 

UF da escola: ________________________________________________________________ 

Cidade da escola: _____________________________________________________________ 

 

 

São Luís, _______ de _______________________ de 2020. 
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ANEXO IV DA RESOLUÇÃO Nº 232-CONSAD, 18 de agosto de 2020. 

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE (SINAIS OU SINTOMAS GRIPAIS) 

 

 

 

Eu,____________________________________________, RG nº ______________________, 

CPF nº _________________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 

na Resolução nº 232-CONSAD, de 18 de agosto de 2020, que devo ser submetido a isolamento 

em razão de apresentar sinais ou sintomas gripais, com data de início 

______/______/__________, estritamente pelo tempo em que perdurarem os sintomas, estando 

o ciente de que devo procurar atendimento médico ou por telefone, consoante canal 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde ou pelos demais entes federativos. Declaro, por fim, 

que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e 

administrativas previstas em Lei. 

 

 

São Luís, _______ de _______________________ de 2020. 
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