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ATO EXECUTIVO   22/2020

Dispõe sobre a suspensão das atividades da UEL no
período de 17/03/2020 a 12/04/2020 em virtude da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e outras
providências.

Considerando a pandemia do novo coronavírus declarada no dia
12/03/2020 pelo Diretor Geral do OMS;

Considerando a confirmação de transmissão comunitária em São
Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia;

Considerando o número elevado de pessoas que circulam
diariamente no campus da Universidade;

Considerando a necessidade de se evitar aglomerações,
principalmente nas atividades didáticas e eventos que reunam grande
número de pessoas em locais fechados;

Considerando a análise expressa pelo Grupo de Trabalho sobre
Coronavírus (COVID-19) da UEL, instituído pela Portaria n. 993/2020;

Considerando a Lei no. 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo coronavírus e sua regulamentação
por meio da Portaria do Ministério da Saúde no. 356, de 11 de março
de 2020;

Considerando a Lei Estadual n°. 19.776/2018, que institui o
teletrabalho no âmbito do poder executivo do Governo do Estado do
Paraná

O Reitor da Universidade Estadual de Londrina, no uso de suas

atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1o Ficam suspensas as atividades académicas presenciais da UEL no período
de 17/03/2020 a 12/04/2020, mantidas as atividades administrativas, bem
como as da área da saúde e demais atividades consideradas essenciais, nos
termos deste Ato Executivo.

Parágrafo único - No período indicado no caput, ficam suspensas, também, as viagens
institucionais, exceto aquelas que possam causar prejuízos institucionais
irreversíveis.
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Art. 2° Para fins deste Ato Executivo, as atividades essenciais ao funcionamento da
UEL são todas aquelas definidas pelas unidades e órgãos que não podem
sofrer interrupção de continuidade.

Parágrafo único - Os dirigentes das unidades e órgãos indicados no capi/f definirão a
forma de realização das atividades.

Art. 3° As atividades administrativas de Unidades e Órgãos da Universidade
funcionarão em regime de contingenciamento ou rodízio, permitido o
teletrabalho, conforme planejamento específico de cada local, a ser
divulgado no site institucional.

Parágrafo único - A realização de teletrabalho, sempre que possível, deverá ser
priorizada nos órgãos administrativos, cabendo à direção de cada órgão e
unidade a análise quanto à pertinência e a adoção das medidas que
viabilizem esta prática.

Art. 4° O servidor que apresentar febre e tosse ou febre e outros sintomas
respiratórios deverá ficar afastado do trabalho, informando a situação por
meio digital à PRORH.

Art. 5° Durante a vigência deste Ato Executivo os servidores poderão ser
convocados a retornar ao trabalho a qualquer momento.

Parágrafo único - O não comparecimento do servidor convocado, nos termos do
parágrafo anterior, implicará em falta, com o consequente desconto em folha,
sem prejuízo de outras sanções administrativas previstas no Regimento
Geral.

Art. 6° As atividades assistenciais e administrativas da área da saúde serão
integralmente mantidas.

Parágrafo único - Enquanto perdurar a emergência da COVID-19, estão suspensas
novas concessões de férias e licenças especiais para os servidores da área
da saúde.

Art. 7° Estão dispensados do comparecimento ao trabalho, sem prejuízo de exercer
teletrabalho, se possível, as gestantes, os maiores de 60 anos e os
portadores de Diabetes Mellitus, doenças cardíacas e respiratórias crónicas
ou que reduzam a imunidade, devidamente comprovadas por atestado
médico, informando a situação, por meio digital à PRORH.

§ 1° A dispensa a que se refere o caput desse artigo não se aplica aos servidores da
área da saúde.

§ 2° Nas áreas consideradas essenciais de acordo com o Artigo 2°, a dispensa será
decidida pelo dirigente do órgão, considerando a necessidade de garantir a
realização das atividades.
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Art. 8° As atividades académicas poderão ser substituídas por atividades não
presenciais, desde que não haja expressa vedação legal ou regulamentar.

Parágrafo único - As atividades académicas que puderem ser desenvolvidas
remotamente serão definidas pelas pró-reitorias académicas.

Art. 9° As medidas aqui adotadas estão sujeitas à reavaliação, a qualquer
momento, conforme evolução da situação da pandemia.

Art. 10 Os casos omissos serão dirimidos pela direção dos respectivos órgãos e
unidades e serão comunicados imediatamente à Reitoria.

Art. 11 Este Ato Executivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LOND^tl^?16 de março de 2020.

Prof. Dr. Sérgio C^lqfs'de Carvalho
i1tor/
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