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Instrução Normativa 36/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, DE 12 de agosto de 2020

Altera a Instrução Norma va IF  Baiano  nº 19, de 13 de março

de 2020, que estabelece orientações às unidades do IF Baiano,

quanto às medidas de proteção para o enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional,

decorrente do coronavírus (COVID-19)

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e

de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990,

CONSIDERANDO:

- O teor da Instrução Norma va nº 63, de 27 de julho de 2020, emi da pela Secretaria de Gestão e

Desempenho de Pessoal;

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o inciso I, do art. 9º-C da Instrução Norma va IF Baiano  n° 19, de 13 de março de 2020, que

passa a vigorar com a seguinte alteração:

"9º- C ......................................................................

 I - as a vidades deverão ser pactuadas e relatadas quinzenalmente através de formulários próprios (Modelo

SUAP) e apresentados a Chefia imediata através do SUAP, conforme procedimento previsto no Anexo VII

desta Instrução Norma va. As chefias imediatas monitorarão o correto uso da ferramenta digital e o

cumprimento das a vidades, o que subsidiará a homologação da folha de ponto. Os registros nos formulário

de pactuação de a vidades remotas e no relatório semanal de a vidades remotas devem ser realizados de

modo que seja possível iden ficar, em casos de possível auditoria por órgãos de controle externos e internos,

as a vidades atribuídas e desenvolvidas pelos servidores. 

Art. 2° Alterar os Anexos I, II e III da Instrução Norma va IF Baiano  n° 19, de 13 de março de 2020, que

passam a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF nº

___________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução Norma va nº

19, de 12 de março de 2020, que de-vo ser subme do a isolamento por meio trabalho remoto em razão de

doença preexistente crônica ou grave ou de imunodeficiência, com data de início _______________, e en-

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



coronavírus, Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei ne-nhuma outra a vidade 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 administra vas previstas em Lei.

ANEXO II

AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF nº

___________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução Norma va nº

19, de 12 de março de 2020, que em razão de ter sob meu cuidado uma ou mais pessoas com suspeita ou

confirmação de di-agnós co de infecção por COVID-19, bem como coabitar na mesma residência que esta

pessoa, devo ser subme do 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 ra-zões, que não exercerei nenhuma outra a vidade remunerada

em caráter presencial du-rante esse mesmo período. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de

in-formação falsa me sujeitará às sanções penais e administra vas previstas em Lei.

ANEXO III

AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) EM IDADE ESCOLAR

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF nº

___________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução Norma va nº

19, de 12 de março de 2020, que tenho filhos em idade escolar ou inferior e que necessitam da minha

assistência, portanto, necessito ser subme do a trabalho remoto com data de início __________________, e

enquanto vigorar a norma local, conforme o ato norma vo __________________, que suspendeu as

a vidades escolares ou em creche, por mo vos de força maior relacionadas ao coronavírus. Declaro, ainda,

pelas mesmas razões, que não exercerei nenhuma outra a vidade 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 administra vas previstas em Lei.

Informações adicionais

Dados 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:

Art. 3º. Fica acrescida a Instrução Norma va IF Baiano  n° 19, de 13 de março de 2020, dos Anexos VI e VII

com a seguinte redação:

ANEXO VI

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE (SINAIS OU SINTOMAS GRIPAIS)

Eu,______________________________________, RG nº ___________________, CPF nº

___________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução Norma va nº

19, de 12 de março de 2020, que de-vo ser subme do a isolamento em razão de apresentar sinais ou sintomas

gripais, com data de início _______________, estritamente pelo tempo em que perdurarem os sinto-mas,



estando o ciente de que devo procurar atendimento médico ou por telefone, conso-ante canal disponibilizado

pelo Ministério da Saúde ou pelos demais entes federa vos. Declaro, por fim, que estou ciente de que a

prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administra vas previstas em Lei.

ANEXO VII

PROCEDIMENTO PARA JUNTADA E CONTROLE NO SUAP DE FORMULÁRIO DE PACTUAÇÃO DE

ATIVIDADES REMOTAS E RELATÓRIO SEMANAL DAS ATIVIDADES REMOTAS

1°) Chefe do Setor ->Abrir o Processo Eletrônico:  Processos eletrônicos -> Processos -> Adicionar Processo

Eletrônico

2°) Incluir no campo "Interessados" todos os servidores subordinados ao setor.

3°)  Selecionar o Tipo de Processo: IN N° 20/2020 (COVID-19) Gestão de Trabalho Remoto

4°) Preencher os demais dados solicitados e selecionar o botão Salvar. No Campo "Assunto" descrever:

FORMULÁRIO DE PACTUAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS E RELATÓRIO SEMANAL DE ATIVIDADES

REMOTAS (período de (dia).(mês) a (dia).(mês).(Ano))

5°) Encaminhar "Sem Despacho" o processo para o próprio setor e em seguida dar o recebimento. Somente

após essa operação poderá solicitar a juntada dos documentos.

6°) Clicar no botão Solicitações -:> Solicitar Documentos.

7°) No campo "Solicitados" selecionar todos os servidores do setor (os mesmos informados em "Interessados)

8°) Informar na mo vação a seguinte descrição:  FORMULÁRIO DE PACTUAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS

E RELATÓRIO SEMANAL DE ATIVIDADES REMOTAS (período de (dia).(mês) a (dia).(mês).(Ano))

9°) Informar a data limite escolhida pela chefia imediata para juntada e clicar no botão Enviar. A data limite

deverá coincidir com o final da quinzena correspondente às a vidades que serão realizadas (todos os

servidores selecionados receberão a solicitação de juntada)

Art. 4º. Esta Instrução Norma va entra em vigor no dia 01 de setembro de 2020.
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