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PORTARIA Nº 1906, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

 

CONSIDERANDO a Instrução Norma�va Nº 2, de 12 de setembro de 2018, que estabelece orientações quanto à jornada de trabalho
e controle de frequência, a Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 22.899, de 28 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 29 de outubro
de 2020, que estabelece orientações acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano, e a portaria Nº 1.661, de 18 de agosto de
2020 (0342367) que estabeleceu o Calendário Acadêmico 2020 na Unipampa;

RESOLVE:

Art. 1º O recesso para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo) compreenderá os períodos de 21 a 24 de
dezembro de 2020 e de 28 a 31 de dezembro de 2020.

§ 1º Os Pró-Reitores e Diretores de Campus devem organizar o funcionamento de seus respec�vos setores e unidades de trabalho,
definindo as equipes e critérios de revezamento, nos dois períodos comemora�vos estabelecidos no caput, preservando os serviços essenciais,
em especial o atendimento ao público;

§ 2º O recesso deverá ser compensado na forma do inciso II do art. 44 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e da Instrução
Norma�va SGP/ME nº 2, de 12 de setembro de 2018, especificamente:

I. a compensação de horário deverá ser estabelecida pela chefia imediata, sendo limitada a 2 (duas) horas diárias da jornada de
trabalho;

II. por estarem dispensados do controle de frequência, a compensação não se aplica aos ocupantes de cargos de Direção ou
Assessoramento Superiores, hierarquicamente iguais ou superiores a CD-3, e aos Professores da Carreira de Magistério Superior do Plano Único
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos.
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§3º O prazo para a compensação das horas não trabalhadas será contado da seguinte forma:

I - para os agentes públicos que exercem as suas a�vidades presencialmente, a compensação começará a ser contada a par�r da
data de publicação desta Portaria, com término em 31 de maio de 2021;

II - para os agentes públicos que estão em trabalho remoto na data de publicação desta portaria, por força de medidas de proteção
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, o recesso deverá ser compensado a
par�r do seu retorno ao trabalho presencial, com término em 31 de maio de 2021 ou em até três meses após seu retorno, o que for maior.

§ 4º O servidor que não compensar as horas usufruídas em razão do recesso sofrerá desconto na sua remuneração,
proporcionalmente às horas não compensadas.

Art. 2º Revoga-se a Portaria Nº 334, de 4 de abril de 2018, e demais disposições e orientações em contrário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 30/10/2020, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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