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ORDEM DE SERVIÇO Nº. 004, DE 24 DE MARÇO DE 2020 
 
 
O DIRETOR(A) GERAL DO Campus Presidente Figueiredo  DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – IFAM, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias que lhe confere a Portaria n°1135-GR/IFAM/2019, 
publicada em 28 de maio de 2019. 
 
CONSIDERANDO a Pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no Mundo e seguindo as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da 
Educação e do Governo do Estado do Amazonas; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 472 – GR/IFAM, de 16 de março de 2020, que suspende as 
atividades administrativas e acadêmicas presenciais no âmbito no IFAM; 
 
CONSIDERANDO a Ordem de Serviço Conjunta nº 01 – PROPLAD/PRODIN/DGP/IFAM, de 
17 de março de 2020, que estabelece medidas temporárias e novos procedimentos administrativos 
no âmbito do IFAM, com vistas à prevenção de contágio do novo coronavírus (COVID-19), 
instituindo assim o trabalho remoto no âmbito do IFAM e disciplinando o trabalho dos 
funcionários públicos e das empresas terceirizadas; 
 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta nº 01 – PROEN/PROEX/PPGI/IFAM, de 17 de março de 
2020, que orienta os procedimentos acadêmicos para o período de interrupção das atividades 
presenciais do Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
CONSIDERANDO a recomendação do Governo Federal (COVID-19) publicada pelo Ministério 
da Economia em 21 de março de 2020, que dispões sobre a gestão de contratos de empresas 
terceirizadas, conforme previsto na - Nota Técnica nº 66/2018 - Delog/Seges/MP e na 
recomendação supracitada existente no link 
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1270-recomendacoes-covid-19-
servicos-terceirizados); 
 
 
RESOLVE  
 

I. DEFINIR como atividades administrativas essenciais e estratégicas no IFAM Campus 
Presidente Figueiredo de 18/03 à 01/04/2020, os setores vinculados à Direção, ao DAP e 
DEPE, os quais terão suas atividades supervisionadas pela Chefia Imediata, a qual será 
realizada remotamente, por meio dos sistemas do IFAM; 

II. DETERMINAR que nos casos eventuais de necessidade de acesso ao campus, o servidor 
ou terceirizado solicite à chefia imediata no DEPE, DAP ou Direção Geral, por meio dos 
e-mails institucionais (dap.cprf@ifam.edu.br; depe.cprf@ifam.edu.br; 
dgpf@ifam.edu.br ); 

III. DETERMINAR que as atividades de ensino, pesquisa e extensão sejam monitoradas pela 
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chefia do DEPE e coordenações vinculadas, visando a análise dos resultados acadêmicos 
e sua relação com as diferentes estratégias adotadas por cada docente, os quais irão compor 
relatório que será apresentado à PROEN; 

IV. DETERMINAR que os representantes legais das empresas terceirizadas sejam notificados 
da suspensão das atividades presenciais do IFAM e, consequentemente, dos serviços de 
limpeza, manutenção, recepção, protocolo, almoxarife, jardinagem, manutenção de piscina 
e manipuladores de alimento (auxiliares de cozinha), com garantia de remuneração integral 
e o pagamento integral do benefício alimentação, com redução proporcional de auxílio 
transporte, conforme determinação do Ministério da Economia; 

V. DETERMINAR que os serviços essenciais de vigilância armada e agente de Portaria 
sejam mantidos integralmente, seguindo as etiquetas respiratórias, higienização das mãos 
e demais orientações dos órgãos de saúde; 

VI. DETERMINAR a suspensão imediata do uso de áreas esportivas do campus, bem como 
proibir a prática de exercícios físicos, treinamentos, competições na área do campus, seja 
por servidores, estudantes e comunidade externa; 

VII. AUTORIZAR a entrada no campus dos Chefes de Departamentos e servidores com 
autorização expressa, quando necessário para atendimento de demanda presencial; 

VIII. AUTORIZAR a entrada no campus dos empregados da empresa responsável pela reforma 
do refeitório do Campus Presidente Figueiredo; 

IX. AUTORIZAR a entrada no campus dos docentes que estejam com projeto de pesquisa 
com animais ou microrganismos que dependam de monitoramento constante, devendo o 
setor de portaria registrar o ingresso do servidor e o ambiente do campus que foi visitado; 

X. RECOMENDAR que todos os servidores fiquem atentos aos seus e-mails institucionais 
para acompanhamento e atendimento de demandas enviadas pelas suas respectivas chefias. 

 
Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se. 

 
 


