MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DA REITORIA
PORTARIA NORMATIVA Nº 372/2020/GR, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a movimentação de servidores
docentes e técnico-administrativos em educação
durante o período de emergência sanitária
provocada pela pandemia da COVID-19.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, considerando a Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990;
a Portaria Normativa nº 223/2019/GR, de 29 de maio de 2019; a declaração, pela Organização
Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, de pandemia da doença COVID-19; tendo em vista
o art. 207 da Constituição Federal; a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; a IN nº 21, de 16
de março de 2020, do Ministério da Economia; a N. T. nº 66/2018-MP, de 30 de janeiro de 2018;
a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde; os decretos nº 509
e nº 515, de 17 de março de 2020, nº 525, de 23 de março de 2020, e nº 535, de 30 de março de
2020, do Governo do Estado de Santa Catarina; os decretos nº 21.340, de 13 de março de 2020,
nº 21.347, de 16 de março de 2020, e nº 21.368, de 27 de março de 2020, da Prefeitura Municipal
de Florianópolis; as portarias normativas nº 352/2020/GR e nº 353/2020/GR, de 16 de março de
2020, nº 354/2020/GR, de 18 de março de 2020, nº 355/2020/GR, de 24 de março de 2020, nº
356/2020/GR, de 31 de março de 2020, nº 359/2020/GR, de 29 de abril de 2020, e nº
364/2020/GR, de 29 de maio de 2020; a Resolução Normativa nº 140/2020/CUn, de 21 de julho
de 2020; e a Nota nº 00052/2020/NADM/PFUFSC/PGF/AGU, de 21 de julho de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar remoções de ofício, em caráter provisório ou não, para fins de
ajuste de quadros de servidores da Universidade Federal de Santa Catarina.
§ 1º Caberá aos dirigentes das unidades encaminhar solicitação de servidores a
serem movimentados em formulário próprio, devidamente preenchido, com justificativa
expressamente relacionada com a situação provocada pela pandemia do COVID-19,
disponibilizado no link <https://prodegesp.ufsc.br/ddp/coordenadoria-de-dimensionamento-emovimentacao/movimentacao-interna/>.
§ 2º Caberá à Direção do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas a análise
das solicitações e a emissão de portarias de lotação dos servidores movimentados.
§ 3º As orientações para solicitação de ajustes de quadros estarão disponibilizadas
no
link
<https://prodegesp.ufsc.br/ddp/coordenadoria-de-dimensionamento-emovimentacao/movimentacao-interna/>.

§ 4º As remoções de que trata o caput deste artigo ocorrerão observando os
demais preceitos previstos na legislação vigente sobre o tema.
Art. 2º Autorizar servidores a participar em outro órgão para exercer suas
atividades junto a instituições que atuem no combate à pandemia da COVID-19, sem prejuízo de
remuneração, mantendo-se, inclusive, os adicionais de insalubridade e periculosidade a que tais
servidores porventura façam jus.
§ 1º As autorizações dependerão de aviso previamente encaminhado ao reitor
pelos dirigentes dos órgãos, contendo:
I – a unidade em que atuará o servidor da UFSC;
II – objetivos da cooperação;
III – resultados previstos;
IV – atividades a serem desenvolvidas e justificativa de sua compatibilidade com o
cargo que ocupe;
V – metas e indicadores, se forem pertinentes; e
VI – data de início das atividades e justificativa expressamente relacionada às
ações de combate à pandemia.
§ 2º O Gabinete da Reitoria iniciará o processo de formalização de acordo de
cooperação com a entidade parceira imediatamente após a emissão da portaria de Participação
em Outro Órgão emitida pelo reitor.
§ 3º A formalização dos processos será nos moldes da Cooperação Técnica e ficará
a cargo do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios, que deverá dar ciência à Divisão
de Acompanhamento da Jornada de Trabalho e à Divisão de Cadastro do Departamento de
Administração de Pessoal.
§ 4º Os servidores somente se deslocarão após emissão de portaria assinada pelo
reitor, específica para Participação em Outro Órgão.
§ 5º A Participação em Outro Órgão será considerada como de efetivo exercício.
Art. 3º Os servidores movimentados para Participação em Outro Órgão deverão
retornar à lotação de origem quando decretado o fim da emergência sanitária provocada pela
pandemia da COVID-19.
Art. 4º As remoções de ofício previstas nesta Portaria realizadas no período em
que vigorar o estado de emergência sanitária serão divulgadas no site da Coordenadoria de
Dimensionamento e Movimentação do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas.
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e
Gestão de Pessoas.
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