
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

ORDEM ADMINISTRATIVA 3/2021 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 2 de março de 2021

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Portaria IFMT nº. 860, de 19.04.2017, publicada no D.O.U. em 20.04.2017.

CONSIDERANDO:

1. O crescente avanço da segunda onde de contaminação do vírus SARS-COV-2 e suas variantes nesta capital;

2. As orientações emanadas pelo Comitê de Medidas Preventivas e Orientações sobre a COVID-19 do IFMT, através
de suas Notas emitidas em 2020 e 2021;

3. A decisão do CONSUP em prorrogar a suspensão das atividades presenciais no âmbito do IFMT, deliberado na
reunião de ordinária de 24 de fevereiro de 2021;

4. A ORDEM ADMINISTRATIVA 2/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 2 de março de 2021,
suspendendo no período de 03 a 14 de março de 2021, o atendimento e as atividades presenciais no âmbito da
Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso;

5. O Decreto Estadual nº 836, de 01 de março de 2021 restringindo atividades e o deslocamento dos cidadãos em dias
e horários ali expressos;

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER, no período de 03 a 16 de março de 2021, o atendimento e as atividades presenciais no âmbito
da Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva.

Paragrafo Único. Este prazo poderá se estender caso o Decreto Estadual nº 836, de 01 de março de 2021, também se
estenda, acompanhando aquele dispositivo legal.

Art. 2º. As atividades administrativas deverão ser realizadas de forma remota, organizadas pela chefia imediata e
pelos membros de cada equipe.

Art. 3º. Em caso de impossibilidade de execução remota dessas a tividades, em razão da necessidade de manutenção e
preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos, a chefia imediata poderá
organizar o sistema de revezamento de trabalho presencial, evitando-se assim, a aglomeração de pessoas em
ambientes fechados.

§§1º. Na realização das atividades presenciais deverão ser observadas as restrições de funcionamento e circulação
constante no Decreto Estadual nº 836, de 01 de março de 2021 e demais atos emanados pelo Poder Executivo
Municipal de Cuiabá.

§§2º. As unidades organizacionais ou servidores que necessitarem realizar as a tividades presenciais, deverão
comunicar previamente a Direção Geral para que junto a Diretoria de Administração e Planejamento e a Gerência de




	Documento assinado eletronicamente por:

