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PORTARIA Nº 0146/2020-PRA 
  

Autoriza a antecipação das férias já 
programadas para os meses de abril e 
subsequentes, dos setores que específica, em 
caráter excepcional, em decorrência da 
Pandemia COVID-19. 

  

O Professor Doutor Jean Soldi Esteves, Vice-reitor respondendo pela Pró-reitoria 
de Administração da Universidade de Taubaté, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, nos termos do art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 282/2012 e dos 
atos executivos nº 09, 10, 11, 12, 13 de março de 2020 da Reitoria,  
  
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 3 de fevereiro de 
2020, que “Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”, e a 
Portaria do Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020, que “Dispõe sobre 
a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 7 de 
fevereiro de 2020”; 
  
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020 e o 
Decreto Estadual nº 64.864, de 16 de março de 2020, que dispõem sobre a adoção 
de medidas temporárias emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 em 
face da pandemia instalada; 
  
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 14.689, de 16 de março de 2020, que 
declara situação de emergência no Município de Taubaté e o Decreto Municipal n. 
14.692, de 19 de março de 2020, que suspende atendimento presencial ao público 
em geral e dá outras providências; 
  
CONSIDERANDO os atos executivos nº 09, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020 da 
Reitoria, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 
contingenciamento, no âmbito da Universidade de Taubaté, da pandemia de doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de preservação dos servidores, bem como a 
manutenção do trabalho que seja possível de forma à distância, no regime de 
teletrabalho home office, regulado na Portaria PRA 143/2020 em razão do Ato 
Executivo nº 012/2020; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de preservação da saúde dos servidores, bem 
como a eficiência e economicidade previstas nos artigos 37 e 70 da Constituição 
Federal de 1988, preservando as finanças da Universidade de Taubaté, 
caracterizado caso fortuito e força maior, bem como ato superior no âmbito 
administrativo de direito público; 
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CONSIDERANDO que os servidores a que esta portaria se refere, devido a sua 
atribuição e características do serviço, não é possível trabalhar em teletrabalho home 
office, bem como realizar outras funções; 
  
R E S O L V E: 
 

Art. 1º Autorizar e aplicar, com fundamento no artigo 165, § 1º da LC nº 
282/2012, a antecipação do gozo das férias, com a respectiva pecúnia, 
àquelas já programadas e solicitadas à Diretoria de Recursos Humanos 
para o mês de abril e meses subsequentes, como medida excepcional, 
decorrente de caso fortuito e força maior, público e notório e de ato 
superior na esfera administrativa de direito público. 
  
Parágrafo único. Essa portaria limita-se ao período de contenção e 
combate à pandemia COVID-19 para a proteção da saúde dos 
servidores e equilíbrio orçamentário-financeiro das contas públicas, 
ensejando contingenciamento de despesas em respeito aos princípios 
da eficiência e economicidade e boas práticas na gestão pública. 
  
Art. 2º Para a antecipação das férias, a chefia imediata nos setores da 
Universidade de Taubaté, com as respectivas lotações dos servidores, 
analisará as condições do serviço e sua impossibilidade de realização 
em decorrência da Pandemia e, ato contínuo, solicitará à Diretoria de 
Recursos Humanos a antecipação das férias já programadas, que 
deliberará junto ao Pró-reitor de Administração a aplicação dos pedidos. 
  
Art. 3º No que couber e devido às características do serviço, em 
atendimento às determinações das autoridades administrativas da 
esfera federal, estadual e municipal e visando, inclusive, contenção de 
despesas e principalmente a preservação da saúde da coletividade, 
especialmente dos servidores, a Diretoria de Obras e Manutenção e a 
Seção de Segurança e Vigilância poderão antecipar o gozo das férias 
de servidores lotados nos citados setores programadas para abril e 
meses posteriores, com início a partir do dia 23 de março de 2020, a teor 
do artigo 165, § 1º da LC nº 282/2012. 
  
Art. 4º O Pró-reitor de Administração e a Diretoria de Recursos Humanos 
resolverão casos omissos e interpretativos valendo-se de premissas de 
proteção e preservação da saúde dos servidores, preservação do 
equilíbrio econômico-financeiro da Universidade de Taubaté, bem como 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivando e 
justificando, inclusive verbalmente, seus atos à luz do regime de exceção 
consubstanciado nos atos executivos e a teor dos considerandos desta 
Portaria, bem como à luz do quanto disposto no Decreto-Lei 4.657/1942, 
alterado pela Lei Federal 13.655/2018 e Decreto Federal 9.830/2019. 
  
Art. 5º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser alterada e revogada a qualquer tempo em que a medida não se torne 
mais necessária. 
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 Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

  
 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, em 27 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Jean Soldi Esteves 
Vice-reitor respondendo pela Pró-reitoria de Administração 

 
 
 
 
 

Publicada na Secretaria da Pró-reitoria de Administração, aos vinte e 
sete dias do mês de março de dois mil e vinte. 
  
  
 
 
 

Célia Regina Sierra Assis Batista 
Secretária da Pró-reitoria de Administração

 


