
 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006 DE 19 DE ABRIL DE 2021. 

 

SÚMULA: Determina procedimentos administrativos 

para a realização de atividades de Home Office de 

alguns servidores da Secretaria Municipal de Educação 

do município. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 222/2021, que estabelece normas de cuidados 

essenciais no trabalho presencial do servidor público do Município de Ibiporã, para a 

continuidade das medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do novo 

coronavírus (COVID-19), e institui diretrizes de procedimentos administrativos para Home 

Office e Condições Especiais de Trabalho; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para a realização de 

atividades não presenciais de alguns servidores da Secretaria Municipal de Educação do 

município. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A presente Instrução Normativa regulamenta as atividades de Home Office de 

servidores da Secretaria Municipal de Educação do município em conformidade com as 

disposições do Decreto nº  222/2021 em decorrência da pandemia causada pela COVID-

19. 

 

Art. 2º Para efeitos desta Instrução e de acordo com o art. 2º do Decreto Municipal nº 

222/2021, considera-se Home Office a atividade laboral realizada em local diverso do 

estabelecido para a realização das atividades presenciais, mediante a utilização de 

tecnologias da informação e de comunicação, compatíveis à execução das tarefas, com o 

cumprimento de metas estabelecidas pela chefia imediata. 

 

Art. 3º Conforme previsto no art. 5º do Decreto nº 222/2021 o servidor que se enquadrar 

nos Incisos I e II do Art. 4° do referido decreto, e não houver possibilidade de concessão 

de condições especiais de trabalho pela Administração, poderá requerer Home Office, 

devendo: 



 I – executar suas atividades, visando o pleno atendimento das metas estabelecidas pela 

chefia imediata; 

II – manter-se em prontidão, e em condições de retornar ao seu posto de trabalho, 

quando convocado, sob pena de falta injustificada ao trabalho e desconto em folha de 

pagamento; 

III – ficar disponível para ser contatado durante todo o horário de expediente do órgão de 

lotação;  

IV – manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos; 

V- acessar o correio eletrônico institucional reiteradamente durante o seu horário de 

expediente. 

 

Art. 4º Além das determinações previstas nos incisos do artigo anterior, incumbe aos 

professores e educadores, estarem em prontidão para  realizar atendimento virtual, de 

forma coletiva ou individual de seus alunos ou dos pais e/ou responsáveis dos mesmos 

quando requisitado.  

  

Art. 5º Havendo necessidade, aqueles que se encontrarem em trabalho não presencial, 

poderão ser convocados ao trabalho presencial em período integral ou parcial, 

respeitando todos os protocolos sanitários estabelecidos para prevenção contra a COVID-

19, sob pena de falta injustificada ao trabalho e desconto em folha de pagamento   

 

Art. 6º Conforme previsto no art. 6º do Decreto nº 222/2021 o servidor que se enquadrar 

no previsto nos incisos I e II, do Art. 4º, que estiverem em condições especiais de 

trabalho, e já tenham recebido as duas doses da vacina, deverão retornar ao trabalho 

presencial após decorridos 30 (trinta) dias do recebimento da segunda dose da vacina, 

sob pena de falta injustificada ao trabalho e desconto em folha de pagamento. 

 

Art. 7º As situações omissas ou excepcionais serão resolvidas oportunamente pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 8º A presente Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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