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PORTARIA Nº 031 de 2 de abril de 2020. 
 
 

Estabelece medida temporária, emergencial de 
prevenção de contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID- 19), dispões sobre as atividades de 
teletrabalho e atendimento ao público no âmbito 

do LAVRASPREV e dá outras providências. 
 

 
 A DIRETORA DO LAVRASPREV DE LAVRAS – MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições e regimentais. 
 

 Considerando as medidas temporárias, emergenciais e demais atos de 
prevenção de contágio pelo novo Coronavírus (COVID- 19), no âmbito do Município de 
Lavras - Minas Gerais; 
 

Considerando que o Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal 
estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus; 

 
Considerando que foi decretada situação de emergência no âmbito do 

Município de Lavras para fins de enfrentamento à pandemia decorrente do 
coronavírus, conforme Decreto nº 15.336 de 13 de março de 2020; 

 
Considerando a existência de grupos de risco à exposição do “COVID-19” e a 

necessidade de adotar medidas temporárias e emergenciais para enfrentamento da 
pandemia do “COVID-19”;  

 
Considerando a alta capacidade de contágio por cada pessoa doente com o 

“COVID-19” na transmissão do vírus e a elevada taxa de mortalidade que se agrava 
entre idosos, pessoas com doenças crônicas e imunodeprimidas; 

 
Considerando o crescente número de cidadão contaminado pelo coronavírus 

no país; 
 
Considerando que o isolamento social é considerando a principal estratégia de 

proteção e prevenção para a não contaminação do COVID-19; 
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Considerando que uma gestão humanizada deve adotar as providências 
necessárias para conter a propagação do COVID 19 e manter os compromissos em 
preservar a saúde dos servidores do LavrasPrev; 

 
Considerando a possibilidade de meios tecnológicos para a realização das 

atividades regulares por meio de teletrabalho e a possibilidade de prestar a maioria 
dos serviços ao público de forma remota; 

 
Considerando a necessidade de manter, tanto quanto possível, a prestação do 

serviço público desempenhado pelo LavrasPrev de modo a causar o mínimo impacto 
aos servidores, aposentados e pensionistas; 

 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter 

temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) 
no âmbito interno do LAVRASPREV. 

 
Art. 2º Para os efeitos desta portaria, considera-se o teletrabalho como 

modalidade em que o servidor ou empregado público executa suas atribuições 
funcionais fora das dependências de sua organização, mediante o uso de tecnologias 
de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como 
trabalho externo. 

 
Art. 3º Fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, no 

LavrasPrev, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, preservando o 
funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritário, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. 
 

§1º O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual 
período, enquanto persistir a situação de emergência.  

 
§2º Durante a suspensão disposta no caput deste artigo, os servidores ficarão 

de sobreaviso, devendo disponibilizar à sua chefia meio para contatá-los, com número 
de telefone, email e aplicativos de comunicação diversos, sempre que necessário e 
durante a jornada de trabalho. 
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§3º O empregado que não possuir meios e instrumentos de trabalho 
necessários para realização do teletrabalho, o LAVRASPREV preferencialmente 
disponibilizara os recursos, sem prejuízo da produtividade normal.  

 
§4º Os superiores imediatos deverão elaborar plano mínimo de trabalho com 

os servidores, estabelecendo sistemática para o acompanhamento das atividades 
desenvolvidas durante o período do regime teletrabalho.  

 
§5º As atividades realizadas pelos servidores são as mesmas especificadas no 

plano de cargos e salários, devendo abranger a modalidade de teletrabalho. 
 

§6º Caso algum servidor necessite se dirigir a sede do LAVRASPREV, no período 
de tele trabalho descrito nesta portaria, deverá informar a Diretora Presidente, para a 

devida liberação. 
 

Art. 5º Sem prejuízo das atividades de teletrabalho, ficará mantido a escala de 
trabalho, em revezamento, in loco, respeitado o número mínimo de dois 
servidores/dia, em horário a ser definido pela Diretora Presidente. 

§1º Considerando a suspensão do processo seletivo publicado como medida de 
enfrentamento ao Covid-19, que atenderia às necessidades prementes da autarquia, 
fica autorizada, em caráter emergencial, a contratação de auxiliar de serviços gerais e 
auxiliar administrativo. 

 
Art. 6º Para atendimento aos aposentados e pensionistas, serão 

disponibilizados no site, orientações para solicitação de requerimentos, 
agendamentos, sendo que o atendimento ao público deverá obedecer ao Decreto do 
Chefe do Poder Executivo, no que couber. 

 

Art. 7º Todas as medidas desta Portaria são emergenciais e poderão ser revistas 
a qualquer tempo pela Diretora Executiva. 

 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos 

retroativos a 27 de março de 2020. 
 
  
  Lavras, 2 de abril de 2020.     

 
GISLAINE APARECIDA DE PÁDUA CARVALHO 

Diretora Presidente do LAVRASPREV 


