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DIRETORIA DE ADMINISTRACAO/CSAT

CC: 
DIRETORIA DE ENSINO/CSAT  

DEPARTAMENTO DE APOIO ACADEMICO/CSAT  

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL/CSAT  

DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AGROPECUARIA/CSAT  

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO/CSAT  

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS/CSAT  

Título: Funcionamento dos serviços terceirizados

PPrezadas/os Diretoras/es, Chefes de Departamento, Coordenadoras/es e Fiscais de Contrato,

Considerando a Portaria nº 1303, de 19 de março de 2020, inst ituindo a suspensão de 
todos os atendimentos presenciais e adotando o t rabalho remoto no âmbito do Ifal. 

Considerando a necessidade de inst ituir medidas temporárias, novos procedimentos e 
outras providências a serem adotadas, no âmbito do Ifal, com a ressalva da excepcionalidade da 
situação para a prevenção do contágio e o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Considerando que, em atenção aos Itens 1º ao 3º das recomendações publicadas no 
Portal de Compras do Governo Federal que a Reitoria do Ifal procedeu à solicitação de que as 
empresas prestadoras de serviços terceirizados mantenham seus funcionários cientes das 
medidas de prevenção a serem adotadas, e verifiquem quais destes encontram-se em grupo de 
risco.

 

Considerando a Instrução Normativa Nº 01/2020-PROAD de 19 de março de   2020, 
emit ida pela Pró-Reitoria de Administ ração do Ifal, em relação aos serviços terceirizados.

Considerando a promulgação, no diário oficial da união de 20 de março de 2020,   do 
decreto que reconhece, para os fins do art . 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 
República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

Considerando Memorando Circular nº 44/2020 de 21 de março de 2020, enviado pela 
Pró-reitoria de Administ ração do Ifal em que relata as reuniões ocorridas com as empresas com 



contratos com o Ifal e outras orientações.
 

Considerando a estrutura de Escola-Fazenda do Ifal Campus Satuba, e as 
especificidades a ela relacionadas.

        
Dito isto, o Campus Satuba definiu o seu funcionamento em relação aos prestadores 

de serviços terceirizados durante o período de suspensão de at ividades:
 

Os postos vinculados às empresas Portocalle (Portaria) e Tigre (Vigilância)   ficam 
mant idos sem quaisquer alterações, em virtude da natureza do serviço prestado.

 

Para empresa Global fica suspenso o posto de copeiragem. Ainda na empresa Global, os 
postos de recepcionistas,  office-girls e auxiliares de almoxarifado ficarão em regime de 
escala com redução de jornada, mantendo-se em sobreaviso para as situações 
eminentemente urgentes.

 

Para Elimar 1 (Manutenção Predial) ficam suspensos todos os postos, devendo os 
prestadores manterem-se em sobreaviso para as situações iminentemente urgentes.

 

Os postos da Elimar 2 (Serviços Agropecuários) ficam com jornada reduzida, mantendo a 
escala existente.

 

Os postos da BRA ficam em regime de escala com redução de jornada.

 

Os postos da Portocalle (Agroindústria) ficam em regime de escala com redução de 
jornada.

 

Dar conhecimentos aos demais prestadores de serviços contratados e eventuais sobre 
as adequações de combate e prevenção ao COVID-19.

 

OBS: As referidas escalas serão pactuadas entre as Diretorias, Chefias de Departamento e 
Fiscais dos respect ivos contratos. 
 

Em resumo, seguem as orientações que devem ser seguidas e repassadas às 
empresas:
 

1. 
As recomendações dos órgãos de saúde sobre as medidas de prevenção à doença;

 



2. 
Não será permit ido que as empresas, em nenhuma hipótese, mantenham o t rabalho de 
pessoas enquadradas nas condições de risco;

 
3. 

Os pagamentos dos contratos serão mant idos, mesmo se houver suspensão total dos 
serviços. Na ocasião, ressalvamos que poderia haver o desconto de Alimentação e 
Transporte nos dias em que não houvesse a prestação efet iva dos serviços.
No entanto, considerando a últ ima orientação no portal compras governamentais 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm), com 
data 21/03/2020, possibilita a glosa apenas do vale-t ransporte, ou seja, manutenção do 
auxílio alimentação.

 

O Ifal Campus Satuba está totalmente compromet ido com a construção de um 
ambiente de extrema cooperação e compreensão sobre o momento crít ico que estamos 
atravessando. O momento é delicado e dinâmico, portanto, mantenham contato direto para 
resolver quaisquer questões de ordem prát ica que se apresentem na execução dos serviços, 
facilitando e desburocrat izando, sempre que possível, as ações.
  

As situações e decisões acima serão constantemente reavaliadas e, havendo a 
prorrogação do prazo de suspensão, novas medidas poderão ser tomadas.
 

 
Atenciosamente,
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