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Portaria FMP 002/2021 de 25 de Janeiro de 2021. 

                
 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para 
os professores da Faculdade Municipal de Palhoça que 
integram o grupo de risco do COVID-19. 

 
 
O PRESIDENTE DA FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA, no uso de suas atribuições regimentais, 
 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º Determinar procedimentos para solicitação de home Office dos professores que se enquadro ao 
grupo de risco do COVID-19, conforme Decreto 2.580 de 23 de abril de 2020. 
 
Parágrafo único: considera-se grupo de risco da COVID-19: diabéticos, hipertensos, síndrome da 
imunodeficiência adquirida, portadores de doenças respiratórias, renais e crônicas, com 60 anos ou mais de 
idade e gestantes. 
 
Art. 2º Os professores que pertencem ao grupo de risco deverão preencher e assinar os documentos 
anexos desta portaria: 
 
I – Declaração sobre o pertencimento ao grupo de risco; 
II – Declaração de concordância e termo de compromisso 
 
Art. 3º Os professores deverão juntar os documentos constantes no art 2º desta portaria, juntamente com 
atestado médico (emitido por especialista), exames ou documentos comprobatórios no caso de idade e 
entregar na Direção Administrativa da FMP. 
 
Art. 4º O regime especial de atividades acadêmicas no modelo híbrido, por meio de atividades pedagógicas 
presenciais e mediadas por tecnologia como medida de prevenção e combate ao contágio do Corona vírus 
(COVID-19) deverão ser organizados com a Coordenação de Curso e Direção Acadêmica; 
  
Art. 5 Caberá aos professores que desempenharão suas funções em home-office em atividades docentes 
não presenciais, comprovar mensalmente, através de formulário de atividade externa, validado pela 
coordenação de curso e direção acadêmica a carga horária ministrada durante as aulas e encaminhar à 
direção administrativa até o dia 03 de cada mês. 
 
Art. 6 A documentação seguirá para análise da perícia médica e após deferimento pela mantenedora é que 
o servidor será informado sobre o deferimento.  
 
Art. 17 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palhoça, 25 de janeiro de 2021. 
 

 
Prof. Msc. Fabio Henrique Pereira 

Presidente FMP 

Faculdade Municipal de Palhoça 

PUBLICADO NO MURAL 

EM 25/01/2021 

 

Prof. Esp. Jane Coser 

Vice Presidente FMP 



 
ANEXO I – DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 
 
Eu, devidamente qualificado abaixo, atesto para os devidos fins que faço parte de grupo de risco (COVID-

19), conforme declarado a seguir. 

Declaro, ainda, que estou  ciente que a inveracidade da informação contida neste documento, por mim 

firmado, constitui prática de infração disciplinar, passível de punição na forma da lei. 

 
Nome Completo:                                    _____________________________ 

CPF: _______________________________________________________ 

Matrícula:   __________________________________________________ 

Cargo-Função: _____________________________________________ 
 
Local de Trabalho: _____________________________________________ 
 
Tem mais de sessenta anos? (         ) Sim (         ) Não 

Está grávida? (         ) Sim (         ) Não 

Tem doenças respiratórias?    (         ) Sim (         ) Não 

Tem diabetes? (         ) Sim (         ) Não 

Tem alguma doença crônica?      (         ) Sim (         ) Não 
 

Faz uso de imunossupressores?(         ) Sim    (         ) Não 
 

Quais: _____________________________ 

 

 Palhoça, ______de____ de 2021. 

 

 
 

 
Assinatura do Requerente 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II – Termo de Compromisso 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO E CONCORDÂNCIA  
 
 
EU, xxxxxxx, servidor (a) público municipal matrícula xxxxx em atendimento ao Art. 18 do Decreto 
2.600/2020 declaro que cumprirei em regime Home Office minha jornada de trabalho contratada, 
cumprindo as metas a mim enviadas, conforme horários estabelecidos pela minha chefia imediata. 
 
Declaro ainda, concordando com os termos e as condições estabelecidas no decreto supracitado, estando 
ciente dos meus deveres elencados no Art.34.  
 
Declaro por fim, que possuo instalação que atende as exigências do Art. 28 caput do Decreto 2.600/2020 
para a execução das atividades e se necessário solicitarei orientação técnica da TI do Município, bem como 
adotarei medidas para melhor condição de trabalho em minha residência. 
 

Palhoça, xx de xx de 2020 
 
 


