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PORTARIA/MTI Nº 034/2020
Dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19), no âmbito da
Empresa Mato-grossense de Tecnologia
da Informação – MTI.
O Diretor-Presidente Interino da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação - MTI, no uso de suas atribuições legais;
Considerando as notícias veiculadas a respeito da elevada capacidade de difusão
do coronavírus (COVID-19), vírus altamente patogênico, dotado de potencial efetivo
para causar surtos;
Considerando o fato da Organização Mundial de Saúde já ter alçado a patologia –
por meio de seu Comitê de Emergência - ao patamar de “Pandemia”;
Considerando o enorme receio internacional quanto às proporções que a
propagação desmedida do coronavírus pode acarretar;
Considerando que a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 regulamentou a
“quarentena” como forma de enfrentamento da emergência de saúde pública
internacional;
Considerando o Decreto n° 407, de 16 de março de 2020 do Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19)
Considerando o Decreto n° 413, de 18 de março de 2020 do Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso que dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
Considerando o Decreto n° 416, de 20 de março de 2020 do Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter
temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus (COVID19), em razão da primeira confirmação de diagnóstico de coronavírus no âmbito do
Estado de Mato Grosso e a necessidade de atualização das medidas de
enfrentamento à pandemia em curso;
Considerando o Decreto n° 417, de 20 de março de 2020 do Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso que dispõe sobre a suspensão de prazos em Processos
Administrativos, inclusive em Processos Administrativos Tributários no âmbito do
Poder Executivo Estadual;
Considerando a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020 dispõe sobre as
medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus ( COVID19);
Considerando o Decreto n° 420, de 23 de março de 2020 que declara Situação de
Emergência no Estado de Mato Grosso decorrente de desastre natural classificado
como grupo biológico/epidemias doenças infecciosas virais (COBRADE 1.5.1.1.0);
Considerando que quaisquer ações a serem implementadas devem zelar pela
preservação da dignidade das pessoas (CF, 1º, III), pela prevalência dos direitos
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humanos (CF, 4º, II), pelo respeito à intimidade e à vida privada (CF, 5º, X) e pela
necessidade, utilidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade de tais medidas
aos riscos detectados, visando a contenção da propagação do novo coronavírus e
objetivando a proteção da coletividade,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio
pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação - MTI.
Art. 2° Para efeitos desta Portaria, considera-se:
I - teletrabalho: modalidade em que o empregado público executa suas atribuições
funcionais fora das dependências de sua organização, mediante o uso de tecnologia
de informação.
II - revezamento: modalidade de jornada de trabalho que poderá ser realizada sob a
forma de escala de dias.
III - redução de jornada: redução temporária da jornada de trabalho, sem
compensação ou redução de remuneração ou subsídio.
Art. 3º Fica definida, em caráter excepcional e temporário, a jornada de trabalho, no
âmbito da MTI, das 7h30 às 13h30.
§ 1° O disposto no caput não se aplica às atividades sujeitas aos regimes especiais
de jornada, regulamentados no âmbito da MTI.
§ 2° O disposto no caput aplica-se às atividades realizadas em regime de
revezamento previsto no art. 10 e em regime de teletrabalho.
§ 3° Se as atividades a serem desenvolvidas por determinado empregado necessitar
de jornada superior a 6 horas, ocorrerá a compensação das horas, após o fim da
calamidade decretada, conforme Medida Provisória nº 927, de 2020 que dispõe sobre
as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 2020, considerando, hipótese de força
maior nos termos do art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
§ 4° Durante esse período de calamidade, fica autorizada a constituição de regime
especial de compensação de jornada por meio de banco de horas, em favor do
empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo individual formal, por
meio eletrônico, para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data
de encerramento do estado de calamidade pública.
§ 5º A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador
independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.
§ 6° Fica vedado o pagamento de horas extras durante esse período, em virtude da
preservação do emprego e da renda e para o enfrentamento do Estado de calamidade
pública e da emergência de saúde pública.
§ 7° Aplica-se às disposições da Medida Provisória n° 927, de 2020, no âmbito da
MTI.
Art. 4° Fica proibida a utilização de sistema biométrico na MTI. O ponto eletrônico
está temporariamente suspenso, sendo que cada empregado deverá imprimir e
preencher a sua própria folha de ponto (que já foi enviada no e-mail), manualmente,
para controle da Unidade e ser entregue ao Gerente, para os devidos
encaminhamentos à Unidade de Gestão Administrativa, conforme o direcionamento a
ser dado a toda a empresa.
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Art. 5° Fica estabelecido, aos empregados públicos e aos empregados de empresas
terceirizadas que prestam serviços no âmbito da MTI, e que tenham retornado de
viagem, a partir de 02 de março de 2020, de áreas endêmicas do Brasil e dos países
monitorados pelo Brasil catalogados no portal do Ministério da Saúde, acessível no
link: <http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID- 19-world>, bem como
aqueles que tenham tido contato direto com casos confirmados, deverão ser
submetidos ao teletrabalho.
§ 1º Esses empregados públicos e terceirizados deverão enviar os documentos que
comprovem as localidades visitadas, imediatamente ao seu retorno de viagem, à
Gerência de Desenvolvimento e Desempenho, por meio do e-mail
qualivida@mti.mt.gov.br.
§ 2° No caso do caput, o superior hierárquico do empregado deverá alinhar as
atividades a serem executadas.
§ 3° No caso de terceirização, a Diretoria Administrativa deverá alinhar a troca do
prestador de serviço por outra pessoa física que esteja apta a adentrar na empresa
pública ou a suspensão do serviço a ser prestado, se não for essencial e prejudicar
os serviços da MTI. Se causar prejuízo, deve realizar nova contratação.
Art. 6º Os empregados públicos (do grupo de risco), elencados a seguir, deverão
executar suas atividades em regime de teletrabalho:
I - os empregados públicos com mais de 60 (sessenta) anos;
II - diabetes;
III - hipertensos;
IV - com insuficiência renal crônica;
V - com doenças respiratórias crônica;
VI - com doença cardiovascular;
VII - com câncer;
VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema
imunológico;
IX - gestantes e lactantes.
Parágrafo único. O empregado deve enviar, por e-mail ou whatsapp da Gerente da
Unidade de Gestão Administrativa, declaração assinada informando o risco ao qual
está submetido e após o retorno às atividades normais deverá comprovar mediante
documento oficial (atestado médico).
Art. 7º Na hipóteses previstas no art. 5° (retorno e contato com infectados) e 6° (grupo
de risco), caso as atividades desempenhadas pelo empregado sejam incompatíveis
com teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da MTI:
I - a lotação do empregado em unidade que admita o teletrabalho;
II - a concessão, de ofício, de férias;
III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.
Art. 8° Os empregados públicos que tiverem adquirido direito a licença-prêmio por
assiduidade e/ou férias com período de gozo em aberto, devem, preferencialmente,
gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, após comunicação por meio
eletrônico, com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas do início.
§ 1° A Unidade de Gestão Administrativa deve fazer o levantamento, com urgência,
das licenças prêmios pendentes de concessão e das férias com período de gozo em
aberto e encaminhar aos chefes imediatos para análise.
§ 2° A Unidade de Gestão Administrativa deve fazer o levantamento das férias, por
acaso, vencidas e encaminhar, com a máxima urgência, aos chefes imediatos para
análise.
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§ 3° As férias vencidas devem, obrigatoriamente, ser gozadas, após a comunicação
por meio eletrônico, com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas do início,
salvo justificativa do superior imediato quanto à essencialidade do trabalho do
empregado que deverá ser realizado, preferencialmente, em teletrabalho ou
revezamento.
§ 4° Caberá à Unidade de Gestão Administrativa/Diretoria Administrativa efetivar os
atos administrativos necessários à regularização do disposto no caput deste artigo.
Art. 9° As férias:
I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e
II - poderão ser concedidas por ato da MTI, ainda que o período aquisitivo a elas
relativo não tenha transcorrido.
§ 1º Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública em razão do
COVID-19, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um
terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina
prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.
§ 2º O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de
férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável o
prazo a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3º O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de
calamidade pública em razão do COVID-19 poderá ser efetuado até o quinto dia útil
do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 10 Fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, na MTI,
desde que não haja prejuízos às suas atividades, resguardando a preservação do
funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.
§ 1° No regime de teletrabalho deverá haver registro diário das atividades executadas
pelos empregados e validação do superior imediato, com o intuito de que sejam
alcançadas as metas.
§ 2° A Diretoria Executiva decidirá quanto à efetiva necessidade da presença física
de empregado nas respectivas unidades administrativas, desde que garantida a
preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.
§ 3° Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a
infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho e não for colocado
em revezamento:
I - a MTI poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato; ou
II - na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso
I, deve-se adotar o disposto nos incisos II e III do art. 7°.
III - não sendo possível o cumprimento do inciso II deste artigo, o período da jornada
excepcional de trabalho do empregado será computado como tempo de trabalho à
disposição do empregador.
§ 4° O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de
trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão
ou de sobreaviso.
Art. 11 Nas hipóteses em que não for possível a prestação de serviços em regime de
teletrabalho, fica autorizada a Diretoria Executiva decidir nos termos do art. 9°, § 2°,
observando a possibilidade de revezamento, em dias alternados, desde que não haja
prejuízo às atividades da MTI, resguardando a preservação do funcionamento dos
serviços considerados essenciais e prioritários.
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Parágrafo único. Caberá ao Diretor, por meio de documento compartilhado no drive,
a edição da escala de revezamento, que deverá ser disponibilizada ao diretorpresidente.
Art. 12 Os atendimentos ao público, de forma presencial, estarão suspensos durante
o prazo do decreto governamental. Em sendo necessário atendimento de forma
presencial, deverão ser agendados via e-mail: centraldeatendimento@mti.mt.gov.br,
via acesso à aplicação no link http://sac.mti.mt.gov.br ou telefone (65) 3613-3003.
Parágrafo único. A solicitação de documentação atinente à Unidade de Gestão
Administrativa poderá ser realizada via e-mail: qualivida@mti.mt.gov.br.
Artigo 13 Ficam suspensas as atividades práticas dos jovens aprendizes no período
do decreto governamental, sem prejuízo salarial, sendo que essas ausências serão
resolvidas, posteriormente, por meio de aditivo ao contrato se assim for necessário e
poderão ser consideradas como férias, mediante alinhamento com o SENAC.
Artigo 14 Ficam suspensas a realização das seguintes atividades na MTI:
I – realização de eventos presenciais;
II – atendimento presencial da Ouvidoria;
III – atendimento presencial ao público externo;
IV – visitas de alunos de escolas;
V – viagens e reuniões presenciais que não sejam imprescindíveis para as atividades
ordinárias da MTI;
VI - entrada de público externo;
VII – visitação pública.
§ 1° Em casos excepcionais, o atendimento presencial terá que ser obedecido
conforme art. 11.
§ 2° As empresas contratadas pela MTI poderão ter acesso à empresa, desde que
autorizadas e mediante o cumprimento das condições que estão sendo repassadas
pela Organização Mundial de Saúde.
§ 3° No caso de prestação de serviços terceirizados, fica a Diretoria Administrativa
incumbida de alinhar a forma de trabalho durante a vigência desta Portaria, se
atentando para a possibilidade de revezamento dos empregados nos dias da semana,
em razão do número reduzido de empregados públicos da MTI que estarão em regime
de teletrabalho.
§ 4° A Unidade de Aquisições e Contrato deverá notificar as empresas contratadas
para adotarem as medidas necessárias à conscientização de seus colaboradores
quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência
de sintonias, sob pena de responsabilização.
Art. 15 A execução das atividades na MTI deverá ainda obedecer aos seguintes
direcionamentos:
I – o atendimento ao público externo deverá ser realizado por telefone, e-mail ou
qualquer outro meio que resguarde, de modo seguro e eficiente, a manutenção da
qualidade dos serviços;
II – o trabalho presencial em regime de contingenciamento, restringindo-se o número
de pessoas ao mínimo indispensável ao não comprometimento das atividades;
III – o atendimento presencial ao público externo dar-se-á nos casos urgentes em que
seja indispensável o contato pessoal, a critério do gestor da unidade, em especial,
atendendo ao que dispõe o art. 11;
IV - para fins do disposto no inciso II, os gestores deverão avaliar a concessão de
regime de teletrabalho à sua equipe, comunicando por meio eletrônico à Presidência
até o dia 27/03/2020, observando o bom funcionamento dos serviços da MTI.
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Art. 16 A Unidade de Gestão Estratégica de Negócios deve tomar as medidas junto
aos clientes da MTI para informá-los sobre o acesso e contato, caso seja necessário.
Art. 17 As ações e atividades pontuais da MTI poderão ser suspensas pela Diretoria
Executiva, desde que garantido o atendimento às situações urgentes, a preservação
dos serviços considerados essenciais e/ou prioritários e que não incorram em prejuízo
à Administração Pública.
Art 18 O empregado em teletrabalho e/ou em regime de revezamento deve,
obrigatoriamente, sujeitar-se às medidas de restrição social e demais orientações
emanadas nos órgãos sanitários federais, estaduais e municipais que não conflitem
com a presente Portaria.
Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput ensejará a responsabilização
funcional do empregado.
Art. 19 No que se refere ao teletrabalho, a MTI adotou o procedimento informal,
mediante a urgência, desde 20 de março de 2020, visando guardar a saúde dos
empregados públicos.
Art. 20 Os casos omissos serão avaliados oportuna e circunstancialmente pela
Presidência.
Art. 21 Ficam suspensos pelo período do Decreto nº 419, de 2020, os prazos
processuais relativos aos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicância
Administrativas.
Art. 22 A Gerência de Desenvolvimento e Desempenho deverá organizar campanhas
de conscientização dos riscos e das medidas de higiene necessárias para evitar o
contágio pelo COVID-19.
Art. 23 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, exceto quanto ao
disposto no art. 18.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI. Em, 24 de março de
2020.
Kleber Geraldino Ramos dos Santos
Diretor-Presidente Interino da MTI
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