
 

 
Ministério da Educação 

Colégio Pedro II 
Reitoria 

 
 

PORTARIA Nº 1.012, DE 27 DE MAIO DE 2020. 
 
 

  O REITOR DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições legais que 

lhe confere a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e nomeado por Decreto 

Presidencial de 4 de setembro de 208, publicado no  Diário Oficial da União de 5 de 

setembro de 2018,  Seção 2,  página 1, e, considerando: 

  

 A  impossibilidade  de  realização de  aulas remotas no âmbito do   Colégio 

Pedro  II; 

 A inexistência de infraestrutura de rede e hardware para 30% (trinta por cento 

aproximadamente) dos estudantes; 

 A declaração do estado de calamidade pública e os períodos de quarentena 

impostos à população; 

 A necessidade de normatização e orientação do preenchimento das 

informações do trabalho remoto realizado (ou não) e citado na Instrução 

Normativa nº27; 

 O parecer da Advocacia Geral da União (AGU) que corrobora a Instrução 

Normativa nº28; 

 A alçada legal do Ministério da Economia dada pelo Decreto (9745/2019) na 

publicação das Instruções Normativas nºs19, 27 e 28; 

 O poder punitivo sobre o mandatário que não as cumprem, assim como todas 

as Instruções Normativas relacionadas aos diferentes processos;  

 O alcance das Instruções Normativas ser exclusivamente ao executivo da 

Autarquia, pois se trata de ordenamento de despesa e não podendo ser 

regulada por nenhum outro fórum;  

 Ser um erro não declarar o solicitado pelo Ministério da Economia e 

corroborado pela Advocacia Geral da União (AGU). 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1º Determinar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/PROGESP que 

mantenha os descontos dos auxílios transporte, insalubridade e periculosidade, mesmo 

lançados manualmente para todos os servidores do Colégio Pedro II, à exceção 

daqueles que se declararem em serviço presencial. 

Art. 2º Determinar aos Coordenadores Gerais dos Departamentos Pedagógicos 

que a partir de junho/2020 programem encontros virtuais de cunho didático-pedagógico 



como execução de atividades remotas pelos docentes, conforme rezam as Instruções 

Normativas nºs19 e 27, à exceção daqueles amparados pelos artigos de afastamento da 

Instrução Normativa nº27. 

Parágrafo único. As auto declarações de atividades docentes deverão ser 

informadas somente a partir parado mês de junho de 2020. 

Art. 3º Determinar aos Diretores-Gerais que informem à Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas/PROGESP, apenas os códigos dos servidores conforme as Instruções 

Normativas nºs19, 27 e 35.    

Art. 4º Considerar a Portaria (sem número) que normatiza o trabalho docente, 

construída no Conselho de Dirigentes/CODIR, como ponto de partida para o debate no 

âmbito do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CONEPE e posterior apresentação 

ao Conselho Superior/CONSUP. 

Art.5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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