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PORTARIA Nº 1, 24 DE MARÇO DE 2020.

Estabelece medidas administrativas nas unidades do
Conselho  Estadual  de  Educação,  em  face  da
decretação de situação emergencial na saúde pública
por meio de Atos do Governo do Estado de Sergipe,
em  razão  da  disseminação  do  vírus  COVID-19
(novo coronavírus)

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE – CEE/SE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 25, inciso VI, do seu Regimento, aprovado
pelo  Decreto  Governamental  nº  29.543,  publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado  de
Sergipe,  em 24 de outubro de 2013, amparado pelo que assevera a Lei  Estadual nº
2.656, que dispõe sobre a reorganização deste Colegiado;

CONSIDERANDO  os  princípios  administrativos  constitucionais  que  regem  a
administração pública (Art. 37, CF); e

CONSIDERANDO  os  Decretos  Estaduais  nºs 40.560,  de  16  de  março  de  2020,  e
40.563,  de  20 de  março de  2020,  que  tratam de  medidas  emergenciais  em face  da
disseminação do COVID-19.

RESOLVE:

Art.  1º  A  presente  Portaria  estabelece  medidas  administrativas  nas  unidades  do
Conselho Estadual de Educação – CEE, em face da decretação de situação emergencial
na saúde pública por meio de Atos do Governo do Estado de Sergipe,  em razão da
disseminação do vírus COVID-19 (novo coronavírus).

Art.  2º  Fica  suspenso  o  atendimento  presencial  nas  unidades  administrativas  do
Conselho Estadual de Educação - CEE.

Art. 3º As atividades laborais dos servidores lotados nas unidades administrativas do
CEE serão desenvolvidas em regime remoto – home office.

Parágrafo único. Os procedimentos para a execução das atividades em regime remoto,
respeitarão as normas previstas na Portaria nº 5/2019/CEE, que trata da matéria, sem
prejuízo para às aplicadas neste Ato.

Art.  4º  As  atividades  laborais  dos  Conselheiros  nas  unidades  deliberativas  serão
suspensas.

§ 1º Após deliberação do Comitê Operativo de Emergência do MEC e do Conselho
Nacional de Educação acerca dos procedimentos relacionados à reposição de aulas e à
aplicação de aulas não presenciais, os Conselheiros serão convocados para uma Sessão
Extraordinária para deliberação de norma referente a essa matéria.
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§  2º  Serão  realizados  os  procedimentos  previstos  na  legislação  vigente  relativos  às
Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  –  TICs,  para  a  execução  da  Sessão
Extraordinária.

Art. 5º As medidas previstas nesta Portaria serão revistas no dia 8 de abril de 2020, no
sentido de suas manutenções, alterações ou suspensão do inteiro teor dessa.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo os
seus efeitos para o dia 24 de março de 2020.

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 24 de março de 2020.

JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO
Conselheiro Presidente
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