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PORTARIA Nº 5, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019. 

Publicada no Diário Oficial nº 28302, de 23 de outubro de 2019. 

 

 

Regulamenta o trabalho remoto nas unidades 

adminstrativas do Conselho Estadual de Educação de 

Sergipe. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE – CEE/SE, no uso de 

suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 25, inciso VI, do Regimento 

deste Órgão Colegiado, 

CONSIDERANDO que a capacidade elétrica das instalações do CEE/SE não comporta a 

atual conjuntura funcional em face da significativa sobrecarga, impossibilitando a 

utilização dos computadores pelos técnicos lotados na instituição, prejudicando, 

consideravelmente, as suas atividades laborativas; 

CONSIDERANDO que, para a regularização da capacidade elétrica, o gestor da pasta da 

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura necessita cumprir os ditames 

legais que tratam do processo do poder licenciatório e contratual de serviços e obras 

administrativas, em especial relevo a Lei Federal nº 8.666, de 1993; 

CONSIDERANDO a disponibilização de funcionalidades de tecnologia da informação que 

facilitam a realização de trabalho à distância pelos servidores lotados nas unidades 

administrativas deste CEE/SE; 

CONSIDERANDO as vantagens e benefícios diretos e indiretos resultantes do trabalho 

remoto para a Administração deste CEE/SE, para os seus servidores e requerentes; 

CONSIDERANDO os memorandos nºs 92/2019/ALN/CEE e 41/2019/ATEB/CEE, que tratam 

de situações acerca das dificuldades que os técnicos lotados nas unidadas adminstrativas 

estão enfrentando por causa da incapacidade elétricas das instalações deste CEE/SE,  
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RESOLVE: 

 

Art. 1º A Presente Portaria regulamenta o trabalho remoto dos servidores lotados nas 

unidades adminstrativas do Conselho Estadual de Educação de Sergipe. 

Art. 2º Os servidores poderão exercer suas atividades laborais fora das instalações físicas 

do Conselho Estadual de Educação em regime denominado trabalho remoto. 

Art. 3º Considera-se trabalho remoto a atividade laboral executada pelos servidores 

lotados neste CEE/SE, em parte ou em sua totalidade, em local diverso daquele 

estabelecido para a realização do trabalho presencial, mediante a utilização de tecnologias 

de informação e de comunicação – as TICs. 

Art. 3º São objetivos do trabalho remoto: 

I - aumentar a produtividade do trabalho nas unidades administrativas da Casa 

Colegiadda; 

II - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da 

eficácia dos serviços prestados à sociedade pelos servidores lotados nas unidades 

administrativas do CEE/SE; 

III - ampliar a possibilidade de trabalho para os servidores que estão incapacitados de 

utilizar computadores nas unidades admistrativas a fim de desempenhar as suas 

atividades laborativas, em face da insuficiência elétrica das instalações do CEE/SE; e 

IV - proporcionar aos servidores condições de cumprimento de metas e das 

determinações regulatórias que tratam da análise de processos de competência do 

CEE/SE. 

Art. 4º São requisitos para a adesão ao regime de trabalho remoto: 
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I - existência de Plano de Trabalho e estabelecimento de metas de desempenho, 

elaborados pela Chefia e discutido pelos demais servidores lotados na unidade 

administrativa;  

II - manutenção da capacidade plena de atendimento pela unidade administrativa ao 

público; e 

III – aptidão comprovada do servidor para a realização do trabalho remoto. 

§ 1º O limite máximo da carga horária semanal do servidor para desempehar as suas 

atividades em trabalho remoto será de 40 %, que correspondem a: 

I - 12 horas do total da carga horária de 30 horas; e 

II - 16 horas do total da carga horária de 40 horas. 

§ 2º O limite máximo de servidores em regime de trabalho remoto nas unidades 

administrativas será de cinquenta por cento. 

§ 3º A Chefia da unidade administrativa promoverá o revezamento, sempre que possível, 

de servidores interessados em participar do trabalho remoto. 

Art. 5º Cabe à Presidência autorizar, de forma discricionária, o regime de trabalho remoto 

aos servidores do CEE/SE. 

Art. 6º Compete à Chefia da unidade admistrativa: 

I - definir o Plano de Trabalho e as metas de desempenho;  

II - acompanhar a execução do Plano de Trabalho e realizar reuniões, quando necessárias; 

III - cumprir, fielmente, as metas indicadas no Plano de Trabalho; e 

IV - encaminhar, por meio de memorando, relatório com a apresentação dos resultados 

alcançados e outros fatos que entenda relevante para o aperfeiçoamento dos trabalhos. 
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Art. 7º O servidor autorizado a trabalhar de forma remota deverá assinar termo de ciência 

e responsabilidade, que conterá:  

I - declaração de que atende às condições de participação, inclusive quanto ao dever de 

manter e de cumprir os prazos previstos nas normas reguladoras que tratam da matéria e 

de conformidade com o Plano de Trabalho e as metas estabelecidas; e 

II - conhecimento das regras contidas nesta Portaria. 

Parágrafo único. Cabe à Chefia a emissão de memorando para a Presidência, indicando os 

técnicos que assinaram a declaração, acostando ao expediente o documento declaratório. 

Art. 8º O Plano de Trabalho deverá contemplar: 

I - descrição do processo de trabalho, com o detalhamento das atividades a serem 

desempenhadas pelos servidores lotados nas unidades administrativas; 

II - elencar as metas a serem alcançadas e a periodicidade de acompanhamento; 

III - indicar cronograma de prazos para finalização de processo; e 

IV - resultados e benefícios esperados para o CEE/SE. 

Art. 9º As metas deverão ser estabelecidas com base nas atividades constantes do Plano 

de Trabalho e poderão ser descritas em número absoluto de: 

I - encaminhamento de processos por técnico;  

II - processos analisados e finalizados por técnico mensalmente; e 

III - processos analisados e finalizados na unidade administrativa mensalmente. 

Parágrafo único. Na elaboração das metas, as unidades administrativas considerarão o 

marco produtivo para o sucesso de execução do Plano de Ação. 
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Art. 10. Será desvinculado do trabalho em regime remoto o servidor que  descumprir as 

metas e os prazos previstos no Plano de Trabalho. 

Art. 11. O trabalho realizado por meio remoto não admite banco de horas e nem horas 

extras. 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, ouvido às unidades 

administrativas do CEE/SE. 

Art. 13. O trabalho remoto nas unidades adminstrativas do Conselho Estadual de 

Educação de Sergipe será executado até a resolução da situação de incapacidade de 

energia elétrica nas dependências do CEE/SE. 

Art. 14.  Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

Certifique-se e cumpra-se. 

 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE, em 

Aracaju, SE, 21 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 
JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO 

Presidente do CEE 
 

 


