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PORTARIA Nº 13, DE 31 DE MAIO DE 2021. 

 

PUBLICADA EM 09/06/2021 NO DOE Nº 28.687 

 

Mantém os efeitos da Portaria 9/2021/CEE, que estabelece, em 

caráter excepcional, regime de trabalho presencial, com efetivo 

mínimo, e  regime de trabalho remoto – home office dos 

servidores lotados nas unidades administrativas do CEE, em 

face da edição do Decreto Governamental nº 40.793, de 22 de 

março de 2021, homologando a Resolução nº 14, do Comitê  

Técnico-Científico e de Atividades Especiais – CTCAE,  que 

dispõe sobre medidas de restrições e enfretamento ao novo 

coranavírus (COVID-19) de caráter temporário, nos termos no 

Decreto n.º 40.615, de 15 de junho de 2020, com redação dada 

pelo Decreto n.º 40.652, de 27 de agosto de 2020. 

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 os princípios administrativos que regem a autonomia legal do Conselho 

Estadual de Educação - CEE/SE; e 

CONSIDERANDO o que preconiza o Decreto Governamental nº 40.804, de 31 de março de 2021, 

Homologa a Resolução nº 15, de 31 de março de 2021, do Comitê Técnico-Científico e de 

Atividades Especiais –  CTCAE, que dispõe sobre medidas de restrição e enfrentamento ao novo 

coronavírus (COVID19), de caráter temporal e específico, nos termos do Decreto n.º 40.615, de 15 

de junho de 2020, com redação dada pelo Decreto n.º 40.652, de 27 de agosto de 2020; 

CONSIDERANDO o que assevera o Decreto Governamental nº 40.870, de 15 de abril de 2021, 

publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, em 16 de abril de 2021, que homologa  a  

Resolução  nº  16,  de  15  de abril  de  2021,  do  Comitê  Técnico-Científico  e  de  Atividades  

Especiais  –  CTCAE,  que  atualiza,  consolida  e estabelece  medidas  de  restrição  e enfrentamento  

ao  novo  coronavírus (COVID19),  de  caráter  temporal  e específico,  nos termos  do  Decreto  nº 

40.615,  de  15  de  junho  de  2020,  e  suas alterações  posteriores; 

CONSIDERANDO o que preceitua o art. 7º, da Portaria nº 9/2021/CEE, que estabelece, em caráter 

excepcional, regime de trabalho presencial, com efetivo mínimo, e  regime de trabalho remoto – 

home office dos servidores lotados nas unidades administrativas do CEE, em face da edição do 



 
 

 

GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
 

Rua Dr. Leonardo Leite, S/N, Anexo da Biblioteca Epifânio Dória, bairro 13 de julho – CEP 49020-150 – Aracaju/SE 

Site www.cee.se.gov.br; E-mail: ceese@seed.se.gov.br 

 

 
 

 

 

 

 

Decreto Governamental nº 40.793, de 22 de março de 2021, homologando a Resolução nº 14, do 

Comitê  Técnico-Científico e de Atividades Especiais – CTCAE,  que dispõe sobre medidas de 

restrições e enfretamento ao novo coranavírus (COVID-19) de caráter temporário, nos termos no 

Decreto n.º 40.615, de 15 de junho de 2020, com redação dada pelo Decreto n.º 40.652, de 27 de 

agosto de 2020 

RESOLVE: 

Art. 1º A Presente Portaria mantém os efeitos da Portaria 9/2021/CEE, que estabelece, em caráter 

excepcional, regime de trabalho presencial, com efetivo mínimo, e  regime de trabalho remoto – 

home office dos servidores lotados nas unidades administrativas do CEE, em face da edição do 

Decreto Governamental nº 40.793, de 22 de março de 2021, homologando a Resolução nº 14, do 

Comitê  Técnico-Científico e de Atividades Especiais – CTCAE,  que dispõe sobre medidas de 

restrições e enfretamento ao novo coranavírus (COVID-19) de caráter temporário, nos termos no 

Decreto n.º 40.615, de 15 de junho de 2020, com redação dada pelo Decreto n.º 40.652, de 27 de 

agosto de 2020. 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Ofical do Estado de 

Sergipe, retroagindo os seus efeitos para o dia 31 de março de 2021.  

Publique-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE 

SERGIPE, em Aracaju, SE, 31 de maio de 2021 

 

 
JOÃO LUIZ ANDRADE DÓRIA 

Presidente do CEE/SE 

 

 

 
 


